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POUŽITÉ ZNAČKY

* Konzultačný postup
*** Postup súhlasu
***I Riadny legislatívny postup, prvé čítanie
***II Riadny legislatívny postup, druhé čítanie
***III Riadny legislatívny postup, tretie čítanie
(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

SKRATKY PARLAMENTNÝCH VÝBOROV

AFET Výbor pre zahraničné veci
DEVE Výbor pre rozvoj
INTA Výbor pre medzinárodný obchod
BUDG Výbor pre rozpočet
CONT Výbor pre kontrolu rozpočtu
ECON Výbor pre hospodárske a menové veci
EMPL Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
ENVI Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
ITRE Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
IMCO Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
TRAN Výbor pre dopravu a cestovný ruch
REGI Výbor pre regionálny rozvoj
AGRI Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidiek
PECH Výbor pre rybné hospodárstvo
CULT Výbor pre kultúru a vzdelávanie
JURI Výbor pre právne veci
LIBE Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
AFCO Výbor pre ústavné veci
FEMM Výbor pre práva žien a rodovnú rovnosť
PETI Výbor pre petície

DROI podvýbor pre ľudské práva
SEDE podvýbor pre bezpečnosť a obranu

SKRATKY POLITICKÝCH SKUPÍN

PPE Poslanecký kľub Európskej ľudovej strany
S&D Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom

parlamente
Renew Skupina Renew Europe
ID Skupina Identita a demokracia 
Verts/ALE Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
ECR Európski konzervatívci a reformisti 
GUE/NGL Skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice 
NI nezaradení poslanci
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ZÁPISNICA 

PIATOK 17. APRÍLA 2020

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Otvorenie rokovania
Rokovanie sa začalo o 09.05 h.

2. Oznámenie výsledkov hlasovaní
Predseda oznámil výsledky hlasovaní o štvrtej sérii pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu
uznesenia RC-B9-0143/2020 (bod 26 zápisnice zo dňa 16.4.2020).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17.
apríla 2020, bod 11)

Pozri Prijaté texty: (P9_TA(2020)0054)

3. Prvá časť hlasovania
Predseda oznámil, že dostal tieto pozmeňujúce návrhy k naliehavým postupom, o ktorých bolo
rozhodnuté v predchádzajúci deň, vo štvrtok 16. apríla 2020 (bod 19 zápisnice zo dňa 16.4.2020):

— Špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych
štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj: 3
pozmeňujúce návrhy

— Zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne
veci: 4 pozmeňujúce návrhy

— Osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a
akvakultúry ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo: 16
pozmeňujúce návrhy

— Zdravotnícke pomôcky ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné
zdravie a bezpečnosť potravín: 4 pozmeňujúce návrhy

Hlasovanie potrvá do 10.00 hod.

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch sa začalo.
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Výsledky hlasovania oznámi predseda (bod 5 zápisnice zo dňa 17.4.2020).

(Rokovanie bolo prerušené o 09.09 h.)

4. Pokračovanie rokovania
Rokovanie pokračovalo o 12.33 h.

5. Oznámenie výsledkov hlasovania
Predseda prečítal výsledky hlasovania o týchto textoch:

Špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych
štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 ***I [COM(2020)
0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] – Výbor pre regionálny rozvoj

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17.
apríla 2020, bod 7)

Pozri Prijaté texty (P9_TA(2020)0050)

Zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020
- 2020/0058(COD)] – Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17.
apríla 2020, bod 8)

Pozri Prijaté texty (P9_TA(2020)0051)

Osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry
***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] – Výbor pre rybné hospodárstvo

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17.
apríla 2020, bod 9)

Pozri Prijaté texty (P9_TA(2020)0052)

Zdravotnícke pomôcky ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] – Výbor pre
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
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(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17.
apríla 2020, bod 10)

Pozri Prijaté texty (P9_TA(2020)0053)

6. Druhá časť hlasovaní
Začali sa záverečné hlasovania o nasledujujúcich naliehavých postupoch, o ktorých bolo rozhodnuté
v predchádzajúci deň, vo štvrtok 16. apríla 2020 (bod 19 zápisnice zo dňa 16.4.2020), a o
spoločnom návrhu uznesenia RC-B9-0143/2020.

