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PROCES-VERBAL 

VINERI 17 APRILIE 2020

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

1. Deschiderea lucrărilor ședinței
Ședința a fost deschisă la ora 9.05.

2. Anunțarea rezultatelor votului
Președintele a citit rezultatele votului privind cea de-a patra serie de amendamente la propunerea
comună de rezoluție RC-B9-0143/2020 (punctul 26 al PV din 16.4.2020)

(Majoritate simplă) 

Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie
2020, punctul 11)

A se vedea Textele adoptate (P9_TA(2020)0054)

3. Prima sesiune de vot
Președintele a anunțat că a primit următoarele amendamente la procedurile de urgență adoptate ieri,
joi, 16 aprilie 2020 (punctul 19 al PV din 16.4.2020):

— Măsuri specifice menite să ofere o flexibilitate excepțională pentru utilizarea fondurilor
structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională:
3 amendamente

— Introducerea unor măsuri specifice pentru a face față crizei cauzate de epidemia de COVID-19
***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de
muncă și afaceri sociale: 4 amendamente

— Măsuri specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și
acvaculturii ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Comisia pentru pescuit: 16
amendamente

— Dispozitivele medicale ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate
publică și siguranță alimentară: 4 amendamente

Votarea va fi deschisă până la ora 10.00.
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S-a trecut la votarea amendamentelor.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate de Președinte (punctul 5 al PV din 17.4.2020).

(Ședința a fost suspendată la 9.09.)

4. Reluarea ședinței
Ședința a fost reluată la 12.33.

5. Anunțarea rezultatelor votului
Președintele a citit rezultatele voturilor privind:

Măsuri specifice menite să ofere o flexibilitate excepțională pentru utilizarea fondurilor structurale
și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 ***I [COM(2020)0138 - C9-
0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională

(Majoritate simplă) 

AMENDAMENTE

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie
2020, punctul 7)
A se vedea Textele adoptate (P9_TA(2020)0050)

Introducerea unor măsuri specifice pentru a face față crizei cauzate de epidemia de COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă
și afaceri sociale

(Majoritate simplă) 

AMENDAMENTE

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie
2020, punctul 8)
A se vedea Textele adoptate (P9_TA(2020)0051)

Măsuri specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și
acvaculturii ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Comisia pentru pescuit

(Majoritate simplă) 

AMENDAMENTE

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie
2020, punctul 9)
A se vedea Textele adoptate (P9_TA(2020)0052)
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Dispozitivele medicale ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Comisia
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(Majoritate simplă) 

AMENDAMENTE

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie
2020, punctul 10)
A se vedea Textele adoptate (P9_TA(2020)0053)

6. A doua sesiune de vot
S-a trecut la votul final privind următoarele proceduri de urgență adoptate ieri, joi, 16 aprilie 2020
(punctul 19 al PV din 16.4.2020) și propunerea comună de rezoluție RC-B9-0143/2020.

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020: Acordarea de asistență Greciei ca răspuns la presiunea
sporită cauzată de migrație - Măsuri imediate în contextul epidemiei de COVID-19 - Sprijin pentru
reconstrucție în urma cutremurului care a avut loc în Albania - Alte ajustări
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Comisia pentru bugete

Proiect de buget rectificativ nr. 2/2020: Furnizarea de sprijin de urgență pentru statele membre și
consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/ rescEU pentru a răspunde epidemiei de
COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Comisia pentru bugete

Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări
la adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului
European - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Comisia pentru bugete

Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări
la adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului
European - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Comisia pentru bugete

Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020: furnizarea asistenței de urgență statelor
membre și consolidarea în continuare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca
răspuns la epidemia de COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Comisia pentru bugete

Măsuri specifice menite să ofere o flexibilitate excepțională pentru utilizarea fondurilor structurale
și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională

Introducerea unor măsuri specifice pentru a face față crizei cauzate de epidemia de COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă
și afaceri sociale

Măsuri specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și
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acvaculturii ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Comisia pentru pescuit

Dispozitivele medicale ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și
siguranță alimentară

Propunere comună de rezoluție, depusă în temeiul articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de
procedură, de înlocuire a propunerilor de rezoluție, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 și
B9-0147/2020, de Manfred Weber și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Iratxe
García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, și Philippe
Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru
combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

Votarea va fi deschisă până la ora 13.30.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate de Președinte (punctul 9 al PV din 17.4.2020).

