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ЛЕГЕНДА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СИМВОЛИ

* процедура на консултация
*** процедура на одобрение
*** I обикновена законодателна процедура, първо четене
***II обикновена законодателна процедура, второ четене
***III обикновена законодателна процедура, трето четене
(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено от проекта на акт.)

СЪКРАЩЕНИЯ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ

AFET Комисия по външни работи
DEVE Комисия по развитие
INTA Комисия по международна търговия
BUDG Комисия по бюджети
CONT Комисия по бюджетен контрол
ECON Комисия по икономически и парични въпроси
EMPL Комисия по заетост и социални въпроси
ENVI Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ITRE Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
IMCO Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
TRAN Комисия по транспорт и туризъм
REGI Комисия по регионално развитие
AGRI Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PECH Комисия по рибно стопанство
CULT Комисия по култура и образование
JURI Комисия по правни въпроси
LIBE Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
AFCO Комисия по конституционни въпроси
FEMM Комисия по правата на жените и равенството между половете
PETI Комисия по петиции

DROI Подкомисия по правата на човека
SEDE Подкомисия по сигурност и отбрана

СЪКРАЩЕНИЯ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ГРУПИ

РРЕ Група на Европейската народна партия 
S&D Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския

парламент
Renew Група „Renew Europe“
ID Група „Идентичност и демокрация“    
Verts/ALE  Група на Зелените/Европейски свободен алианс 
ECR Група на Европейските консерватори и реформисти 
GUE/NGL Група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица 
NI Независими членове
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ПРОТОКОЛ 

ВТОРНИК 20 ОКТОМВРИ 2020 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието
Заседанието беше открито в 9.01 ч.

2. Обявяване на резултатите от гласуването
Председателят прочете резултатите от гласуването:

Изменение  на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение  на специфични мерки за
превозните  средства от категория L, последни от дадена серия, поради пандемията
от COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на специфични мерки за превозните
средства от категория L, последни от дадена серия, поради пандемията от COVID-19 [COM
(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на
потребителите. Докладчик: Maria Grapini (A9-0190/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0268)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 1) 

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията - заявление  EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във
връзка със заявление от Испания - EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors [COM
(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Valérie Hayer
(A9-0192/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0269)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
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и 23 октомври 2020 г., точка 2) 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2018 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и
социален комитет [2019/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš
Zdechovský (A9-0188/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0078/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от
протокола от 13.5.2020 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2020)0270)

Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета бе отказано (вж.
Приложение V, член 5, параграф 2, буква б) от Правилника за дейността).

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 3)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2018 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет
[2019/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-
0189/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0038/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от
протокола от 13.5.2020 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2020)0271)

Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета бе отказано (вж.
Приложение V, член 5, параграф 2, буква б) от Правилника за дейността).

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 4)

(Заседанието е прекъснато в 9.03 ч.)

3. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 9.17 ч.

4. Първо гласуване
Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

— Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен
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представител на Съюза по въпросите  на външните  работи и политиката на
сигурност относно прилагането и управлението  на постоянното  структурирано
сътрудничество (ПСС)
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество
(ПСС) [2020/2080(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Radosław Sikorski (A9-
0165/2020);

— Доклад за изпълнението  на споразумението  за асоцииране между ЕС и
Република Молдова
Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова
[2019/2201(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020);

— Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2018
г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и
социален комитет [2019/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš
Zdechovský (A9-0188/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0078/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от
протокола от 13.5.2020 г.);

— Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2018 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет
[2019/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-
0189/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0038/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от
протокола от 13.5.2020 г.).

Изказа се Tomáš Zdechovský (докладчик), за да направи изявление въз основа на член 159,
параграф 4 от Правилника за дейността. 

Гласуването ще продължи до 10.30 ч.

Пристъпи се към гласуване.
Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 13 ч.

