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ЛЕГЕНДА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СИМВОЛИ

* процедура на консултация
*** процедура на одобрение
*** I обикновена законодателна процедура, първо четене
***II обикновена законодателна процедура, второ четене
***III обикновена законодателна процедура, трето четене
(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено от проекта на акт.)

СЪКРАЩЕНИЯ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ

AFET Комисия по външни работи
DEVE Комисия по развитие
INTA Комисия по международна търговия
BUDG Комисия по бюджети
CONT Комисия по бюджетен контрол
ECON Комисия по икономически и парични въпроси
EMPL Комисия по заетост и социални въпроси
ENVI Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ITRE Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
IMCO Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
TRAN Комисия по транспорт и туризъм
REGI Комисия по регионално развитие
AGRI Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PECH Комисия по рибно стопанство
CULT Комисия по култура и образование
JURI Комисия по правни въпроси
LIBE Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
AFCO Комисия по конституционни въпроси
FEMM Комисия по правата на жените и равенството между половете
PETI Комисия по петиции

DROI Подкомисия по правата на човека
SEDE Подкомисия по сигурност и отбрана

СЪКРАЩЕНИЯ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ГРУПИ

РРЕ Група на Европейската народна партия 
S&D Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския

парламент
Renew Група „Renew Europe“
ID Група „Идентичност и демокрация“    
Verts/ALE  Група на Зелените/Европейски свободен алианс 
ECR Група на Европейските консерватори и реформисти 
GUE/NGL Група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица 
NI Независими членове
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ПРОТОКОЛ 

ПЕТЪК 17 АПРИЛ 2020 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Откриване на заседанието
Заседанието беше открито в 9.05 ч.

2. Обявяване на резултатите от гласуването
Председателят прочете резултатите от гласуването по четвъртата партида изменения към
общото предложение за резолюция RC-B9-0143/2020 (точка 26 от протокола от 16.4.2020
г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ oт четвъртък, 16
април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 11)

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0054)

3. Първо гласуване
Председателят обяви, че е получил следните изменения по неотложните процедури, за които
беше взето решение вчера, четвъртък, 16 април 2020 г. (точка 19 от протокола от 16.4.2020
г.):

— Специфични мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на
европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на
COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - комисия по регионално развитие:
3 предложения за изменение

— Въвеждане на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - комисия по заетост и социални
въпроси: 4 предложения за изменение

— Специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху
сектора на рибарството и аквакултурите ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - комисия по рибно стопанство: 16
предложения за изменение

— Медицински изделия ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - комисия по околна среда,
обществено здраве и безопасност на храните: 4 предложения за изменение
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Гласуването по тази точка ще продължи до 10.00 ч.

Пристъпи се към гласуване на измененията.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени от председателя (точка 5 от протокола от
17.4.2020 г.).

(Заседанието беше прекъснато в 9.09 ч.)

4. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 12.33 ч.

5. Обявяване на резултатите от гласуването
Председателят прочете резултатите от гласуването по:

Специфични мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на
европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на
COVID-19 ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - комисия по регионално
развитие

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16
април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 7)
Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0050)

Въвеждане на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19 ***I [COM(2020)
0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - комисия по заетост и социални въпроси

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16
април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 8)
Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0051)

Специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора
на рибарството и аквакултурите ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] -
комисия по рибно стопанство

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16
април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 9)
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Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0052)

Медицински изделия ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - комисия по
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16
април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 10)
Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0053)

6. Второ гласуване
Пристъпи се към окончателното гласуване на неотложните процедури, за които беше взето
решение вчера, четвъртък, 16 април  2020 г. (точка 19 от протокола от 16.4.2020 г.), и
общото предложение за резолюция RC-B9-0143/2020. 