(Ședința a fost suspendată la 12.36.)

7. Reluarea ședinței
Ședința a fost reluată la 16.01.

8. Pozițiile Consiliului în prima lectură
Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul de procedură,
primirea următoarelor poziții ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum și poziția
Comisiei privind:
- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului
European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției
internaționale - Adoptată de Consiliu la 20 martie 2020 (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154
(COD))
retrimis comisiei competente: LIBE

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European
Și al Consiliului privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri - Adoptată de
Consiliu la 7 aprilie 2020 (05142/1/2020 - C9-0103/2020 – 2018/0140(COD) - 01981/2020)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European
și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele
minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și
perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește
poziționarea prin intermediul tahografelor - Adoptată de Consiliu la 7 aprilie 2020 (05114/1/2020 -
C9-0104/2020 – 2017/0122(COD) - 01986/2020)
retrimis comisiei competente: TRAN
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- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European
și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr.
1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier - Adoptată de
Consiliu la 7 aprilie 2020 (05115/1/2020 - C9-0105/2020 – 2017/0123(COD) - 01987/2020)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a
Consiliului de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva
2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a
Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr.
1024/2012 - Adoptată de Consiliu la 7 aprilie 2020 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 – 2017/0121
(COD) - 01985/2020)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European
și al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei - Adoptată de Consiliu la 7 aprilie
2020 (15301/2/2019 - C9-0107/2020 – 2018/0169(COD) - 01977/2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a adopta pozițiile sale începe
să curgă de mâine, 18 aprilie 2020.

9. Anunțarea rezultatelor votului
Președintele a citit rezultatele voturilor finale privind:

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020: Acordarea de asistență Greciei ca răspuns la presiunea
sporită cauzată de migrație - Măsuri imediate în contextul epidemiei de COVID-19 - Sprijin pentru
reconstrucție în urma cutremurului care a avut loc în Albania - Alte ajustări [07250/2020 - C9-
0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Comisia pentru bugete

(Majoritate simplă) 

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0045)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie
2020, punctul 2)

Proiect de buget rectificativ nr. 2/2020: Furnizarea de sprijin de urgență pentru statele membre și
consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/ rescEU pentru a răspunde epidemiei de
COVID-19 [07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Comisia pentru bugete

(Majoritate simplă) 

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0046)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie
2020, punctul 3)
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Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări
la adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului
European - 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Comisia
pentru bugete

(Majoritate simplă) 

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0047)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie
2020, punctul 4)

Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări
la adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului
European - 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Comisia
pentru bugete

(Majoritate simplă) 

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0048) 
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie
2020, punctul 5)

Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020: furnizarea asistenței de urgență statelor
membre și consolidarea în continuare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca
răspuns la epidemia de COVID-19 [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] -
Comisia pentru bugete

(Majoritate simplă) 

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0049)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie
2020, punctul 6)

Măsuri specifice menite să ofere o flexibilitate excepțională pentru utilizarea fondurilor structurale
și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 ***I [COM(2020)0138 - C9-
0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională

(Majoritate simplă) 

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0050)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie
2020, punctul 7)
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Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Introducerea unor măsuri specifice pentru a face față crizei cauzate de epidemia de COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă
și afaceri sociale

(Majoritate simplă) 

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0051)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie
2020, punctul 8)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Măsuri specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și
acvaculturii ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Comisia pentru pescuit

(Majoritate simplă) 

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0052)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie
2020, punctul 9)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Dispozitivele medicale ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Comisia
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(Majoritate simplă) 

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0053)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie
2020, punctul 10)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Propunerea comună de rezoluție, depusă în temeiul articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de
procedură, de înlocuire a propunerilor de rezoluție,  B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 și
B9-0147/2020, de Manfred Weber și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Iratxe
García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, și Philippe
Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru
combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

(Majoritate simplă) 

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
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Aprobat (P9_TA(2020)0054)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie
2020, punctul 11)

(Propunerile de rezoluții B9-0145/2020, B9-0148/2020 și B9-0149/2020 au devenit caduce.)

