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PROTOKOL 

FREDAG DEN 17. APRIL 2020

FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Åbning af mødet
Formanden åbnede mødet kl. 09.05.

2. Meddelelse af afstemningsresultater
Formanden læste resultaterne af afstemningen om fjerde serie ændringsforslag til fælles
beslutningsforslag RC-B9-0143/2020 op (punkt 26 i protokollen af 16.4.2020).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og
fredag den 17. april 2020, punkt 11)

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0054)

3. Første afstemningsrunde
Formanden medelte, at der var indgivet følgende ændringsforslag til uopsættelighedsprocedurerne
som vedtaget dagen forinden, torsdag den 16. april 2020 (punkt 19 i protokollen af 16.4.2020):

— Særlige foranstaltninger for at give ekstraordinær fleksibilitet i anvendelsen af de europæiske
struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regionaludviklingsudvalget: 3
ændringsforslag

— Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og
Sociale Anliggender: 4 ændringsforslag

— Særlige foranstaltninger til at afbøde indvirkningen af covid-19-udbruddet på fiskeri- og
akvakultursektoren ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Fiskeriudvalget: 16 ændringsforslag

— Medicinsk udstyr ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og
Fødevaresikkerhed: 4 ændringsforslag

Afstemningen ville være åben indtil kl. 10.00.

Afstemningen om ændringsforslagene påbegyndtes.

P9_PV(2020)04-17 PE 650.990 - 3
DA



Afstemningsresultaterne ville efterfølgende blive meddelt af formanden (punkt 5 i protokollen af
17.4.2020).

(Mødet afbrudt kl. 09.09.)

4. Genoptagelse af mødet
Mødet genoptaget kl. 12.33.

5. Meddelelse af afstemningsresultater
Formanden læste resultaterne af afstemningen om følgende op:

Særlige foranstaltninger for at give ekstraordinær fleksibilitet i anvendelsen af de europæiske
struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet ***I [COM(2020)0138 - C9-
0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regionaludviklingsudvalget

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og
fredag den 17. april 2020, punkt 7)
Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0050)

Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen ***I [COM(2020)0141 - C9-
0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og
fredag den 17. april 2020, punkt 8)
Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0051)

Særlige foranstaltninger til at afbøde indvirkningen af covid-19-udbruddet på fiskeri- og
akvakultursektoren ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Fiskeriudvalget

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og
fredag den 17. april 2020, punkt 9)
Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0052)

Medicinsk udstyr ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Udvalget om Miljø,
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

(Simpelt flertal påkrævet)
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ÆNDRINGSFORSLAG

((Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og
fredag den 17. april 2020, punkt 10)
Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0053)

6. Anden afstemningsrunde
Parlametet gik over til den endelige afstemning om følgende uopsættelighedsprocedurer som
vedtaget dagen forinden, den 16. april 2020 (punkt 19 i protokollen af 16.4.2020) og om  fælles
beslutningsforslag RC-B9-0143/2020. 

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2020: Støtte til Grækenland som reaktion på det øgede
migrationspres - Øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet - Støtte til
genopbygningen efter jordskælvet i Albanien - Andre justeringer
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Budgetudvalget

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstaterne og yderligere
styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Budgetudvalget

Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og
sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af
Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Budgetudvalget

Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og
sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af
Den Europæiske Anklagemyndighed – 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Budgetudvalget

Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstater og
yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-
udbruddet
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Budgetudvalget

Særlige foranstaltninger for at give ekstraordinær fleksibilitet i anvendelsen af de europæiske
struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regionaludviklingsudvalget

Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale
Anliggender

Særlige foranstaltninger til at afbøde indvirkningen af covid-19-udbruddet på fiskeri- og
akvakultursektoren ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Fiskeriudvalget

Medicinsk udstyr ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og
Fødevaresikkerhed
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Fælles beslutningsforslag, indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2,
til erstatning af beslutningsforslag B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 og B9-0147/2020,
af Manfred Weber og Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-
Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, og Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen om en
EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (2020/2616
(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

Afstemningen ville være åben indtil kl. 13.30.

