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VERKLARING VAN DE GEBRUIKTE TEKENS

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure
***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)
***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond.)

AFKORTINGEN VAN DE COMMISSIES

AFET Commissie buitenlandse zaken
DEVE Commissie ontwikkelingssamenwerking
INTA Commissie internationale handel
BUDG Begrotingscommissie
CONT Commissie begrotingscontrole
ECON Commissie economische en monetaire zaken
EMPL Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
ITRE Commissie industrie, onderzoek en energie
IMCO Commissie interne markt en consumentenbescherming
TRAN Commissie vervoer en toerisme
REGI Commissie regionale ontwikkeling
AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECH Commissie visserij
CULT Commissie cultuur en onderwijs
JURI Commissie juridische zaken
LIBE Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
AFCO Commissie constitutionele zaken
FEMM Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
PETI Commissie verzoekschriften

DROI Subcommissie mensenrechten
SEDE Subcommissie veiligheid en defensie

AFKORTINGEN VAN DE DIVERSE FRACTIES

PPE Fractie van de Europese Volkspartij
S&D Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Renew Fractie Renew Europe
ID Fractie Identiteit en Democratie
Verts/ALE Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
ECR Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
GUE/NGL Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
NI niet-fractiegebonden leden
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EUROPEES PARLEMENT

ZITTING 2020 - 2021

Vergaderingen van  16 en 17 april 2020 

BRUSSEL

NOTULEN

DONDERDAG 16 APRIL 2020

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting
De onderbroken zitting van donderdag 26 maart 2020 wordt hervat.

2. Opening van de vergadering
De vergadering wordt om 9.06 uur geopend.

3. Verklaring van de Voorzitter
De Voorzitter legt een verklaring af over de uitdaging van de COVID-19-pandemie en de rol van het
Parlement en de Unie ten aanzien van de Europese burgers.

Hij betuigt namens het Parlement zijn solidariteit met de slachtoffers en brengt hulde aan al
diegenen die de strijd met het virus aangaan.

Hij wijst erop dat de strijd moet worden voortgezet en dat er een uitweg uit de crisis moet worden
gevonden door middel van solidariteit en democratie.

Hij benadrukt tevens het belang van de besluiten die in deze buitengewone vergaderperiode zullen
worden genomen met het oog op gecoördineerde maatregelen van de Unie.

4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

5. Vergaderrooster 
De Voorzitter deelt mee dat tijdens de laatste vergadering van de Conferentie van voorzitters van
donderdag 2 april 2020 is besloten, in overleg met de fractievoorzitters, om deze buitengewone
vergaderperiode van vandaag en morgen, 16 en 17 april 2020, te organiseren om te stemmen over de
nieuwe maatregelen van de Commissie om COVID-19 te bestrijden, alsook om het standpunt van
het Parlement over de strijd tegen de pandemie en de gevolgen ervan te bespreken en te
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actualiseren.

Het gewijzigde voorlopige vergaderrooster voor 2020 is beschikbaar op de website van het
Parlement.

6. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU)
2017/891 wat betreft de berekening van de waarde van de afgezette productie van
producentenorganisaties in de sector groenten en fruit (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 maart
2020

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening
(EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 april 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU)
2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opneming van perfluoroctaanzuur
(PFOA), zouten daarvan en aanverwante verbindingen (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 april 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende wijziging en rectificatie van Gedelegeerde
Verordening (EU) 2015/2446 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 en houdende
wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 tot aanvulling van Verordening (EU) nr.
952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 3 april 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

7. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met
toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:
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- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr.
396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor
chromafenozide, fluometuron, pencycuron, sedaxaan, tau-fluvalinaat en triazoxide in of op bepaalde
producten (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - termijn: 24 mei 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr.
1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr.
231/2012 van de Commissie wat betreft het gebruik van Annatto, bixine, norbixine (E 160b)
(D066082/02 - 2020/2615(RPS) - termijn: 25 mei 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

8. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven
uitvoering
De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de
vergaderperiode van februari 2020 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staat
op de website van het Parlement. 

9. Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen 

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 47 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 maart 2020)

commissie ECON

- Digitaal geldwezen: opkomende risico’s in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake
regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten (2020/2034
(INL)) 

commissies LIBE, FEMM

- Bestrijding van gendergerelateerd geweld: cybergeweld (2020/2035(INL)) 

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 maart 2020)

commissies AFET, DEVE, BUDG

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de EU-trustfondsen en de Faciliteit voor vluchtelingen in
Turkije (2020/2045(INI)) 
(advies: CONT, LIBE (artikel 57 van het Reglement))

commissie DEVE

- De gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden
(2020/2042(INI)) 
(advies: ENVI, LIBE, FEMM)

- Een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling
(2020/2041(INI)) 
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(advies: AFET (artikel 57 van het Reglement), INTA (artikel 57 van het Reglement), AGRI, CULT,
LIBE, FEMM)

commissie ECON

- Toepassing van de EU-voorschriften voor de uitwisseling van belastinggegevens: geboekte
vooruitgang, opgedane ervaring en weg te werken belemmeringen (2020/2046(INI)) 
(advies: LIBE)

- Versterking van de internationale rol van de euro (2020/2037(INI)) 
(advies: INTA)

- Verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot
kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers
bevorderen (2020/2036(INI)) 

commissie ENVI

- Op weg naar een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens
(2020/2043(INI)) 
(advies: INTA (artikel 57 van het Reglement), ECON (artikel 57 van het Reglement))

commissie LIBE

- Verslag over de tenuitvoerlegging van artikel 43 van Richtlijn 2013/32/EU betreffende
gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming
(2020/2047(INI)) 

commissie REGI

- De genderdimensie van het cohesiebeleid (2020/2040(INI)) 
(advies: FEMM)

- Demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen met behulp van instrumenten van het
cohesiebeleid (2020/2039(INI)) 
(advies: EMPL, AGRI)

commissie TRAN

- Ontwikkeling van een EU-strategie voor duurzaam toerisme (2020/2038(INI)) 
(advies: AGRI, CULT)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54, artikel 227, lid 1, van het Reglement) 

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 maart 2020)

commissie PETI

- Verslag overeenkomstig artikel 227, lid 7, van het Reglement over de beraadslagingen van de
Commissie verzoekschriften in het jaar 2019 (2020/2044(INI)) 

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 114 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 maart 2020)
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commissie LIBE

- Aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van
onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied
van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor
samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten
die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (2020/2048(INI)) 

10. Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
commissie TRAN 

- Vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van
Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 -
2020/0036(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

11. Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 maart 2020)

commissies AFET, DEVE, BUDG

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de EU-trustfondsen en de Faciliteit voor vluchtelingen in
Turkije (2020/2045(INI)) 
(advies: CONT, LIBE (artikel 57 van het Reglement))

commissie DEVE

- Een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling
(2020/2041(INI)) 
(advies: AFET (artikel 57 van het Reglement), INTA (artikel 57 van het Reglement), AGRI, CULT,
LIBE, FEMM)

commissie ENVI 

- Op weg naar een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens
(2020/2043(INI)) 
(advies: INTA (artikel 57 van het Reglement), ECON (artikel 57 van het Reglement))

commissie FEMM 

- Gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (2019/2167(INI)) 
(advies: AFET (artikel 57 van het Reglement))

12. Besluiten inzake toepassing van de gezamenlijke
commissieprocedure (artikel 58 van het Reglement)
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 maart 2020)
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- Verslag over de tenuitvoerlegging van de EU-trustfondsen en de Faciliteit voor vluchtelingen in
Turkije (2020/2045(INI)) 
commissies: AFET, DEVE, BUDG (artikel 58 van het Reglement)
(advies: CONT, LIBE (artikel 57 van het Reglement))

- De gevolgen van huiselijk geweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen (2019/2166
(INI)) 
commissies: JURI, FEMM (artikel 58 van het Reglement)

- Bestrijding van gendergerelateerd geweld: cybergeweld (2020/2035(INL)) 
commissies: LIBE, FEMM (artikel 58 van het Reglement)

13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en
technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek
India (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE))

verwezen naar bevoegd: ITRE

- Besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en
technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (06101/2020 - C9-
0091/2020 - 2020/0016(NLE))

verwezen naar bevoegd: ITRE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU)
2020/265 wat betreft aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde
bedragen voor 2020 die moeten worden gebruikt voor met migratie, vluchtelingeninstroom en
veiligheid verband houdende problemen, voor onmiddellijke maatregelen in het kader van de
uitbraak van COVID-19 en voor de versterking van het Europees Openbaar Ministerie (COM(2020)
0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

verwezen naar bevoegd: BUDG
advies: LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1379/2013 en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft specifieke
maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en aquacultuursector te
beperken (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en
Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar bevoegd: PECH

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de
COVID-19-crisis betreft (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over dit voorstel
raadplegen.