5. Обща селскостопанска политика - подпомагане за
стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от
държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР - Обща
селскостопанска политика: финансиране, управление и
мониторинг - Обща селскостопанска политика - изменение на
ООП и други регламенти (разискване)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
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установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат
изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета
и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0392 - C8-
0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони.
Докладчик: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна
на Регламент (ЕС) № 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Комисия
по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите
на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на
селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне,
етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски
продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-
отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в
областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море [COM
(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските
райони. Докладчик: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Peter Jahr, Ulrike Müller и Eric Andrieu представиха докладите.
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Изказа се Christophe Hansen (докладчик по становището на комисията ENVI).

Изказа се Janusz Wojciechowski (член на Комисията).

Изказаха се Franc Bogovič (докладчик по становището на комисията REGI), Younous Omarjee
(докладчик по становището на комисията REGI), Anne Sander, от името на групата PPE, Iratxe
García Pérez, от името на групата S&D, и Jan Huitema, от името на групата Renew.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се Mara Bizzotto, от името на групата ID, Martin Häusling, от името на групата
Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen, от името на групата ECR, Luke Ming Flanagan, от името на групата
GUE/NGL, Dino Giarrusso, независим член на ЕП, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin
Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina
Picierno, Jarosław Kalinowski, Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel,
Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo
Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido
Álvarez, Günther Sidl, Asger Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris
MacManus и Álvaro Amaro.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Emmanouil Fragkos,
Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna
Deparnay-Grunenberg, Андрей Слабаков , Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram,
Атидже Алиева-Вели, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera,
Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Ангел
Джамбазки, Асим Адемов, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel
Mato, Simone Schmiedtbauer и Pernille Weiss.

Изказаха се Peter Jahr, Ulrike Müller и Janusz Wojciechowski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 21 от протокола от 20.10.2020 г (A9-0200/2020 и A9-0198/2020), точка
9 от протокола от 21.10.2020 г, точка 17 от протокола от 21.10.2020 г, точка 2 от
протокола от 22.10.2020 г, точка 12 от протокола от 22.10.2020 г, точка 16 от
протокола от 22.10.2020 г и точка 3 от протокола от 23.10.2020 г (A9-0200/2020),
точка 3 от протокола от 23.10.2020 г (A9-0199/2020) (изменения); точка 7 от
протокола от 23.10.2020 г. (A9-0198/2020), точка 11 от протокола от 23.10.2020 г. (A9-
0200/2020 и A9-0199/2020) (окончателно гласуване).

6. Промяна на дневния ред
След консултация с политическите групи, Председателят предложи обявяването на
резултатите от третото гласуване да се състои тази вечер в 23 ч. вместо утре сутрин в 9 ч.

Освен това гласуванията бяха разпределени в различните серии гласуване  в зависимост от
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броя на измененията и броя на искания за разделно или отделно гласуване.

Информацията във връзка с разпределението на гласуванията в различните серии гласуване се
намира на интернет сайта на Парламента в рубриката „Приоритетни информация и документи“.

Парламентът даде одобрението си за това предложение. Така дневният ред е променен.

(Заседанието беше прекъснато в 12.43 ч.)

7. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 13.12 ч.

8. Обявяване на резултатите от гласуването
Председателят прочете резултатите от гласуването:

Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен
представител на Съюза по въпросите  на външните  работи и политиката на
сигурност относно прилагането и управлението  на постоянното  структурирано
сътрудничество (ПСС)
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество
(ПСС) [2020/2080(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Radosław Sikorski (A9-
0165/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0278)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 11)

Доклад за изпълнението  на споразумението  за асоцииране между ЕС и Република
Молдова
Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова
[2019/2201(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0279)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 12)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2018 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и
социален комитет [2019/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš
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Zdechovský (A9-0188/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0078/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от
протокола от 13.5.2020 г.)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЕ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0270)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 3)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2018 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет
[2019/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-
0189/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0038/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от
протокола от 13.5.2020 г.)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЕ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0271)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 4)

(Заседанието беше прекъснато в 13.21 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 14.30 ч.