Afstemningen påbegyndtes.

Afstemningsresultaterne ville blive meddelt af formanden (punkt 9 i protokollen af 17.4.2020).

(Mødet afbrudt kl. 12.36.)

7. Genoptagelse af mødet
Mødet genoptaget kl. 16.01.

8. Rådets førstebehandlingsholdninger
Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 63, stk. 1, meddelelse om fra
Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens
holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om ændring af forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og
international beskyttelse - Vedtaget af Rådet den 20. marts 2020 (15300/1/2019 - C9-0102/2020 -
2018/0154(COD))
henvist til kor. udv.: LIBE

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om elektronisk godstransportinformation - Vedtaget af Rådet den 7. april 2020
(05142/1/2020 - C9-0103/2020 – 2018/0140(COD) - 01981/2020)
henvist til kor. udv.: TRAN

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006, for så vidt angår minimumskravene for
maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid, og
forordning (EU) nr. 165/2014, for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer - Vedtaget af
Rådet den 7. april 2020 (05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD) - 01986/2020)
henvist til kor. udv.: TRAN

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EU) nr. 1024/2012
med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i vejtransportsektoren - Vedtaget af Rådet den 7. april
2020 (05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD) - 01987/2020)
henvist til kor. udv.: TRAN

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU
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om udstationering af førere i vejtransportsektoren og om ændring af direktiv 2006/22/EF, for så vidt
angår håndhævelseskravene, og af forordning (EU) nr. 1024/2012 - Vedtaget af Rådet den 7. april
2020 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD) - 01985/2020)
henvist til kor. udv.: TRAN

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om mindstekrav til genbrug af vand - Vedtaget af Rådet den 7. april 2020 (15301/2/2019
- C9-0107/2020 - 2018/0169(COD) - 01977/2020)
henvist til kor. udv.: ENVI

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne
fra i morgen, den 18. april 2020. 

9. Meddelelse af afstemningsresultater
Formanden læste de endelige resultater op af afstemningen om:

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2020: Støtte til Grækenland som reaktion på det øgede
migrationspres - Øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet - Støtte til
genopbygningen efter jordskælvet i Albanien - Andre justeringer [07250/2020 - C9-0101/2020 -
2020/2052(BUD)] - Budgetudvalget

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P9_TA(2020)0045)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og
fredag den 17. april 2020, punkt 2)

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstaterne og yderligere
styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Budgetudvalget

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P9_TA(2020)0046)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og
fredag den 17. april 2020, punkt 3)

Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og
sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af
Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 -
2020/2053(BUD)] - Budgetudvalget

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG
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Godkendt (P9_TA(2020)0047)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og
fredag den 17. april 2020, punkt 4)

Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og
sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af
Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 -
2020/2056(BUD)] - Budgetudvalget

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P9_TA(2020)0048) 
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og
fredag den 17. april 2020, punkt 5)

Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstater og
yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-
udbruddet [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Budgetudvalget

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P9_TA(2020)0049)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og
fredag den 17. april 2020, punkt 6)

Særlige foranstaltninger for at give ekstraordinær fleksibilitet i anvendelsen af de europæiske
struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet ***I [COM(2020)0138 - C9-
0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regionaludviklingsudvalget

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P9_TA(2020)0050)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og
fredag den 17. april 2020, punkt 7)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen ***I [COM(2020)0141 - C9-
0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P9_TA(2020)0051)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og
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fredag den 17. april 2020, punkt 8)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Særlige foranstaltninger til at afbøde indvirkningen af covid-19-udbruddet på fiskeri- og
akvakultursektoren ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Fiskeriudvalget

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P9_TA(2020)0052)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og
fredag den 17. april 2020, punkt 9)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Medicinsk udstyr ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Udvalget om Miljø,
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P9_TA(2020)0053)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og
fredag den 17. april 2020, punkt 10)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Fælles beslutningsforslag, indgivet i overenssstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2,
til erstatning af beslutningsforslag B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 og B9-0147/2020,
af Manfred Weber og Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-
Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, og Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen om en
EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (2020/2616
(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Godkendt (P9_TA(2020)0054)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og
fredag den 17. april 2020, punkt 11)

(Forslag til beslutning B9-0145/2020, B9-0148/2020 og B9-0149/2020 bortfaldt).