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku –
Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v
Albánsku – Iné úpravy
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] – Výbor pre rozpočet

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytnutie núdzovej podpory členským štátom a ďalšie
posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu
COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] – Výbor pre rozpočet

Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby;
okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2053
(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] – Výbor pre rozpočet

Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby;
okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2056
(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] – Výbor pre rozpočet

Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020: poskytnutie núdzovej pomoci členským
štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na
epidémiu COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] – Výbor pre rozpočet

Špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych
štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] – Výbor pre regionálny rozvoj

Zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] – Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry
***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] – Výbor pre rybné hospodárstvo
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Zdravotnícke pomôcky ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] – Výbor pre životné prostredie, verejné
zdravie a bezpečnosť potravín

Spoločný návrh uznesenia predložený podľa článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, ktorým sa
nahrádzajú návrhy uznesení B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 a B9-0147/2020, ktoré
predložili Manfred Weber a Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v
mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew a Philippe Lamberts v mene skupiny
Verts/ALE, o koordinovaných opatreniach EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom
(2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Hlasovanie potrvá do 13.30 hod.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania oznámi predseda (bod 9 zápisnice zo dňa 17.4.2020).

(Rokovanie bolo prerušené o 12.36 h.)

7. Pokračovanie rokovania
Rokovanie pokračovalo o 16.01 h.

8. Pozície Rady v prvom čítaní
Predseda oznámil, že na základe článku 63 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené
nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie o: 

– Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým
sa mení nariadenie (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane –
prijatá Radou 20. marca 2020 (15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))
predložené gestorskému výboru: LIBE

– Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o
elektronických údajoch o nákladnej doprave – prijatá Radou 7. apríla 2020 (05142/1/2020 – C9-
0103/2020 – 2018/0140(COD) – 01981/2020)
predložené gestorskému výboru: TRAN

– Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho Parlamentu a R ady, ktorým
sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a
týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie
(EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov – Prijatá Radou 7.
apríla 2020 (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD) – 01986/2020)
predložené gestorskému výboru: TRAN

– Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým
sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom
prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy – Prijatá Radou 7. apríla 2020 (05115/1/2020 –
C9-0105/2020 – 2017/0123(COD) –01987/2020)
predložené gestorskému výboru: TRAN
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– Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa
stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie
vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky
týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 – Prijatá Radou 7. apríla 2020
(05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD) – 01985/2020)
predložené gestorskému výboru: TRAN

– Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o
minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody – prijatá Radou 7. apríla 2020
(15301/2/2019 – C9-0107/2020 – 2018/0169(COD) – 01977/2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho pozícií preto začína plynúť v nasledujúci
deň, t. j. 18. apríla 2020.

9. Oznámenie výsledkov hlasovania
Predseda prečítal konečné výsledky hlasovaní o týchto textoch:

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku –
Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v
Albánsku – Iné úpravy [07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] – Výbor pre rozpočet

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0045)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17.
apríla 2020, bod 2)

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytnutie núdzovej podpory členským štátom a ďalšie
posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu
COVID-19 [07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] – Výbor pre rozpočet

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0046)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17.
apríla 2020, bod 3)

Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby;
okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2053
(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] – Výbor pre rozpočet

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE
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Schválené (P9_TA(2020)0047)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17.
apríla 2020, bod 4)

Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby;
okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2056
(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] – Výbor pre rozpočet

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0048) 
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17.
apríla 2020, bod 5)

Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020: poskytnutie núdzovej pomoci členským
štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na
epidémiu COVID-19 [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] – Výbor pre rozpočet

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0049)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17.
apríla 2020, bod 6)

Špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych
štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 ***I [COM(2020)
0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] – Výbor pre regionálny rozvoj

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0050)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17.
apríla 2020, bod 7)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020
- 2020/0058(COD)] – Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0051)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17.
apríla 2020, bod 8)
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Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry
***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] – Výbor pre rybné hospodárstvo