Проект на коригиращ бюджет № 1/2020: Помощ за Гърция в отговор на нарастващия
миграционен натиск — Незабавни мерки в контекста на епидемията от COVID-19 —
Подкрепа за възстановяване след земетресението в Албания — Други корекции
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - комисия по бюджети

Проект на коригиращ бюджет № 2/2020: Предоставяне на спешна подкрепа на държавите
членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в
отговор на разпространението на COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - комисия по бюджети

Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и
заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на епидемичния взрив от COVID-19;
укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - комисия по бюджети

Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и
заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19;
укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - комисия по бюджети

Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г.: Предоставяне на
спешна помощ на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска
защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - комисия по бюджети

Специфични мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на
европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на
COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - комисия по регионално развитие

Въвеждане на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - комисия по заетост и социални въпроси
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Специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора
на рибарството и аквакултурите ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - комисия по рибно стопанство

Медицински изделия ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - комисия по околна среда, обществено
здраве и безопасност на храните

Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за
дейността, вместо предложенията за резолюция B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 и
B9-0147/2020, от Manfred Weber и Esteban González Pons, от името на групата PPE, Iratxe
García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, и Philippe
Lamberts, от името на групата Verts/ALE, относно координирани действия на ЕС за борба с
пандемията от COVID-19 и последиците от нея (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

Гласуването по тази точка ще продължи до 13.30 ч.

Пристъпи се към гласуването.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени от председателя (точка 9 от протокола от
17.4.2020 г.).

(Заседанието беше прекъснато в 12.36 ч.)

7. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 16.01 ч.

8. Позиции на Съвета на първо четене
Председателят обяви, на основание член 63, параграф 1 от Правилника за дейността, че е
получил от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното
приемане, както и позицията на Комисията относно: 

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 относно статистиката на
Общността за миграцията и международната закрила - приета от Съвета на 20 март 2020 г.
(15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския
парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози - Приета от
Съвета на 7 април 2020 г. (05142/1/2020 - C9-0103/2020 – 2018/0140(COD) - 01981/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на
минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление,
минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) №
165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи - Приета от
Съвета на 7 април 2020 г. (05114/1/2020 - C9-0104/2020 – 2017/0122(COD) - 01986/2020)
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Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и
(ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния
транспорт - Приета от Съвета на 7 април 2020 г. (05115/1/2020 - C9-0105/2020 – 2017/0123
(COD) - 01987/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския
парламент и на Съвета за определяне на специфични правила във връзка с Директива
96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния
транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за
изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012 - Приета от Съвета на 7 април 2020 г.
(05112/1/2020 - C9-0106/2020 – 2017/0121(COD) - 01985/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Позиция на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и
на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата - Приета от
Съвета на 7 април 2020 г. (15301/2/2019 - C9-0107/2020 – 2018/0169(COD) - 01977/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се приеме своите позиции,
започва да тече от утре, 18 април 2020 г.

9. Обявяване на резултатите от гласуването
Председателят прочете окончателните резултати относно:

Проект на коригиращ бюджет № 1/2020: Помощ за Гърция в отговор на нарастващия
миграционен натиск — Незабавни мерки в контекста на епидемията от COVID-19 —
Подкрепа за възстановяване след земетресението в Албания — Други корекции [07250/2020 -
C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - комисия по бюджети

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0045)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16
април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 2)

Проект на коригиращ бюджет № 2/2020: Предоставяне на спешна подкрепа на държавите
членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в
отговор на разпространението на COVID-19 [07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] -
комисия по бюджети

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
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Одобрява се (P9_TA(2020)0046)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16
април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 3)

Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и
заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на епидемичния взрив от COVID-19;
укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 -
2020/2053(BUD)] - комисия по бюджети

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0047)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16
април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 4)

Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и
заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19;
укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 -
2020/2056(BUD)] - комисия по бюджети

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0048) 
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16
април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 5)

Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г.: Предоставяне на
спешна помощ на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска
защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19 [COM(2020)0172 -
C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - комисия по бюджети

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0049)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16
април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 6)

Специфични мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на
европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на
COVID-19 ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - комисия по регионално
развитие

(Необходимо е обикновено мнозинство)
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0050)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16
април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 7)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Въвеждане на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19 ***I [COM(2020)
0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - комисия по заетост и социални въпроси

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0051)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16
април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 8)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора
на рибарството и аквакултурите ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] -
комисия по рибно стопанство

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0052)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16
април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 9)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Медицински изделия ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - комисия по
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0053)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16
април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 10)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за
дейността, вместо предложенията за резолюция B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 и
B9-0147/2020, от Manfred Weber и Esteban González Pons, от името на групата PPE, Iratxe
García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, и Philippe
Lamberts, от името на групата Verts/ALE, относно координирани действия на ЕС за борба с
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пандемията от COVID-19 и последиците от нея (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Одобрява се (P9_TA(2020)0054)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16
април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 11)

(Предложенията за резолюции B9-0145/2020, B9-0148/2020 и B9-0149/2020 отпадат.)