10. Underskrivelse af vedtagne retsakter 
Formanden underskrev ændringsbudget nr. 1 og 2, som var blevet endeligt vedtaget i
overensstemmelse med forretningsordenens artikel 96 (P9_TA(2020)0045 og P9_TA(2020)0046).
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Formanden meddelte, at han sammen med formanden for Rådet ville underskrive følgende tekster:

— Europa-Parlamentets beslutning om Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse
af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger i
forbindelse med covid-19-udbruddet og en styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed
(COM(2020)0140 - C9-0092/2020 – 2020/2053(BUD))

— Europa-Parlamentets beslutning om Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse
af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger i
forbindelse med covid-19-udbruddet (COM(2020)0171 – C9-0096/2020 –2020/2056(BUD))

— Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om
anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at yde nødhjælp til
medlemsstater og yderligere styrke EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på
covid-19-udbruddet (COM(2020)0172 – C9-0097/2020 –2020/2057(BUD))

11. Stemmeforklaringer
Skriftlige stemmeforklaringer: 

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på
medlemmernes sider på Parlamentets websted. 

Undtagelsesvist ville stemmeforklaringer på maksimalt 400 ord blive accepteret.

12. Stemmerettelser og -intentioner
Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb",
der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes
udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt
på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med
henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. 

13. Andragender
Andragenderne fra nr. 0310-20 til nr. 0390-20 var blevet optaget i registret den 16. april 2020 og var
blevet henvist til det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 9 og 10.

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 226, stk.
15, den 16. april 2020 til det kompetente udvalg fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet
havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske
Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat. 

14. Ændring af titler på initiativbetænkninger
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 5. marts 2020)

AFET, INTA
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Ny titel: Henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige
Storbritannien og Nordirland (2020/2023(INI))

15. Tilbagetrækning af  initiativbetænkningsprocedurer
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 5. marts 2020)

EMPL

Demokrati på arbejdspladsen: en europæisk ramme for arbejdstagernes medbestemmelsesret og
revision af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg (2019/2185(INI))

JURI

Målrettet EU-regulering samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - rapport om bedre
lovgivning for 2017 og 2018 (2019/2133(INI))

16. Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og
fremsendelse af vedtagne tekster
Protokollen fra dette møde såvel som protokollen fra gårsdagens møde ville blive forelagt
Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af det følgende møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de tekster, der var blevet vedtaget under den indeværende
mødeperiode, allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.

° 
° ° °  

Formanden takkede Parlamentets ansatte og medlemmerne af Parlamentet med et citat af den
chilenske forfatter Luis Sepúlveda, der døde for nylig.

17. Tidspunkt for næste mødeperiode
Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 13. maj 2020 - 14. maj 2020.

18. Hævelse af mødet
Formanden hævede mødet kl. 16.09.

19. Afbrydelse af sessionen
Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle David Maria Sassoli
generalsekretær formand
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TILSTEDEVÆRELSESLISTE

17.4.2020

Til stede:

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, 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,  Hansen  Christophe,  Herbst  Niclas,  Hlaváček Martin,
Hübner  Danuta  Maria,  Knotek  Ondřej,  Kovatchev  Andrey,  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

Fritaget:

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

⁂

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse
af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer,
der  har  deltaget  i  en  afstemning,  er  opført  i  dokumentet  "Resultat  af  afstemningerne  ved
navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets
websted.
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