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0052)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17.
apríla 2020, bod 9)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Zdravotnícke pomôcky ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] – Výbor pre
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0053)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17.
apríla 2020, bod 10)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Spoločný návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, ktorým
sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 a B9-0147/2020,
ktoré predložili Manfred Weber a Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez
v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew a Philippe Lamberts v mene skupiny
Verts/ALE, o koordinovaných opatreniach EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom
(2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Schválené (P9_TA(2020)0054)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17.
apríla 2020, bod 11)

(Návrhy uznesenia B9-0145/2020, B9-0148/2020 a B9-0149/2020 sa stali bezpredmetnými.)

10. Podpis prijatých aktov 
Predseda podpísal opravné rozpočty č. 1 a 2, ktoré boli s konečnou platnosťou prijaté v súlade s
článkom 96 rokovacieho poriadku (P9_TA(2020)0045 a P9_TA(2020)0046).

Predseda oznámil, že spoločne s predsedom Rady podpíše tieto texty:
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— Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie
okamžitých rozpočtových opatrení v kontexte epidémie COVID-19 a posilnenie Európskej
prokuratúry (COM(2020)0140 – C9-0092/2020 – 2020/2053(BUD))

— Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii  nástroja flexibility na financovanie
okamžitých rozpočtových opatrení v kontexte epidémie COVID-19 (COM(2020)0171 – C9-
0096/2020 – 2020/2056(BUD))

— Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii  rezervy na nepredvídané udalosti v
roku 2020 s cieľom poskytnúť núdzovú pomoc členským štátom a ďalej posilniť
mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19 (COM
(2020)0172 – C9-0097/2020 – 2020/2057(BUD)).

11. Vysvetlenia hlasovania
Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na
stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.
Výnimočne sa budú akceptovať vysvetlenia hlasovania s rozsahom najviac 400 slov.

12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
Opravy a zámery hlasovania sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je
prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na
informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi. 

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a
uverejnený v úradnom vestníku.

13. Petície
Petície č. 0310-20 až 0390-20 boli dňa 16. apríla 2020 zapísané do registra a postúpené
gestorskému výboru v súlade s článkom 226 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 226 ods. 15 rokovacieho poriadku 16. apríla
2020 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od
fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom
členskom štáte bydlisko alebo sídlo. 

14. Zmena názvov iniciatívnych správ
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5. marca 2020)

výbory AFET, INTA

Nový názov: Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej
Británie a Severného Írska (2020/2023(INI))
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15. Stiahnutie iniciatívnych správ
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5. marca 2020)

výbor EMPL

Demokracia v praxi: európsky rámec pre práva účasti zamestnancov a revízia smernice o európskej
zamestnaneckej rade (2019/2185(INI))

výbor JURI

Vhodnosť právnych predpisov Európskej únie a subsidiarita a proporcionalita - správa o lepšej
tvorbe právnych predpisov za roky 2017 a 2018 (2019/2133(INI))

16. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých
textov  
Zápisnice z dnešného a včerajšieho rokovania budú predložené Parlamentu na schválenie na
začiatku  nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.

° 
° ° ° 

Predseda sa poďakoval zamestnancom a poslancom Parlamentu a schôdzu ukončil citátom nedávno
zosnulého čilského spisovateľa Luisa Sepúlvedu.

17. Termíny nasledujúcich rokovaní
Nasledujúce rokovania sa budú konať 13. mája 2020 a 14. mája 2020.

18. Skončenie rokovania
Rokovanie sa skončilo o 16.09 h.

19. Prerušenie zasadania
Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle David Maria Sassoli
generálny tajomník predseda
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PREZENČNÁ LISTINA

17.4.2020

Prítomní:

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

Ospravedlnení:

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

⁂

Z dôvodov  súvisiacich  s  pandémiou  Covid-19  sa  zaviedol  systém hlasovania  na  diaľku  (pozri
rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o
pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente
„Výsledky  hlasovaní  podľa  mien“,  ktorý  je  pripojený  k  zápisnici  z  rokovania  a  dostupný  na
webovom sídle Parlamentu.
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