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PROTOKOLL 

FREDAG 17 APRIL 2020

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet
Sammanträdet öppnades kl. 09.05.

2. Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
Talmannen läste upp resultaten av den fjärde omgången ändringsförlsag till gemensamt förslag till
resolution RC-B9-0143/2020 (punkt 26 i protokollet av den 16.4.2020).

(enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen
den 17 april 2020, punkt 11)

Se antagna texter: (P9_TA(2020)0054)

3. Första omröstningen
Talmannen meddelade att han hade tagit emot följande ändringsförslag till de brådskande
förfaranden som beslutades dagen innan, torsdagen den 16 april 2020 (punkt 19 i protokollet av den
16.4.2020):

— Särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet för användningen av de
europeiska struktur- och investeringsfonderna med anledning av utbrottet av covid-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - utskottet för regional utveckling: 3
ändringsförslag

— Införande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - utskottet för sysselsättning och
sociala frågor: 4 ändringsförslag

— Särskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och
vattenbrukssektorn ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - fiskeriutskottet: 16 ändringsförslag

— Medicintekniska produkter ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - utskottet för miljö, folkhälsa och
livsmedelssäkerhet: 4 ändringsförslag

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 10.00. 

Man övergick till omröstningen.
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Talmannen skulle tillkännage omröstningsresultatet (punkt 5 i protokollet av den 17.4.2020).

(Sammanträdet avbröts kl. 09.09.)

4. Återupptagande av sammanträdet
Sammanträdet återupptogs kl. 12.33.

5. Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
Talmannen läste upp resultaten av omröstningarna om:

Särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet för användningen av de europeiska
struktur- och investeringsfonderna med anledning av utbrottet av covid-19 ***I [COM(2020)0138 -
C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - utskottet för regional utveckling

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen
den 17 april 2020, punkt 7)

Se antagna texter: (P9_TA(2020)0050)

Införande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen ***I [COM(2020)0141 - C9-
0094/2020 - 2020/0058(COD)] - utskottet för sysselsättning och sociala frågor

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen
den 17 april 2020, punkt 8)

Se antagna texter: (P9_TA(2020)0051)

Särskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och
vattenbrukssektorn ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - fiskeriutskottet

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen
den 17 april 2020, punkt 9)

Se antagna texter: (P9_TA(2020)0052)

Medicintekniska produkter ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - utskottet
för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
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(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen
den 17 april 2020, punkt 10)

Se antagna texter: (P9_TA(2020)0053)

6. Andra omröstningen
Man övergick till slutomröstningarna avseende följande brådskande förfaranden som man hade
beslutat om torsdagen den 16 april 2020 (punkt 19 i protokollet av den 16.4.2020) och gemensamt
förslag till resolution RC-B9-0143/2020. 

Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 års allmänna budget - Stöd till Grekland som svar på det
ökade migrationstrycket - Omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet - Stöd till
återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien - Andra justeringar
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - budgetutskottet

Förslag till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten för 2020 för att tillhandahålla krisstöd
till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av
covid-19-utbrottet
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - budgetutskottet

Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020: omedelbara åtgärder mot bakgrund av
utbrottet av covid-19; förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten – 2020/2053(BUD) 
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - budgetutskottet

Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020: omedelbara åtgärder mot bakgrund av
utbrottet av covid-19; förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten – 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - budgetutskottet

Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till
medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av
covid-19-utbrottet
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - budgetutskottet

Särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet för användningen av de europeiska
struktur- och investeringsfonderna med anledning av utbrottet av covid-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - utskottet för regional utveckling

Införande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - utskottet för sysselsättning och sociala
frågor

Särskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och
vattenbrukssektorn ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - fiskeriutskottet

Medicintekniska produkter ***I
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[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - utskottet för miljö, folkhälsa och
livsmedelssäkerhet

Gemensamt förslag till resolution, inlämnad i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen, som
ersätter förslag till resolution B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 och B9-0147/2020, av
Manfred Weber och Esteban González Pons för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-
gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, och Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, om en
samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (2020/2616(RSP)) (RC-B9-
0143/2020)

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 13.30.

Man övergick till omröstningen.

Talmannen skulle tillkännage omröstningsresultatet (punkt 9 i protokollet av den 17.4.2020).

(Sammanträdet avbröts kl. 12.36.)

7. Återupptagande av sammanträdet
Sammanträdet återupptogs kl. 16.01.

8. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 63.1 i arbetsordningen, mottagandet av nedanstående
ståndpunkter från rådet, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande
dokument:
- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och
internationellt skydd – Antagen av rådet den 20 mars 2020 (15300/1/2019 - C9-0102/2020 -
2018/0154(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
förordning om elektronisk godstransportinformation – Antagen av rådet den 7 april 2020
(05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD) - 01981/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig
körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av
förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare – Antagen
av rådet den 7 april 2020 (05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD) - 01986/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr
1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn – Antagen av rådet
den 7 april 2020 (05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD) - 01987/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
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- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
direktiv om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv
2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv
2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012 – Antagen av rådet den 7
april 2020 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD) - 01985/2020))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
förordning om minimikrav för återanvändning av vatten – Antagen av rådet den 7 april 2020
(15301/2/2019 - C9-0107/2020 – 2018/0169(COD) - 01977/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sina ståndpunkter började således löpa
följande dag, den 18 april 2020.

9. Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
Talmannen läste upp resultaten av omröstningarna om::

Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 års allmänna budget - Stöd till Grekland som svar på det
ökade migrationstrycket - Omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet - Stöd till
återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien - Andra justeringar [07250/2020 - C9-0101/2020
- 2020/2052(BUD)] - budgetutskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2020)0045)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen
den 17 april 2020, punkt 2)

Förslag till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten för 2020 för att tillhandahålla krisstöd
till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av
covid-19-utbrottet [07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - budgetutskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2020)0046)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen
den 17 april 2020, punkt 3)

Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020: omedelbara åtgärder mot bakgrund av
utbrottet av covid-19; förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten – 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - budgetutskottet

(enkel majoritet erfordrades)
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KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2020)0047)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen
den 17 april 2020, punkt 4)

Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020: omedelbara åtgärder mot bakgrund av
utbrottet av covid-19; förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten 2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - budgetutskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2020)0048) 
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen
den 17 april 2020, punkt 5)

Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till
medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av
covid-19-utbrottet [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - budgetutskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2020)0049)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen
den 17 april 2020, punkt 6)

Särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet för användningen av de europeiska
struktur- och investeringsfonderna med anledning av utbrottet av covid-19 ***I [COM(2020)0138 -
C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - utskottet för regional utveckling

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2020)0050)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen
den 17 april 2020, punkt 7)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Införande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen ***I [COM(2020)0141 - C9-
0094/2020 - 2020/0058(COD)] - utskottet för sysselsättning och sociala frågor

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

P9_PV(2020)04-17 PE 650.990 - 8
SV



Godkändes (P9_TA(2020)0051)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen
den 17 april 2020, punkt 8)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Särskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och
vattenbrukssektorn ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - fiskeriutskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2020)0052)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen
den 17 april 2020, punkt 9)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Medicintekniska produkter ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - utskottet
för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2020)0053)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen
den 17 april 2020, punkt 10)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Gemensamt förslag till resolution, inlämnad i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen, som
ersätter förslag till resolution  B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 och B9-0147/2020, par
Manfred Weber och Esteban González Pons för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-
gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, och Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, om en
samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (2020/2616(RSP)) (RC-B9-
0143/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Godkändes (P9_TA(2020)0054)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen
den 17 april 2020, punkt 11)

(Resolutionsförslagen B9-0145/2020, B9-0148/2020 och B9-0149/2020 bortföll.)

10. Undertecknande av antagna rättsakter
Talmannen undertecknar förslag till ändringsbudget nr 1 och 2 som slutgiltigt hade antagits i
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enlighet med artikel 96 i arbetsordningen (P9_TA(2020)0045 och P9_TA(2020)0046).

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande skulle underteckna följande
texter:

— Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för att
finansiera omedelbara budgetåtgärder mot bakgrund av utbrottet av covid-19 och en
förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

—  Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för att
finansiera omedelbara åtgärder mot bakgrund av utbrottet av covid-19  [COM(2020)0171 -
C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

— Europaparlamentts och rådets beslut om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda
utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka
unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet [COM(2020)
0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

11. Röstförklaringar
Skriftliga röstförklaringar: 

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på
ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.
Undantagsvis fick skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord avges.

12. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av
omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets
webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som
tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och
offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. 

13. Framställningar
Framställningarna nr 0310-20–0390-20 hade upptagits i registret den 16 april 2020 och hänvisats till
det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han den 16 april 2020, i enlighet med bestämmelserna i artikel 226.15 i
arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar som ingetts till parlamentet
av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en
medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.

14. Ändrade titlar på initiativbetänkanden
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 mars 2020)
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AFET- och INTA-utskottet

Nu titel: Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade
konungariket Storbritannien och Nordirland (2020/2023(INI))

15. Tillbakadragande av initiativbetänkanden
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 mars 2020)

EMPL-utskottet

Demokrati på arbetsplatsen: en EU-ram för anställdas rätt till medverkan och revideringen av
direktivet om ett europeiskt företagsråd (2019/2185(INI))

JURI-utskottet

Unionsrättens ändamålsenlighet samt subsidiaritet och proportionalitet – rapporten om bättre
lagstiftning avseende 2017 och 2018 (2019/2133(INI))

16. Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och
översändande av antagna texter 
Protokollet från detta sammanträde och protokollet från sammanträdet föregående dag ska
föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträdesperiod.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod
omedelbart översändas till mottagarna.

° 
° ° ° 

Talmannen tackade parlamentets ledamöter och personal, och avslutade med ett citat från den
nyligen avlidna chilenska författaren Luis Sepúlveda.

17. Datum för nästa sammanträdesperiod
Nästa sammanträdesperiod: 13 maj 2020–14 maj 2020.

18. Avslutande av sammanträdet
Sammanträdet avslutades kl. 16.09.

19. Avbrytande av sessionen
Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Generalsekreterare Talman
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NÄRVAROLISTA

17.4.2020

Närvarande:

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

Befriade från närvaro:

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

⁂

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets
beslut  av  den  20  mars  2020  om  komplettering  av  presidiets  beslut  av  den  3  maj  2004  om
anvisningar  för  omröstningar).  Namnen  på  de  ledamöter  som  deltog  i  omröstningen  finns  i
sammanträdesprotokollets  bilaga  ”Resultat  av  omröstningar  med  namnupprop”  på  parlamentets
webbplats.

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


