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IZMANTOTO SIMBOLU SARAKSTS

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra
***I Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums
***II Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums
***III Parastā likumdošanas procedūra: trešais lasījums
(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar tiesību akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

PARLAMENTA KOMITEJU NOSAUKUMU SAĪSINĀJUMI

AFET Ārlietu komiteja
DEVE Attīstības komiteja
INTA Starptautiskās tirdzniecības komiteja
BUDG Budžeta komiteja
CONT Budžeta kontroles komiteja
ECON Ekonomikas un monetārā komiteja
EMPL Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
ENVI Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
ITRE Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
IMCO Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
TRAN Transporta un tūrisma komiteja
REGI Reģionālās attīstības komiteja
AGRI Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
PECH Zivsaimniecības komiteja
CULT Kultūras un izglītības komiteja
JURI Juridiskā komiteja
LIBE Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
AFCO Konstitucionālo jautājumu komiteja
FEMM Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
PETI Lūgumrakstu komiteja 

DROI Cilvēktiesību apakškomiteja
SEDE Drošības un aizsardzības apakškomiteja

POLITISKO GRUPU NOSAUKUMU SAĪSINĀJUMI

PPE Eiropas Tautas partijas grupa 
S&D Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 
Renew grupa “Renew Europe”
ID Identitātes un demokrātijas grupa
Verts/ALE Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
ECR Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
GUE/NGL Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku grupa 
NI pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
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PROTOKOLS 

PIEKTDIENA, 2020. GADA 17. APRĪLIS 

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana
Sēde tika atklāta plkst. 9.05.

2. Balsošanas rezultātu paziņošana
Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus par ceturto grozījumu kopumu attiecībā uz kopīgo
rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0143/2020 (16.4.2020. protokola 26. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

Skatīt pieņemtos tekstus: (P9_TA(2020)0054).

3. Pirmā balsošana 
Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņēmis šādus grozījumus attiecībā uz steidzamības procedūrām, par
kurām iepriekšējā dienā, proti, ceturtdien, 2020. gada 16. aprīlī, tika pieņemts lēmums (16.4.2020.
protokola 19. punkts):

— Īpaši pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju
fondu izmantošanā Covid-19 uzliesmojuma mazināšanas vajadzībām ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja: 3
grozījumi;

— Īpašu pasākumu ieviešana Covid-19 krīzes risināšanai ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu
komiteja: 4 grozījumi;

— Īpaši pasākumi Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecības un akvakultūras
nozarē ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Zivsaimniecības komiteja: 16
grozījumi;

— Medicīniskas ierīces ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un
pārtikas nekaitīguma komiteja: 4 grozījumi.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 10.00.
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Sākās balsošana par grozījumiem.

Balsošanas rezultātus paziņos sēdes vadītājs (17.4.2020. protokola 5. punkts).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.09.)

4. Sēdes atsākšana
Sēde tika atsākta plkst. 12.33.

5. Balsošanas rezultātu paziņošana
Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus:

Īpaši pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju fondu
izmantošanā Covid-19 uzliesmojuma mazināšanas vajadzībām ***I [COM(2020)0138 - C9-
0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. 

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)
Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0050).

Īpašu pasākumu ieviešana Covid-19 krīzes risināšanai ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 -
2020/0058(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)
Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0051).

Īpaši pasākumi Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē
***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Zivsaimniecības komiteja.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)
Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0052).

Medicīniskas ierīces ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Vides,
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.
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(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)
Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0053).

6. Otrā balsošana 
Sākās galīgā balsošana par šādām steidzamības procedūrām, par kurām iepriekšējā dienā, proti,
2020. gada 16. aprīlī, tika pieņemts lēmums (16.4.2020. protokola 19. punkts), un par kopīgo
rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0143/2020.

Budžeta grozījuma Nr. 1/2020 projekts: Palīdzība Grieķijai, reaģējot uz pieaugošo migrācijas
spiedienu — Tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu — Atbalsts atjaunošanai pēc
zemestrīces Albānijā — Citas korekcijas [07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] -
Budžeta komiteja

Budžeta grozījuma Nr. 2/2020 projekts: Ārkārtas atbalsts dalībvalstīm un Savienības civilās
aizsardzības mehānisma/rescEU turpmāka stiprināšana, lai reaģētu uz Covid-19 uzliesmojumu
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Budžeta komiteja

Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības
apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras līdzekļu
palielināšana - 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Budžeta
komiteja

Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības
apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras
stiprināšana - 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Budžeta
komiteja

Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2020. gadā: ārkārtas palīdzības sniegšana dalībvalstīm
un Savienības civilās aizsardzības mehānisma/rescEU papildu stiprināšana, reaģējot uz Covid-19
uzliesmojumu [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Budžeta komiteja

Īpaši pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju fondu
izmantošanā Covid-19 uzliesmojuma mazināšanas vajadzībām ***I [COM(2020)0138 - C9-
0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja

Īpašu pasākumu ieviešana Covid-19 krīzes risināšanai ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 -
2020/0058(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Īpaši pasākumi Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē
***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Zivsaimniecības komiteja

Medicīniskas ierīces ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Vides,
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu nolūkā aizstāt
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rezolūciju priekšlikumus B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 un B9-0147/2020 iesnieguši
Manfred Weber un Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez  S&D grupas
vārdā, Dacian Cioloş  grupas “Renew” vārdā un Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā – par
koordinētu ES rīcību Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai (2020/2616(RSP)) (RC-B9-
0143/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 13.30.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultātus paziņos sēdes vadītājs (17.4.2020. protokola 9. punkts).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.36.)

7. Sēdes atsākšana
Sēde tika atsākta plkst. 16.01.

8. Padomes nostājas pirmajā lasījumā
Sēdes vadītājs, balstoties uz Reglamenta 63. panta 1. punktu, paziņoja, ka ir saņēmis turpmāk
minētās Padomes nostājas, kā arī iemeslus, kuri likuši Padomei tās pieņemt, un Komisijas nostāju
attiecībā uz:

- Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko
groza Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko
aizsardzību — Padome pieņēmusi 2020. gada 20. martā (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154
(COD))
nodots atbildīgajai komitejai:  LIBE

- Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par kravu
pārvadājumu elektronisku informāciju — Padome pieņēmusi 2020. gada 7. aprīlī (05142/1/2020 -
C9-0103/2020 - 2018/0140(COD) - 01981/2020)
nodots atbildīgajai komitejai:  TRAN

- Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko
Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem
transportlīdzekļa ikdienas un iknedēļas vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un
ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz
pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību — Padome pieņēmusi 2020. gada 7. aprīlī (05114/1/2020 -
C9-0104/2020 - 2017/0122(COD) - 01986/2020)
nodots atbildīgajai komitejai:  TRAN

- Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko
groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai tās pielāgotu
norisēm autotransporta nozarē — Padome pieņēmusi 2020. gada 7. aprīlī (05115/1/2020 - C9-
0105/2020 - 2017/0123(COD) - 01987/2020)
nodots atbildīgajai komitejai:  TRAN

- Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko
attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu
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96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo
transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā, un groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012 — Padome
pieņēmusi 2020. gada 7. aprīlī (05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD) - 01985/2020)
nodots atbildīgajai komitejai:  TRAN

- Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par ūdens
atkalizmantošanas minimālajām prasībām — Padome pieņēmusi 2020. gada 7. aprīlī (15301/2/2019
- C9-0107/2020 - 2018/0169(COD) - 01977/2020)
nodots atbildīgajai komitejai:  ENVI

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savas nostājas, sākas nākamajā dienā,  2020. gada 18.
aprīlī.

9. Balsošanas rezultātu paziņošana
Sēdes vadītājs nolasīja galīgos rezultātus par:

Budžeta grozījuma Nr. 1/2020 projektu: Palīdzība Grieķijai, reaģējot uz pieaugošo migrācijas
spiedienu — Tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu — Atbalsts atjaunošanai pēc
zemestrīces Albānijā — Citas korekcijas [07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] -
Budžeta komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P9_TA(2020)0045).
(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

Budžeta grozījuma Nr. 2/2020 projektu: Ārkārtas atbalsts dalībvalstīm un Savienības civilās
aizsardzības mehānisma/rescEU turpmāka stiprināšana, lai reaģētu uz Covid-19 uzliesmojumu
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Budžeta komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P9_TA(2020)0046).
(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

Elastības instrumenta izmantošanu 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības
apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras līdzekļu
palielināšana - 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Budžeta
komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS
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Apstiprināts (P9_TA(2020)0047).
(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

Elastības instrumenta izmantošanu 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības
apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras
stiprināšana - 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Budžeta
komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P9_TA(2020)0048).
(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2020. gadā: ārkārtas palīdzības sniegšana dalībvalstīm
un Savienības civilās aizsardzības mehānisma/rescEU papildu stiprināšana, reaģējot uz Covid-19
uzliesmojumu [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Budžeta komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P9_TA(2020)0049).
(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

