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SKRÓTY I SYMBOLE

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody
***I Zwykła procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie
***II Zwykła procedura ustawodawcza, drugie czytanie
***III Zwykła procedura ustawodawcza, trzecie czytanie
(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej w danym projekcie aktu.)

ROZWINIĘCIA SKRÓTÓW NAZW KOMISJI PARLAMENTARNYCH

AFET Komisja Spraw Zagranicznych
DEVE Komisja Rozwoju
INTA Komisja Handlu Międzynarodowego
BUDG Komisja Budżetowa
CONT Komisja Kontroli Budżetowej
ECON Komisja Gospodarcza i Monetarna 
EMPL Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
ENVI Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
ITRE Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
IMCO Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
TRAN Komisja Transportu i Turystyki 
REGI Komisja Rozwoju Regionalnego 
AGRI Komisja Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 
PECH Komisja Rybołówstwa 
CULT Komisja Kultury i Edukacji 
JURI Komisja Prawna
LIBE Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
AFCO Komisja Spraw Konstytucyjnych 
FEMM Komisja Praw Kobiet i Równych Szans 
PETI Komisja Petycji
DROI Podkomisja Praw Człowieka 
SEDE Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 

ROZWINIĘCIA SKRÓTÓW NAZW GRUP POLITYCZNYCH

PPE Grupa Europejskiej Partii Ludowej
S&D Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 
Renew Grupa Renew Europe
ID Grupa Tożsamość i Demokracja
Verts/ALE Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie 
ECR Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
GUE/NGL Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 
NI Niezrzeszeni
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PROTOKÓŁ 

PIĄTEK 17 KWIETNIA 2020 R.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia
Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.

2. Ogłoszenie wyników głosowania
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad czwartą serią poprawek do wspólnego projektu
rezolucji RC-B9-0143/2020 (pkt 26 protokołu z dnia 16.4.2020).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17
kwietnia 2020 r., pkt 11)

Zob. Teksty przyjęte: (P9_TA(2020)0054)

3. Pierwsza część głosowania
Przewodniczący ogłosił, że otrzymał następujące poprawki do wniosków o tryb pilny przyjętych
wczoraj, tj. w czwartek 16 kwietnia 2020 r. (pkt 19 protokołu z dnia 16.4.2020):

— Środki specjalne mające na celu zapewnienie wyjątkowej elastyczności w wykorzystywaniu
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19
***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego: 3
poprawki

— Wprowadzenie środków specjalnych mających na celu zaradzenie kryzysowi związanemu z
Covid-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych: 4 poprawki

— Środki specjalne mające na celu łagodzenie skutków epidemii Covid-19 dla sektora
rybołówstwa i akwakultury ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Komisja Rybołówstwa: 16 poprawek

— Wyroby medyczne ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności: 4 poprawki

Głosowanie będzie otwarte do godz. 10.00.

Przystąpiono do głosowania nad poprawkami.
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Wyniki głosowania zostaną ogłoszone przez Przewodniczącego (pkt 5 protokołu z dnia 17.4.2020).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.09.)

4. Wznowienie posiedzenia
Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.33.

5. Ogłoszenie wyników głosowania
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania w sprawie następujących dokumentów:

Środki specjalne mające na celu zapewnienie wyjątkowej elastyczności w wykorzystywaniu
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17
kwietnia 2020 r., pkt 7)
Patrz: Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0050) 

Wprowadzenie środków specjalnych mających na celu zaradzenie kryzysowi związanemu z Covid-
19 ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI 
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17
kwietnia 2020 r., pkt 8)

Patrz: Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0051)

Środki specjalne mające na celu łagodzenie skutków epidemii Covid-19 dla sektora rybołówstwa i
akwakultury ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Komisja Rybołówstwa

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17
kwietnia 2020 r., pkt 9)

Patrz: Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0052)

Wyroby medyczne ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Komisja Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

(Wymagana zwykła większość)
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POPRAWKI

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17
kwietnia 2020 r., pkt 10)

Patrz: Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0053)

6. Druga część głosowania
Przystąpiono do głosowania końcowego nad następującymi wnioskami o tryb pilny przyjętymi
wczoraj, tj. w czwartek 16 kwietnia 2020 r. (pkt 19 protokołu z dnia 16.4.2020) oraz nad wspólnym
projektem rezolucji RC-B9-0143/2020.

Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Pomoc dla Grecji w związku ze
zwiększoną presją migracyjną – Działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19 –
Wsparcie na odbudowę po trzęsieniu ziemi w Albanii – Inne korekty
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Komisja Budżetowa

Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Udzielenie wsparcia państwom
członkowskim w sytuacji nadzwyczajnej i wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony
Ludności/rescEU w odpowiedzi na epidemię Covid-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Komisja Budżetowa

Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i zagrożenia
bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie
środków na Prokuraturę Europejską - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Komisja Budżetowa

Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i zagrożenia
bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie
środków na Prokuraturę Europejską - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Komisja Budżetowa

Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r.: zapewnienie państwom
członkowskim wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i zasilenia Unijnego Mechanizmu Ochrony
Ludności/rescEU dodatkowymi środkami w reakcji na pandemię COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Komisja Budżetowa

Środki specjalne mające na celu zapewnienie wyjątkowej elastyczności w wykorzystywaniu
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego

Wprowadzenie środków specjalnych mających na celu zaradzenie kryzysowi związanemu z Covid-
19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Środki specjalne mające na celu łagodzenie skutków epidemii Covid-19 dla sektora rybołówstwa i
akwakultury ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Komisja Rybołówstwa
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Wyroby medyczne ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-
0146/2020 i B9-0147/2020, który zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu złożyli Manfred Weber i
Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian
Cioloş w imieniu grupy Renew i Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie
skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami (2020/2616
(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

Głosowanie będzie otwarte do godz. 13.30.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone przez Przewodniczącego (pkt 9 protokołu z dnia 17.4.2020).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.36.)

7. Wznowienie posiedzenia
Posiedzenie zostało wznowione o godz. 16.01.

8. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
Przewodniczący powiadomił zgodnie z art. 63 ust. 1 Regulaminu o otrzymaniu następujących
stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowiska
Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 w sprawie statystyk
Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej - Przyjęte przez Radę w dniu 20 marca
2020 r. (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego -
Przyjęte przez Radę w dniu 7 kwietnia 2020 r. (05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD) -
01981/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do
minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia
pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą
tachografów - Przyjęte przez Radę w dniu 7 kwietnia 2020 r. (05114/1/2020 - C9-0104/2020 -
2017/0122(COD) - 01986/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i
(UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym - Przyjęte przez
Radę w dniu 7 kwietnia 2020 r. (05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD) - 01987/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i
dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz
zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania
przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 - Przyjęte przez Radę w dniu 7 kwietnia 2020 r.
(05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD) - 01985/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania
wody - Przyjęte przez Radę w dniu 7 kwietnia 2020 r. (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169
(COD) - 01977/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowiska, zaczyna zatem biec od jutra,
tj. od dnia 18 kwietnia 2020 r.

9. Ogłoszenie wyników głosowania
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania końcowego w sprawie następujących dokumentów:

Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Pomoc dla Grecji w związku ze
zwiększoną presją migracyjną – Działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19 –
Wsparcie na odbudowę po trzęsieniu ziemi w Albanii – Inne korekty [07250/2020 - C9-0101/2020 -
2020/2052(BUD)] - Komisja Budżetowa

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0045)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17
kwietnia 2020 r., pkt 2)

Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Udzielenie wsparcia państwom
członkowskim w sytuacji nadzwyczajnej i wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony
Ludności/rescEU w odpowiedzi na epidemię Covid-19 [07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055
(BUD)] - Komisja Budżetowa

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0046)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17
kwietnia 2020 r., pkt 3)
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Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i zagrożenia
bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie
środków na Prokuraturę Europejską - 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 -
2020/2053(BUD)] - Komisja Budżetowa

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0047)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17
kwietnia 2020 r., pkt 4)

Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i zagrożenia
bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie
środków na Prokuraturę Europejską - 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 -
2020/2056(BUD)] - Komisja Budżetowa

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0048) 
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17
kwietnia 2020 r., pkt 5)

Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r.: zapewnienie państwom
członkowskim wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i zasilenia Unijnego Mechanizmu Ochrony
Ludności/rescEU dodatkowymi środkami w reakcji na pandemię COVID-19 [COM(2020)0172 -
C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Komisja Budżetowa

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0049)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17
kwietnia 2020 r., pkt 6)