10. Второ гласуване
Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

— Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2018 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и
социален комитет [2019/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš
Zdechovský (A9-0188/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0078/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от
протокола от 13.5.2020 г.);

— Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2018 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
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Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет
[2019/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-
0189/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0038/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от
протокола от 13.5.2020 г.).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

— Законодателен акт за цифровите  услуги: подобряване на функционирането на
единния пазар
Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги:
подобряване на функционирането на единния пазар [2020/2018(INL)] - Комисия по вътрешния
пазар и защита на потребителите. Докладчик: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

— Законодателен акт за цифровите  услуги: адаптиране на правилата в областта на
търговското  и гражданското право за търговските  субекти, които извършват
дейност онлайн
Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги:
адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските
субекти, които извършват дейност онлайн [2020/2019(INL)] - Комисия по правни въпроси.
Докладчик: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

— Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект,  роботиката и свързаните с
тях технологии
Доклад с препоръки към Комисията относно рамка от етични аспекти на изкуствения интелект,
роботиката и свързаните с тях технологии [2020/2012(INL)] - Комисия по правни въпроси.
Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

— Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за
изкуствен интелект
Доклад относно правата върху интелектуалната собственост при разработването на технологии
за изкуствен интелект [2020/2015(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Stéphane
Séjourné (A9-0176/2020).

Гласуването ще продължи до 15.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.
Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 8.15 ч.

(Заседанието беше прекъснато в 14.31 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

11. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 15.01 ч.
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12. Работна програма на Комисията за 2021 г. (разискване) 
Изявление на Комисията: Работна програма на Комисията за 2021 г. (2020/2772(RSP))

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се Андрей Ковачев, от името на групата PPE, Pedro Marques, от името на групата
S&D, Malik Azmani, от името на групата Renew, Harald Vilimsky, от името на групата ID,
Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата
GUE/NGL.

Изказа се Maroš Šefčovič.

Разискването приключи.

13. Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя
на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност относно
отношенията с Беларус (разискване)
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност относно отношенията с Беларус [2020/2081(INI)] - Комисия
по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

Petras Auštrevičius представи доклада.

Изказа се Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ).

Изказаха се Andrius Kubilius, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D,
Thierry Mariani, от името на групата ID, Viola Von Cramon-Taubadel, от името на групата
Verts/ALE, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата
GUE/NGL, Andrzej Halicki, Kati Piri, Isabel Wiseler-Lima и Miriam Lexmann.

Изказаха се Josep Borrell Fontelles и Petras Auštrevičius.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 21 от протокола от 20.10.2020 г (изменения); точка 17 от протокола
от 21.10.2020 г (окончателно гласуване).

14. Препоръка до върховния представител и до Съвета при
подготовката на десетия процес на преразглеждане на Договора
за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), вариантите
за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване
(разискване)
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя
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на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност относно подготовката на процеса на преразглеждане на Договора за
неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2020 г., вариантите за контрол над
ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване [2020/2004(INI)] - Комисия по външни работи.
Докладчик: Sven Mikser (A9-0020/2020)

Sven Mikser представи доклада. 

Изказа се Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ).

Изказаха се Lukas Mandl, от името на групата PPE, Andreas Schieder, от името на групата S&D,
Petras Auštrevičius, от името на групата Renew, Jérôme Rivière, от името на групата ID, Mounir
Satouri, от името на групата Verts/ALE, и Özlem Demirel, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказа се Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 21 от протокола от 20.10.2020 г (изменения); точка 17 от протокола
от 21.10.2020 г (окончателно гласуване).

15. Полицейско насилие в ЕС (разискване) 
Изявления на Съвета и на Комисията: Полицейско насилие в ЕС (2020/2823(RSP))

Michael Roth (действащ председател на Съвета) и Ylva Johansson (член на Комисията)
направиха изявления.