P9_PV(2020)04-16 PE 650.989 - 8
NL



verwezen naar bevoegd: EMPL

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 1301/2013 wat betreft specifieke
maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en
investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 (COM(2020)0138 - C9-
0095/2020 - 2020/0054(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over dit voorstel
raadplegen.

verwezen naar bevoegd: REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU)
2020/265 wat betreft aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde
bedragen voor 2020 die moeten worden gebruikt voor met migratie, vluchtelingeninstroom en
veiligheid verband houdende problemen, voor onmiddellijke maatregelen in het kader van de
COVID-19-uitbraak en voor de versterking van het Europees Openbaar Ministerie (COM(2020)
0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

verwezen naar bevoegd: BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de mobilisering van de
marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om noodhulp te verstrekken aan de lidstaten en het
Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU verder te versterken als antwoord op de
COVID-19-uitbraak (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

verwezen naar bevoegd: BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen wat de datum van toepassing van
een aantal bepalingen ervan betreft (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over dit voorstel
raadplegen.

verwezen naar bevoegd: ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen
ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en
associatieproces van de Europese Unie (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD))

verwezen naar bevoegd: INTA
advies: AFET

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking
2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen
van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte
zaaigranen (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en
Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar bevoegd: AGRI
advies: INTA

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2020: Bijstand aan Griekenland
als reactie op de toegenomen migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in het kader van de uitbraak
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van COVID-19 - Steun voor wederopbouw na de aardbeving in Albanië - Overige aanpassingen -
Standpunt van de Raad van 14 april 2020 (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

verwezen naar bevoegd: BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 05/2020 - Afdeling III – Commissie (N9-0012/2020 -
C9-0108/2020 - 2020/2059(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2020: Verstrekking van
noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele
bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak - Standpunt van de Raad van 14 april
2020 (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

verwezen naar bevoegd: BUDG

- Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 wat betreft de reikwijdte van
de overkoepelende marge voor vastleggingskredieten (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055
(APP))

verwezen naar bevoegd: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 2/2020 - Comité van de Regio’s (N9-0013/2020 - C9-
0111/2020 - 2020/2060(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

2) van de leden

- Viktor Uspaskich. Ontwerpresolutie over verhoging van de financiering van de EU voor regio’s
die met financiële en demografische uitdagingen te maken hebben (B9-0131/2020)

verwezen naar bevoegd: REGI

- Pascal Arimont, Dominique Bilde, Vladimír Bilčík, Maria da Graça Carvalho, Lefteris
Christoforou, Tudor Ciuhodaru, Jarosław Duda, Tanja Fajon, José Manuel Fernandes, Cindy
Franssen, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Kris Peeters, Tonino Picula, Karlo Ressler, Tomislav
Sokol, Pernille Weiss, Željana Zovko, Milan Zver en Ivan Štefanec. Ontwerpresolutie over een
Europese brandveiligheidsdag (B9-0132/2020)

verwezen naar bevoegd: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de overbevolking in de gevangenissen en de
veiligheidsrisico’s (B9-0133/2020)

verwezen naar bevoegd: LIBE

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de migratiecrisis aan de Grieks-Turkse grens (B9-
0134/2020)

verwezen naar bevoegd: LIBE
advies: AFET

- Jean-Paul Garraud. Ontwerpresolutie over de subsidiabiliteitscriteria van het Europees Fonds voor
aanpassing aan de globalisering (B9-0135/2020)

verwezen naar bevoegd: EMPL

- Jordan Bardella. Ontwerpresolutie over de migratiestromen in Europa en de betrekkingen met
Turkije (B9-0136/2020)
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verwezen naar bevoegd: LIBE
advies: AFET

- Elena Lizzi. Ontwerpresolutie over de oprichting van een Europese databank van
uitwisselingsstudenten en het op gang brengen van procedures voor de gecoördineerde en veilige
repatriëring in noodsituaties (B9-0137/2020)

verwezen naar bevoegd: CULT

14. Regeling van de werkzaamheden
De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van 16 en 17 april 2020 (PE
650.788/PDOJ) is rondgedeeld. 