10. Подписване на приети актове 
Председателят пристъпи към подписването на окончателно приетите проекти на коригиращ
бюджет № 1 и № 2 съгласно член 96 от Правилника за дейността (P9_TA(2020)0045 и P9_TA
(2020)0046).

Председателят съобщи, че заедно с председателя на Съвета ще пристъпи към подписването
на следните текстове:

— Решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на
Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за
сигурността; незабавни мерки в контекста на епидемичния взрив от COVID-19;
укрепване на Европейската прокуратура (COM(2020)0140 – C9-0092/2020 – 2020/2053
(BUD))

— Решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на
Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за
сигурността; незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19 (COM
(2020)0171 – C9-0096/2020 – 2020/2056(BUD))

— Решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за
непредвидени обстоятелства през 2020 г.: Предоставяне на спешна помощ на държавите
членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на
Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19 (COM(2020)0172 – C9-
0097/2020 – 2020/2057(BUD))

11. Обяснения на вот
Писмени обяснения на вот: 

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на
страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.
По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.

12. Поправки на вот и намерения за гласуване
Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от
поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на
интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не
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променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната
парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за
гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на
ЕС.

13. Петиции
Петиции от № 0310-20 до № 0390-20 са вписани в регистъра на 16 април 2020 г. и са
изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 226, параграфи  9 и 10 от
Правилника за дейността.

В съответствие с разпоредбите на член 226, параграф 15 от Правилника за дейността на  16
април 2020 г. Председателят изпрати на компетентната комисия петиции, получени в
Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са
граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.

14. Промяна на заглавия на доклади по собствена инициатива
(Съгласно решение на Председателския съвет от 5 март 2020 г.)

комисии AFET, INTA

Ново заглавие: Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия (2020/2023(INI))

15. Оттегляне на процедури за доклади по собствена инициатива
(Съгласно решение на Председателския съвет от 5 март 2020 г.)

комисия EMPL

Демокрация на работното място: европейска рамка за правата на участие на работниците и
служителите и преразглеждането на Директивата за създаване на европейски работнически
съвет (2019/2185(INI)

комисия JURI

Регулаторна пригодност на Европейския съюз, субсидиарност и пропорционалност – доклад
относно по-доброто законотворчество за 2017 и 2018 година (2019/2133(INI)

16. Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия
и предаване на приетите текстове
Протоколът от настоящото заседание и протоколът от заседанието вчера ще бъдат
представени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.
Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат
предадени на получателите им.
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° 
° ° ° 

Председателят благодари на служителите и членовете на Парламента и приключи с цитат от
чилийския писател Луис Сепулведа, който почина наскоро.

17. График на следващите заседания
Следващите заседания ще се състоят на 13 май 2020 г. и 14 май 2020 г.

18. Закриване на заседанието
Заседанието беше закрито в 16.09 ч.

19. Прекъсване на сесията
Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Генерален секретар Председател
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

17.4.2020

Присъстващи:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando,
Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal,
Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Corrao Ignazio, Daly Clare,
Deli Andor, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Джамбазки Ангел, 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,  Hansen  Christophe,  Herbst  Niclas,  Hlaváček Martin,
Hübner Danuta Maria, Knotek Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, Lenaers
Jeroen, López Javi,  López-Istúriz White Antonio, 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,  Pelletier  Anne-Sophie,  Pereira  Lídia,  Picierno  Pina,  Pieper  Markus,
Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis,  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,
Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Wieland
Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Извинени:

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

⁂

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване
(вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004
г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове
на  ЕП  са  посочени  в  документа  „Резултати  от  поименните  гласувания“,  приложен  към
настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента. 
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