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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης
Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.

2. Αίτημα για άρση της ασυλίας
Οι αρμόδιες λετονικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας του Nils Ušakovs
προκειμένου να κινηθούν νομικές διαδικασίες για πράξεις δυνάμενες να συνιστούν παραβίαση του
λετονικού νόμου για τον έλεγχο της κυκλοφορίας στρατηγικών αγαθών.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, το αίτημα αυτό παραπέμπεται στην
αρμόδια επιτροπή JURI.

3. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
Η Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 63 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ
μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες θέσεις μαζί με το σκεπτικό βάσει του οποίου τις υιοθέτησε,
καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση με σκοπό την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
(αναδιατύπωση) – Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 2020 (06230/3/2020 - C9-
0354/2020 - 2017/0332(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία
των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ –
Καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 4 Νοεμβρίου 2020 (09573/1/2020 - C9-0355/2020 -
2018/0089(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών
και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»)
(αναδιατύπωση) – Καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 4 Νοεμβρίου 2020 (09890/2/2020 - C9-
0356/2020 - 2018/0204(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών
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κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (διεξαγωγή αποδείξεων)
(αναδιατύπωση) - Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Νοεμβρίου 2020 (09889/2/2020 - C9-
0357/2020 - 2018/0203(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI

Η προθεσμία των τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να εγκρίνει τις θέσεις του αρχίζει συνεπώς
από αύριο, 14 Νοεμβρίου 2020.

4. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου
(άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
Η Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές
ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με τις αποφάσεις για την
έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που έχουν ανακοινωθεί στα Συνοπτικά Πρακτικά της
Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2020 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.11.2020).

Οι επιτροπές CULT, ECON και ECON/BUDG μπόρεσαν να προβούν σε έναρξη διαπραγματεύσεων
μετά την εκπνοή της προθεσμίας του άρθρου 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού. 

5. Πρώτη ψηφοφορία
Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των εξής εγγράφων:

— Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο
2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την
περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 [πρόγραμμα «Η
ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Επιτροπή
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Cristian-Silviu Buşoi
(A9-0196/2020)·

— Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης
Συμφωνίας
Έκθεση σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της
Πράσινης Συμφωνίας [2020/2058(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και
Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Siegfried Mureşan και Paul Tang (A9-0198/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

— Πρόγραμμα InvestEU ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]
- Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές:
José Manuel Fernandes και Irene Tinagli (A9-0203/2020)·

— Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη
δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 10.15.
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Διεξάγεται η ψηφοφορία.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 12.45.

Παρεμβάσεις

— Ο Cristian-Silviu Buşoi (εισηγητής), πριν από την έναρξη της πρώτης ψηφοφορίας, για να
ζητήσει να αναπεμφθεί το ακόλουθο θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές
διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού: Πρόγραμμα σχετικά
με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ
για την υγεία» (EU4Health)] (2020/0102(COD)) - επιτροπή ENVI. 

Το αίτημα αυτό θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά την τελική ψηφοφορία επί της πρότασης της
Επιτροπής (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2020).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.03.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

6. Επανάληψη της συνεδρίασης
Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.45.

7. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας :

Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-
2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την
περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 [πρόγραμμα «Η
ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Επιτροπή
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Cristian-Silviu Buşoi
(A9-0196/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2020)0304)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 11ης, 12ης και 13ης
Νοεμβρίου 2020, σημείο 16)

Αίτημα αναπομπής στην επιτροπή

Με ΟΚ (633 υπέρ, 22 κατά, 33 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας
Έκθεση σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της
Πράσινης Συμφωνίας [2020/2058(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και
Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Siegfried Mureşan και Paul Tang (A9-0198/2020)
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(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0305)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 11ης, 12ης και 13ης
Νοεμβρίου 2020, σημείο 17)

Πρόγραμμα InvestEU ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]
- Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές:
José Manuel Fernandes και Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0306)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 11ης, 12ης και 13ης
Νοεμβρίου 2020, σημείο 18)

Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και
το κράτος δικαίου
Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0307)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 11ης, 12ης και 13ης
Νοεμβρίου 2020, σημείο 19)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

8. Επανάληψη της συνεδρίασης
Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 14.00.

9. Δεύτερη ψηφοφορία
Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των εξής εγγράφων:

— Πρόγραμμα InvestEU ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]
- Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές:
José Manuel Fernandes και Irene Tinagli (A9-0203/2020)·

— Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη
δικαιώματα και το κράτος δικαίου
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Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 15.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 17.30.

Παρεμβάσεις

— Ο José Manuel Fernandes (εισηγητής), πριν από την έναρξη της δεύτερης ψηφοφορίας, για να
ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις,
σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού: Πρόγραμμα InvestEU (2020/0108
(COD)) - επιτροπή ECON.

Το αίτημα αυτό θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά την τελική ψηφοφορία επί της πρότασης της
Επιτροπής (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2020).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.03.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

10. Επανάληψη της συνεδρίασης
Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 17.30.

11. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας :

Πρόγραμμα InvestEU ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]
- Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές:
José Manuel Fernandes και Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2020)0306)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 11ης, 12ης και 13ης
Νοεμβρίου 2020, σημείο 18)

Αίτημα αναπομπής στην επιτροπή

Με ΟΚ (539 υπέρ, 136 κατά, 11 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και
το κράτος δικαίου
Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020
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(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0307)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 11ης, 12ης και 13ης
Νοεμβρίου 2020, σημείο 19)

12. Αιτιολογήσεις ψήφου
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου: 

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του
Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. 
Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο. 

13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των
ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της
συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους
ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε
στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου
της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει,
προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα
πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου
καθολικού (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος διαβουλεύεται με την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επί της πρότασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως. 

αναπομπή επί της ουσίας : ECON
γνωμοδότηση : ITRE, IMCO, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές
κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-
0306/2020 – 2020/0265(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος διαβουλεύεται με την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επί της πρότασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως. 

αναπομπή επί της ουσίας : ECON
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γνωμοδότηση : BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE

15. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου
συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
Τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά των
συνεδριάσεων της 11ης Νοεμβρίου 2020 και της 12ης Νοεμβρίου 2020 θα υποβληθούν
προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο
ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.

16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 23 Νοεμβρίου 2020 έως τις 26 Νοεμβρίου 2020.

17. Λήξη της συνεδρίασης
Η συνεδρίαση λήγει στις 17.31.

18. Διακοπή της συνόδου
Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Γενικός Γραμματέας Πρόεδρος
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

13.11.2020

Δεδομένου ότι η παρούσα περίοδος συνόδου διεξάγεται εξ αποστάσεως για λόγους που συνδέονται
με  την  πανδημία  COVID-19,  κανένα  φύλλο παρουσίας  δεν  χρειάζεται  να υπογραφεί  από τους
βουλευτές.

⁂

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ
αποστάσεως  (βλ.  απόφαση  του  Προεδρείου  της  20ής  Μαρτίου  2020  που  συμπληρώνει  την
απόφασή του της  3ης  Μαΐου 2004 σχετικά με  τους  κανόνες  που διέπουν τις  ψηφοφορίες).  Τα
ονόματα  των  βουλευτών  που  έλαβαν  μέρος  στην  ψηφοφορία  παρατίθενται  στο  έγγραφο
«Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά
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Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.
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