De Voorzitter deelt mee dat hij van de Commissie de volgende verzoeken om toepassing van de
urgentieprocedure heeft ontvangen (artikel 163 van het Reglement):

— Verordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 ***

— Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar aanleiding van
verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de context van de uitbraak van
COVID-19 - Steun aan wederopbouw na de aardbeving in Albanië - Andere wijzigingen

— Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en
verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord
op de COVID-19-uitbraak

— Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie,
vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen
in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie -
2020/2053(BUD)

— Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie,
vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen
in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie -
2020/2056(BUD)

— Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking van noodhulp aan
de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU
als antwoord op de COVID-19-uitbraak

— Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de
Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19
***I

— Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis ***I

— Specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en
aquacultuursector te beperken ***I

— Medische hulpmiddelen ***I
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Bijgevolg stelt de Voorzitter, na raadpleging van de fracties, de volgende wijzigingen voor in de
definitieve ontwerpagenda:

Verklaringen van de Raad en de Commissie over Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-
19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden: het debat vindt plaats van 9 tot 12 uur. 

De stemmingen van donderdag en vrijdag verlopen als volgt:

Donderdag

De eerste stemming is geopend van 9.30 tot 10.30 uur, met stemmingen over de hierboven vermelde
verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure en over de eerste reeks amendementen op de
gezamenlijke ontwerpresolutie over gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie
en de gevolgen ervan te bestrijden.

De uitslag van de eerste stemming wordt bekendgemaakt om 13.30 uur.

De tweede stemming is geopend van 13.30 tot 14.30 uur, met stemmingen over de verordening tot
wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 en over de tweede reeks amendementen op
de gezamenlijke ontwerpresolutie over gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-
pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden.

De uitslag van de tweede stemming wordt bekendgemaakt om 17 uur.

De derde stemming is geopend van 17 tot 18 uur, met een stemming over de derde reeks
amendementen op de gezamenlijke ontwerpresolutie over gecoördineerde EU-maatregelen om de
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden.

De uitslag van de derde stemming wordt bekendgemaakt om 20.30 uur.

De vierde stemming is geopend van 20.30 tot 21.30 uur, met een stemming over de vierde reeks
amendementen op de gezamenlijke ontwerpresolutie over gecoördineerde EU-maatregelen om de
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden.

De uitslag van de vierde stemming wordt bekendgemaakt om 22.50 uur en de vergadering wordt om
23 uur gesloten.

Vrijdag

De vergadering wordt om 9 uur geopend, met een eerste stemming van 9 tot 10 uur, bestaande uit
stemmingen over de amendementen op:

- ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020 en ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020;

- de twee dossiers over de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor
2020;

- het dossier over de mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020;

- de drie medebeslissingsdossiers over het tweede coronapakket;
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- de medische hulpmiddelen.

De uitslag van de eerste stemming wordt bekendgemaakt om 12.30 uur.

De tweede stemming is geopend van 12.30 tot 13.30 uur en bestaat uit de eindstemming over:

- ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020 en ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020;

- de twee dossiers over de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor
2020;

- het dossier over de mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020;

- de drie medebeslissingsdossiers over het tweede coronapakket;

- de medische hulpmiddelen;

- de gezamenlijke ontwerpresolutie: Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie
en de gevolgen ervan te bestrijden (RC-B9-0143/2020).

De uitslag van de tweede stemming wordt bekendgemaakt om 16 uur.

Eventueel vindt er van 16 tot 17 uur een derde stemming over de amendementen of de
eindstemming over een andere ontwerpresolutie over de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan
plaats, en de uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 19.30 uur.

Eventueel vindt er van 19.30 tot 20.30 uur een vierde stemming over de amendementen of de
eindstemming over een andere ontwerpresolutie over COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan
plaats, en de uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 22.30 uur.

De vergadering wordt gesloten om 23.00 uur. 

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan deze voorstellen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

° 
° ° ° 

Vóór de opening van het debat deelt de Voorzitter mee dat de eerste stemming geopend is van 9.30
tot 10.30 uur. 

15. Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de
gevolgen ervan te bestrijden (debat) 
Verklaringen van de Raad en de Commissie: Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-
pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden (2020/2616(RSP))

Charles Michel (voorzitter van de Europese Raad) legt de verklaring af.