Изказаха се Vladimír Bilčík, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D,
Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Lars Patrick Berg, от името на групата ID, Diana
Riba i Giner, от името на групата Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová, от името на групата ECR,
Clare Daly, от името на групата GUE/NGL, Ivan Štefanec, Kathleen Van Brempt, Michal Šimečka,
Silvia Sardone, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Robert Hajšel, Jérôme Rivière, Patryk
Jaki, Assita Kanko, Ангел Джамбазки и Antoni Comín i Oliveres.

Изказаха се Ylva Johansson и Michael Roth.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 17.30 ч.)

16. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 18.18 ч.
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17. Обявяване на резултатите от гласуването
Председателят прочете резултатите от гласуването:

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2018 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и
социален комитет [2019/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš
Zdechovský (A9-0188/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0078/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от
протокола от 13.5.2020 г.)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0270)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 3)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2018 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет
[2019/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-
0189/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0038/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от
протокола от 13.5.2020 г.)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0271)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 4)

Законодателен акт за цифровите  услуги: подобряване на функционирането  на
единния пазар
Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги:
подобряване на функционирането на единния пазар [2020/2018(INL)] - Комисия по вътрешния
пазар и защита на потребителите. Докладчик: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0272)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 5)

Законодателен акт за цифровите  услуги: адаптиране на правилата в областта на
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търговското  и гражданското право за търговските  субекти, които извършват
дейност онлайн
Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги:
адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските
субекти, които извършват дейност онлайн [2020/2019(INL)] - Комисия по правни въпроси.
Докладчик: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0273)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 6)

Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект,  роботиката и свързаните с тях
технологии
Доклад с препоръки към Комисията относно рамка от етични аспекти на изкуствения интелект,
роботиката и свързаните с тях технологии [2020/2012(INL)] - Комисия по правни въпроси.
Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0275)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 8)

Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за
изкуствен интелект
Доклад относно правата върху интелектуалната собственост при разработването на технологии
за изкуствен интелект [2020/2015(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Stéphane
Séjourné (A9-0176/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0277)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 10)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

18. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 20.00 ч.

19. Трето гласуване
Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:
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— Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите  планове,
които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от
ЕЗФРСР ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат
изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета
и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0392 - C8-
0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони.
Докладчик: Peter Jahr (A8-0200/2019);

— Обща селскостопанска политика: финансиране, управление  и мониторинг ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна
на Регламент (ЕС) № 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Комисия
по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

— Законодателен акт за цифровите  услуги: подобряване на функционирането  на
единния пазар
Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги:
подобряване на функционирането на единния пазар [2020/2018(INL)] - Комисия по вътрешния
пазар и защита на потребителите. Докладчик: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

— Законодателен акт за цифровите  услуги: адаптиране на правилата в областта на
търговското  и гражданското право за търговските  субекти, които извършват
дейност онлайн
Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги:
адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските
субекти, които извършват дейност онлайн [2020/2019(INL)] - Комисия по правни въпроси.
Докладчик: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

— Законодателният акт за цифровите  услуги и въпросите,  които възникват във
връзка с основните  права
Доклад основно законодателния акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във
връзка с основните права [2020/2022(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и
вътрешни работи. Докладчик: Kris Peeters (A9-0172/2020);

— Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект,  роботиката и свързаните с
тях технологии
Доклад с препоръки към Комисията относно рамка от етични аспекти на изкуствения интелект,
роботиката и свързаните с тях технологии [2020/2012(INL)] - Комисия по правни въпроси.
Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

— Режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект
Доклад с препоръки към Комисията относно режим на гражданска отговорност във връзка с
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изкуствения интелект [2020/2014(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Axel Voss
(A9-0178/2020);

— Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за
изкуствен интелект
Доклад относно правата върху интелектуалната собственост при разработването на технологии
за изкуствен интелект [2020/2015(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Stéphane
Séjourné (A9-0176/2020);

— Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен
представител на Съюза по въпросите  на външните  работи и политиката на
сигурност относно прилагането и управлението  на постоянното  структурирано
сътрудничество (ПСС)
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество
(ПСС) [2020/2080(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Radosław Sikorski (A9-
0165/2020);

— Доклад за изпълнението  на споразумението  за асоцииране между ЕС и
Република Молдова
Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова
[2019/2201(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

— Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите  на външните  работи и
политиката на сигурност относно отношенията с Беларус
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност относно отношенията с Беларус [2020/2081(INI)] - Комисия
по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

— Препоръка до върховния представител и до Съвета при подготовката на
десетия процес на преразглеждане на Договора за неразпространение  на ядреното
оръжие (ДНЯО), вариантите  за контрол над ядрените  оръжия и за ядрено
разоръжаване
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя
на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност относно подготовката на процеса на преразглеждане на Договора за
неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2020 г., вариантите за контрол над
ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване [2020/2004(INI)] - Комисия по външни работи.
Докладчик: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Гласуването ще продължи до 21.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.
Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 23 ч.
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(Заседанието беше прекъснато в 20.01 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

20. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 23.00 ч.

21. Обявяване на резултатите от гласуването
Председателят прочете резултатите от гласуването:

Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите  планове, които
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от
ЕЗФРСР ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат
изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета
и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0392 - C8-
0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони.
Докладчик: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0287)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 21)

Обща селскостопанска политика: финансиране, управление  и мониторинг ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна
на Регламент (ЕС) № 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Комисия
по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0288)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 22)

Законодателен акт за цифровите  услуги: подобряване на функционирането  на
единния пазар
Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги:
подобряване на функционирането на единния пазар [2020/2018(INL)] - Комисия по вътрешния
пазар и защита на потребителите. Докладчик: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
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(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0272)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 5)

Законодателен акт за цифровите  услуги: адаптиране на правилата в областта на
търговското  и гражданското право за търговските  субекти, които извършват
дейност онлайн
Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги:
адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските
субекти, които извършват дейност онлайн [2020/2019(INL)] - Комисия по правни въпроси.
Докладчик: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0273)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 6)

Законодателният акт за цифровите  услуги и въпросите,  които възникват във връзка
с основните  права
Доклад основно законодателния акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във
връзка с основните права [2020/2022(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и
вътрешни работи. Докладчик: Kris Peeters (A9-0172/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0274)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 7)

Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект,  роботиката и свързаните с тях
технологии
Доклад с препоръки към Комисията относно рамка от етични аспекти на изкуствения интелект,
роботиката и свързаните с тях технологии [2020/2012(INL)] - Комисия по правни въпроси.
Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0275)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 8)

Режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект
Доклад с препоръки към Комисията относно режим на гражданска отговорност във връзка с
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изкуствения интелект [2020/2014(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Axel Voss
(A9-0178/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0276)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 9)

Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за
изкуствен интелект
Доклад относно правата върху интелектуалната собственост при разработването на технологии
за изкуствен интелект [2020/2015(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Stéphane
Séjourné (A9-0176/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0277)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 10)

Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен
представител на Съюза по въпросите  на външните  работи и политиката на
сигурност относно прилагането и управлението  на постоянното  структурирано
сътрудничество (ПСС)
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество
(ПСС) [2020/2080(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Radosław Sikorski (A9-
0165/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0278)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 11)

Доклад за изпълнението  на споразумението  за асоцииране между ЕС и Република
Молдова
Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова
[2019/2201(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0279)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22

P9_PV(2020)10-20 PE 659.765 - 19

BG



и 23 октомври 2020 г., точка 12)

Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен
представител на Съюза по въпросите  на външните  работи и политиката на
сигурност относно отношенията с Беларус
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност относно отношенията с Беларус [2020/2081(INI)] - Комисия
по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0280)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 13)

Препоръка до върховния представител и до Съвета при подготовката на десетия
процес на преразглеждане на Договора за неразпространение  на ядреното  оръжие
(ДНЯО), вариантите  за контрол над ядрените  оръжия и за ядрено разоръжаване
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя
на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност относно подготовката на процеса на преразглеждане на Договора за
неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2020 г., вариантите за контрол над
ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване [2020/2004(INI)] - Комисия по външни работи.
Докладчик: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0281)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22
и 23 октомври 2020 г., точка 14)

22. Обяснения на вот
Писмени обяснения на вот: 

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на
страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.
По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.