Środki specjalne mające na celu zapewnienie wyjątkowej elastyczności w wykorzystywaniu
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0050)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17
kwietnia 2020 r., pkt 7)
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Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wprowadzenie środków specjalnych mających na celu zaradzenie kryzysowi związanemu z Covid-
19 ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0051)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17
kwietnia 2020 r., pkt 8)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Środki specjalne mające na celu łagodzenie skutków epidemii Covid-19 dla sektora rybołówstwa i
akwakultury ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Komisja Rybołówstwa

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0052)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17
kwietnia 2020 r., pkt 9)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wyroby medyczne ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Komisja Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0053)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17
kwietnia 2020 r., pkt 10)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-
0146/2020 i B9-0147/2020, który zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu złożyli Manfred Weber i
Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian
Cioloş w imieniu grupy Renew i Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie
skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami (2020/2616
(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
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Zatwierdzono (P9_TA(2020)0054)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17
kwietnia 2020 r., pkt 11)

(Projekty rezolucji B9-0145/2020, B9-0148/2020 i B9-0149/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

10. Podpisanie przyjętych aktów 
Przewodniczący przystąpił do podpisania budżetów korygujących 1 i 2 przyjętych ostatecznie
zgodnie z art. 96 Regulaminu (P9_TA(2020)0045 i P9_TA(2020)0046).

Przewodniczący poinformował, że wraz z Przewodniczącym Rady przystąpi do podpisania
następujących tekstów:

— Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności
na sfinansowanie natychmiastowych działań budżetowych w kontekście pandemii COVID-19
i zwiększenia środków na Prokuraturę Europejską (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 –
2020/2053(BUD))

— Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności
na sfinansowanie natychmiastowych działań budżetowych w kontekście pandemii COVID-19
(COM(2020)0171 - C9-0096/2020 – 2020/2056(BUD))

— Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na
nieprzewidziane wydatki w 2020 r.: zapewnienie państwom członkowskim wsparcia w
sytuacjach nadzwyczajnych i zasilenia Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU
dodatkowymi środkami w reakcji na pandemię COVID-19 (COM(2020)0172 - C9-0097/2020
– 2020/2057(BUD))

11. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194
Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.

12. Korekty i zamiary głosowania
Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych”
załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one
publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na
posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji
miesięcznej. 

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i
opublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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13. Petycje
Petycje nr 0310-20 – 0390-20 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 16 kwietnia 2020 r. i
przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.

Dnia 16 kwietnia 2020 r. Przewodniczący przekazał komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z
przepisami art. 226 ust. 15 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez
osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują ani nie
mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.

14. Zmiany tytułów sprawozdań z własnej inicjatywy
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 5 marca 2020 r.)

komisje AFET, INTA

Nowy tytuł: Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (2020/2023(INI))

15. Wycofanie procedur sprawozdań z własnej inicjatywy
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 5 marca 2020 r.)

komisja EMPL

Demokracja w pracy: Europejskie ramy na rzecz praw pracowników do partycypacji i zmiana
dyrektywy w sprawie europejskich rad zakładowych (2019/2185(INI))

komisja JURI

Sprawność regulacyjna Unii Europejskiej oraz pomocniczość i proporcjonalność – sprawozdanie w
sprawie lepszego stanowienia prawa obejmujące lata 2017 i 2018 (2019/21339(INI))

16. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie
przyjętych tekstów
Protokół bieżącego posiedzenia oraz protokół posiedzenia z dnia wczorajszego zostaną przedłożone
Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich
adresatom.

° 
° ° ° 

Przewodniczący podziękował pracownikom Parlamentu oraz posłom i zakończył posiedzenie
cytatem z niedawno zmarłego chilijskiego pisarza Luisa Sepúlvedy.

17. Kalendarz następnych posiedzeń
Następne posiedzenia odbędą się w dniach 13 i 14 maja 2020 r.
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18. Zamknięcie posiedzenia
Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 16.09.

19. Przerwa w obradach
Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Sekretarz Generalny Przewodniczący
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LISTA OBECNOŚCI

17.4.2020

Obecni:

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

Nieobecność usprawiedliwiona:

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

⁂

W  związku  z  pandemią  COVID-19  wprowadzono  zdalny  system  głosowania  (zob.  Decyzja
Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad
głosowania).  Nazwiska  posłów,  którzy  wzięli  udział  w  głosowaniu,  zapisano  w  dokumencie
„Wyniki  głosowania  imiennego”  załączonym do  protokołu  posiedzenia  i  dostępnym na  stronie
internetowej Parlamentu.

P9_PV(2020)04-17 PE 650.990 - 13
PL