(Vervolg van het debat: punt 17 van de notulen van 16.4.2020)
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16. Eerste stemming
Het Parlement stemt over de volgende door de Commissie ingediende verzoeken om toepassing van
de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement):

— Verordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Begrotingscommissie

— Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar aanleiding van
verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de context van de uitbraak van
COVID-19 - Steun aan wederopbouw na de aardbeving in Albanië - Andere wijzigingen
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Begrotingscommissie

— Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en
verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord
op de COVID-19-uitbraak
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Begrotingscommissie

— Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie,
vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen
in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie -
2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Begrotingscommissie

— Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie,
vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen
in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie -
2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Begrotingscommissie

— Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking van noodhulp aan
de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU
als antwoord op de COVID-19-uitbraak
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Begrotingscommissie

— Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de
Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19
***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling

— Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Commissie werkgelegenheid en
sociale zaken

— Specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en
aquacultuursector te beperken ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Commissie visserij

— Medische hulpmiddelen ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Commissie milieubeheer,
volksgezondheid en voedselveiligheid
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Het Parlement stemt eveneens over de eerste reeks amendementen op de gezamenlijke
ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement, ter vervanging
van ontwerpresoluties B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 en B9-0147/2020, door
Manfred Weber en Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de
S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, en Philippe Lamberts, namens de
Verts/ALE-Fractie, over gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de
gevolgen ervan te bestrijden (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Er kan tot 10.30 uur worden gestemd. 

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt door de Voorzitter (punt 19 van de notulen van
16.4.2020 en punt 22 van de notulen van 16.4.2020).

17. Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de
gevolgen ervan te bestrijden (voortzetting van het debat) 
Verklaringen van de Raad en de Commissie: Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-
pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden (2020/2616(RSP))

(Begin van het debat: punt 15 van de notulen van 16.4.2020)

Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Iratxe García
Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Marco Campomenosi,
namens de ID-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, namens de
ECR-Fractie, en Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane
Séjourné, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried
Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare
Daly, Daniel Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick
Wallace, Andor Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro
Silva Pereira, Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert
Roos, Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina
Picierno, Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima,
Tonino Picula, David Casa en Lena Düpont.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het
Reglement:
— Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, over gecoördineerde maatregelen van de EU ter

bestrijding van de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan (2020/2616(RSP)) (B9-
0143/2020);
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— Manfred Weber en Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, over EU-maatregelen ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan (2020/2616(RSP)) (B9-
0144/2020);

— Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak
Madison en Sylvia Limmer, namens de ID-Fractie, over gecoördineerde EU-maatregelen om
de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden (2020/2616(RSP)) (B9-
0145/2020);

— Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, over maatregelen van de EU ter bestrijding van
de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020);

— Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, over gecoördineerde EU-maatregelen ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan (2020/2616(RSP)) (B9-
0147/2020);

— Manon Aubry en Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, over gecoördineerde EU-
maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan (2020/2616
(RSP)) (B9-0148/2020);

— Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie over gecoördineerde EU-maatregelen om de
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 22 van de notulen van 16.4.2020, punt 25 van de notulen van 16.4.2020, punt 28
van de notulen van 16.4.2020, punt 2 van de notulen van 17.4.2020 en punt 9 van de notulen van
17.4.2020

(De vergadering wordt om 12.25 uur geschorst.)

18. Hervatting van de vergadering
De vergadering wordt om 13.41 uur hervat.

19. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de verzoeken om toepassing van de
urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement):

Verordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Begrotingscommissie

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar aanleiding van
verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de context van de uitbraak van COVID-19 -
Steun aan wederopbouw na de aardbeving in Albanië - Andere wijzigingen
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Begrotingscommissie

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.
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Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en
verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de
COVID-19-uitbraak
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Begrotingscommissie

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie,
vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in
het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie -
2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Begrotingscommissie

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie,
vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in
het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie -
2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Begrotingscommissie

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking van noodhulp aan de
lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als
antwoord op de COVID-19-uitbraak
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Begrotingscommissie

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese
structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale
zaken

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en
aquacultuursector te beperken ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Commissie visserij

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Medische hulpmiddelen ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Commissie milieubeheer,
volksgezondheid en voedselveiligheid
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Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:

- amendementen: vandaag, 16 april 2020 om 14 uur;

- stemmingen in onderdelen en aparte stemmingen: vandaag, 16 april 2020 om 15.30 uur.