Īpašiem pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju
fondu izmantošanā Covid-19 uzliesmojuma mazināšanas vajadzībām ***I [COM(2020)0138 - C9-
0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P9_TA(2020)0050).
(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Īpašu pasākumu ieviešanu Covid-19 krīzes risināšanai ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 -
2020/0058(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P9_TA(2020)0051).
(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
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pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Īpašiem pasākumiem Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecības un akvakultūras
nozarē ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Zivsaimniecības komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P9_TA(2020)0052).
(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Medicīniskām ierīcēm ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Vides,
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P9_TA(2020)0053).
(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

kopīgu rezolūcijas priekšlikumu, kuru saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu nolūkā aizstāt
rezolūcijas priekšlikumus B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 un B9-0147/2020,
iesnieguši Manfred Weber un Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez  S&D
grupas vārdā, Dacian Cioloş  grupas “Renew” vārdā un Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā -
par  koordinētu ES rīcību Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai (2020/2616(RSP)) (RC-B9-
0143/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P9_TA(2020)0054).
(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0145/2020, B9-0148/2020 un B9-0149/2020 vairs nav spēkā.)

10. Pieņemto tiesību aktu parakstīšana
Sēdes vadītājs parakstīja budžeta grozījumu Nr. 1 un Nr. 2 projektus, kas pieņemti saskaņā ar
Reglamenta 96. pantu (P9_TA(2020)0045 un P9_TA(2020)0046).
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Sēdes vadītājs paziņoja, ka kopā ar Padomes priekšsēdētāju parakstīs šādus tekstus:

— Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā
finansēt tūlītējus budžeta pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un Eiropas
Prokuratūras līdzekļu palielināšanu (COM(2020)0140 – C9-0092/2020 – 2020/2053(BUD));

— Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā
finansēt tūlītējus budžeta pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu (COM(2020)0171 –
C9-0096/2020 – 2020/2056(BUD);

— Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu
2020. gadā, lai sniegtu ārkārtas palīdzību dalībvalstīm un vēl vairāk stiprinātu Savienības
civilās aizsardzības mehānismu/rescEU, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (COM(2020)
0172 – C9-0097/2020 – 2020/2057(BUD)).

11. Balsojumu skaidrojumi
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti
Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu. 

12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot
Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”,
kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai
informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu
iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

13. Lūgumraksti
Lūgumrakstus Nr. 0310-20 līdz 0390-20 vispārējā reģistrā iekļāva 2020. gada 16. aprīlī, un saskaņā
ar Reglamenta 226. panta 9. un 10. punktu tos nodeva atbildīgajai komitejai. 

Priekšsēdētājs 2020. gada 16. aprīlī saskaņā ar Reglamenta 226. panta 15. punkta noteikumiem ir
nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai
juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā
adrese nav kādā dalībvalstī.

14. Pastāvīgo ziņojumu nosaukumu grozīšana
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 5. marta lēmumu)

AFET, INTA komitejas

Jauns virsraksts: Ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto
Karalisti (2020/2023(INI)).
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15. Patstāvīgo ziņojumu procedūru atsaukšana
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 5. marta lēmumu)

 EMPL komiteja

Demokrātija praksē: Eiropas Darbinieku līdzdalības tiesību sistēma un Direktīvas par Eiropas
uzņēmumu padomi pārskatīšana (2019/2185(INI)).

JURI komiteja 

Eiropas Savienības tiesību aktu normatīvā atbilstība, subsidiaritāte un proporcionalitāte — ziņojums
par labāku likumdošanas procesu (2017. un 2018. gads) (2019/2133(INI)).

16. Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
Šīs sēdes protokolu un iepriekšējās dienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai
nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem
adresātiem.

° 
° ° ° 

Sēdes vadītājs pateicās Parlamenta darbiniekiem un deputātiem un noslēdza savu uzstāšanos, citējot
nesen mūžībā aizgājušo čīliešu rakstnieku Luisu Sepulvedu.

17. Nākamo sēžu datumi
Nākamās sēdes notiks 2020. gada 13. maijā un 2020. gada 14. maijā.

18. Sēdes slēgšana
Sēde tika slēgta plkst. 16.09.

19. Sesijas pārtraukšana
Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Ģenerālsekretārs Priekšsēdētājs
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APMEKLĒJUMU REĢISTRS

17.4.2020

Klātesoši:

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

Attaisnoti nepiedalās:

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

⁂

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija
2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas
noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti
balsošanai  pēc  saraksta",  kas  pievienots  attiecīgās  sēdes  protokolam  un  pieejams  Parlamenta
tīmekļa vietnē.
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