23. Поправки на вот и намерения за гласуване
Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от
поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на
интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят
резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната
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парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за
гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на
ЕС.

24. Дневен ред на следващото заседание
Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE
659.661/OJME).

25. Закриване на заседанието
Заседанието беше закрито в 23.12 ч.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Генерален секретар Председател
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

20.10.2020

Присъстващи:

Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Александров
Йорданов  Александър,  Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже,  Anderson Christine, Andrews
Barry,  Andrieu  Eric,  Androulakis  Nikos,  Angel  Marc,  Annemans  Gerolf,  Ansip  Andrus,  Arias
Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen,
Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck
Gunnar, Belka  Marek, Benifei Brando, Bentele  Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux
Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael,
Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles,
Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco,
Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna,
Ceccardi  Susanna,  Cerdas  Sara,  Chaibi Leila,  Chastel  Olivier, Christensen  Asger,  Christoforou
Lefteris, Comín i Oliveres  Antoni, Conte  Rosanna,  Corrao  Ignazio, Crețu  Corina, Cseh  Katalin,
Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo,
Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-
Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donato Francesca,  Dorfmann Herbert, Durá  Ferrandis Estrella,
Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Falcă
Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara
Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz
Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil
José  Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese  Alexandra, Georgiou Giorgos,
Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González
Casares  Nicolás, González Pons  Esteban, Gozi Sandro, de  Graaff  Marcel, Grapini Maria, Griset
Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri
Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen
Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst
Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär,
Hortefeux Brice, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in
't  Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca
Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar,
Karski Karol, Kelleher  Billy, Kelly Seán, Kempa  Beata,  Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena,
Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz
Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Kruk
Elżbieta,  Kubilius Andrius, Kuhnke  Alice,  Kuhs  Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos  Georgios,
Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte
Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers  Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia,
Lins  Norbert,  Loiseau  Nathalie, López  Javi, López Aguilar  Juan  Fernando, López-Istúriz White
Antonio,  Luena  César,  Lutgen  Benoît,  MacManus  Chris,  Madison  Jaak,  Maldeikienė  Aušra,
Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida,
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Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides
Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Meuthen Jörg, Mikser Sven,
Miller  Leszek,  Molnár  Csaba,  Montserrat  Dolors,  Moreno  Sánchez  Javier,  Moretti  Alessandra,
Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann
Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee
Younous, O'Sullivan Grace, Paet  Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis
Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Picierno
Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols
Clara, Poręba  Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta,
Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière
Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien,
Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano,
Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria,
Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schuster Joachim,
Schwab Andreas, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sokol Tomislav,
Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Станишев Сергей, Štefanec
Ivan, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras
Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella,
Trócsányi László, Tudorache  Dragoş, Tudose  Mihai, Urtasun Ernest,  Ušakovs Nils, Van Brempt
Kathleen, Vandendriessche  Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans  Hilde, Vedrenne  Marie-Pierre,
Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss  Axel, Vuolo
Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal,
Winkler  Iuliu,  Wiseler-Lima  Isabel,  Wiśniewska  Jadwiga,  Wölken  Tiemo,  Йончева  Елена,
Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský
Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko
Željana

Извинени:

Beňová Monika, Майдел Ева, Ochojska Janina, Rougé André

⁂

Във връзка с  пандемията от COVID-19 беше въведена система  за дистанционно гласуване
(вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г.
относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на
ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия
протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента. 
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