20. Tweede stemming
Het Parlement stemt over:

Verordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - commissie BUDG

Tweede reeks amendementen op de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0143/2020

Er kan tot 14.30 uur gestemd worden. 

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt door de Voorzitter (punt 25 van de notulen van
16.4.2020).

(De vergadering wordt om 13.49 uur geschorst.)

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

21. Hervatting van de vergadering
De vergadering wordt om 17.05 uur hervat.

22. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de eerste reeks amendementen op
gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0143/2020 (punt 16 van de notulen van 16.4.2020).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag
17 april 2020, punt 11)

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0054)

23. Derde stemming
Het Parlement stemt over de derde reeks amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-
0143/2020.

Er kan tot 18 uur worden gestemd. 

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.
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De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt door de Voorzitter (punt 28 van de notulen van
16.4.2020).

(De vergadering wordt om 17.12 uur geschorst.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

24. Hervatting van de vergadering
De vergadering wordt om 20.35 uur hervat.

25. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Verordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - commissie BUDG (punt 20 van de notulen van
16.4.2020)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPVERORDENING VAN DE RAAD

Aangenomen (P9_TA(2020)0044)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag
17 april 2020, punt 1)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad.

De Voorzitter maakt de uitslag bekend van de stemming over de tweede reeks amendementen op
gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0143/2020 (punt 20 van de notulen van 16.4.2020)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag
17 april 2020, punt 11)

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0054)

26. Vierde stemming
Het Parlement stemt over de vierde reeks amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-
0143/2020.

Er kan tot 21.30 worden gestemd. 

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt op vrijdag 17 april 2020 (punt 2 van de notulen
van 17.4.2020).

(De vergadering wordt om 20.40 uur geschorst.)
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27. Hervatting van de vergadering
De vergadering wordt om 22.54 uur hervat.

28. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
De Voorzitter maakt de uitslag bekend van de stemming over de derde reeks amendementen op
gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0143/2020 (punt 23 van de notulen van 16.4.2020).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag
17 april 2020, punt 11)

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0054)

29. Stemverklaringen
Schriftelijke stemverklaringen: 

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de
webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.

30. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de
hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en
beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en
veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is
bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen
stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

31. Agenda van de volgende vergadering 
De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 650.788/OJVE).

32. Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt om 22.58 uur gesloten.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Secretaris-generaal Voorzitter
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PRESENTIELIJST

16.4.2020

Aanwezig:

Adinolfi  Isabella,  Anderson  Christine,  Arena  Maria,  Aubry Manon,  Bay Nicolas,  Beck Gunnar,
Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Botenga Marc, Buchheit Markus, Campomenosi
Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel
Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Düpont
Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin,
Fernández  Jonás,  Ferrandino  Giuseppe,  Ferrara  Laura,  Fidanza  Carlo,  Freund  Daniel,  Gancia
Gianna,  García  Muñoz  Isabel,  Gardiazabal  Rubial  Eider,  Geuking  Helmut,  Giarrusso  Dino,
González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hansen Christophe, Herbst Niclas,
Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Knotek Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah
Maximilian, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou
Pierre, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lutgen Benoît, McAllister David,
Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola
Roberta,  Moreno Sánchez  Javier, Moretti  Alessandra,  Mureşan Siegfried,  Oetjen Jan-Christoph,
Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira
Lídia,  Peter-Hansen  Kira  Marie,  Picierno  Pina,  Picula  Tonino,  Pieper  Markus,  Pîslaru  Dragoș,
Radtke Dennis, Regner Evelyn, Reil  Guido,  Ries Frédérique,  Riquet Dominique,  Rónai Sándor,
Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab
Andreas,  Seekatz  Ralf,  Séjourné  Stéphane,  Silva  Pereira  Pedro,  Solís  Pérez  Susana,  Sonneborn
Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Van
Overtveldt  Johan,  Vautmans  Hilde,  Verhofstadt  Guy,  Vincze  Loránt,  Vázquez  Lázara  Adrián,
Wallace Mick, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Verontschuldigd:

Al-Sahlani Abir, Jarubas Adam, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, Søgaard-Lidell Linea

⁂

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand
(zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004
over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de
stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij
de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.
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