10. Semnarea actelor adoptate
Președintele a semnat bugetele rectificative nr. 1 și nr. 2, adoptate definitiv, în conformitate cu
articolul 96 din Regulamentul de procedură.(P9_TA(2020)0045 și P9_TA(2020)0046).

Președintele a comunicat că, împreună cu Președintele Consiliului, va semna următoarele texte:

— Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de
flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în contextul epidemiei de COVID-
19 și pentru consolidarea Parchetului European (COM(2020)0140 – C9-0092/2020 –
2020/2053(BUD))

— Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de
flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității;
măsuri imediate în contextul pandemiei de COVID-19 (COM(2020)0171 – C9-0096/2020 –
2020/2056(BUD))

— Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații
neprevăzute în 2020 în scopul de a furniza asistență de urgență statelor membre și de a
consolida în continuare mecanismul de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la
epidemia de COVID-19 (COM(2020)0172 – C9-0097/2020 – 2020/2057(BUD))

11. Explicații privind votul
Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de
procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

În mod excepțional, vor fi acceptate explicații de vot de cel mult 400 de cuvinte.

12. Corectarea voturilor și intențiile de vot
Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel
nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt
menționate numai în scop informativ și nu modifcă deloc rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă
și publicată în Jurnalul Oficial.
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13. Petiții
Petițiile nr. 0310-20 - 0390-20 au fost înscrise în registrul general la data de 16 aprilie 2020 și au
fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 226 alineatele (9) și (10) din
Regulamentul de procedură.
Președintele, în conformitate cu articolul 226 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, a trimis
comisiei competente la 16 aprilie 2020 petițiile primite de Parlamentul European și care au fost
trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nu își au
reședința sau sediul social într-un stat membru.

14. Schimbarea titlurilor rapoartelor din proprie inițiativă
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2020)

Comisiile AFET, INTA

Titlu nou: Recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord (2020/2023(INI))

15. Retragerea procedurilor privind rapoarte din proprie inițiativă
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2020)

EMPL

Democrația în acțiune: un cadru european pentru dreptul de participare al angajaților și revizuirea
Directivei privind comitetul european de întreprindere (2019/2185(INI))

JURI

Reglementarea adecvată a Uniunii Europene și subsidiaritatea și proporționalitatea - raport privind o
mai bună legiferare 2017 și 2018 (2019/2133(INI))

16. Aprobarea proceselor-verbale ale actualei perioade de sesiune și
transmiterea textelor adoptate
Procesul-verbal al prezentei ședințe și procesul-verbal al ședinței de ieri vor fi supuse aprobării
Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise
fără întârziere destinatarilor lor.

° 
° ° ° 

Președintele a mulțumit personalului și deputaților Parlamentului și a încheiat cu un citat din
scriitorul chilian Luis Sepúlveda, care a murit recent.

17. Calendarul următoarelor ședințe
Următoarele ședințe vor avea loc la 13 mai 2020 și 14 mai 2020.
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18. Ridicarea ședinței
Ședința s-a încheiat la 16.09.

19. Întreruperea sesiunii
Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Secretar General Președinte
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LISTĂ DE PREZENȚĂ

17.4.2020

Prezenți

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

Absenți motivat

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

⁂

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea
Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele
care  reglementează  votarea).  Numele  deputaților  care  participă  la  vot  figurează  în  documentul
„Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil
pe site-ul Parlamentului.
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