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VERKLARING VAN DE GEBRUIKTE TEKENS

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure
***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)
***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond.)

AFKORTINGEN VAN DE COMMISSIES

AFET Commissie buitenlandse zaken
DEVE Commissie ontwikkelingssamenwerking
INTA Commissie internationale handel
BUDG Begrotingscommissie
CONT Commissie begrotingscontrole
ECON Commissie economische en monetaire zaken
EMPL Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
ITRE Commissie industrie, onderzoek en energie
IMCO Commissie interne markt en consumentenbescherming
TRAN Commissie vervoer en toerisme
REGI Commissie regionale ontwikkeling
AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECH Commissie visserij
CULT Commissie cultuur en onderwijs
JURI Commissie juridische zaken
LIBE Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
AFCO Commissie constitutionele zaken
FEMM Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
PETI Commissie verzoekschriften

DROI Subcommissie mensenrechten
SEDE Subcommissie veiligheid en defensie
FISC Subcommissie belastingaangelegenheden

AFKORTINGEN VAN DE DIVERSE FRACTIES

PPE Fractie van de Europese Volkspartij
S&D Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Renew Fractie Renew Europe
ID Fractie Identiteit en Democratie
Verts/ALE Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
ECR Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
GUE/NGL Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
NI niet-fractiegebonden leden
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EUROPEES PARLEMENT

ZITTING 2020 - 2021 

Vergaderingen van  23 t/m 26 november 2020 

BRUSSEL 

NOTULEN 

MAANDAG 23 NOVEMBER 2020

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting
De onderbroken zitting van vrijdag 13 november 2020 wordt hervat.

2. Opening van de vergadering
De vergadering wordt om 17.06 uur geopend.

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen 
De notulen van de vergaderingen van 11 november 2020, 12 november 2020 en 13 november 2020
worden goedgekeurd.

4. Samenstelling Parlement
De bevoegde Ierse autoriteiten hebben kennisgegeven van de benoeming van Colm Markey tot lid
van het Parlement, ter vervanging van Mairead McGuinness, met ingang van 20 november 2020.

Het Parlement neemt kennis van zijn benoeming.
Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt
Colm Markey, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in
het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen
functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

5. Samenstelling commissies en delegaties
De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie en de Verts/ALE-Fractie en van het secretariaat van de niet-
fractiegebonden leden de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en
delegaties ontvangen: 

commissie ITRE: Andrea Caroppo

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Alicia Homs Ginel
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Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië: Viola Von Cramon-
Taubadel in plaats van Terry Reintke

Deze besluiten worden vandaag van kracht.

6. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het
Parlement (artikel 71 van het Reglement)
De Voorzitter deelt overeenkomstig artikel 71 van het Reglement de besluiten van de commissies
PECH en ECON mee om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende
verslagen:

— commissie PECH: Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement
en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/833 van het Europees Parlement en de
Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die
van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het
noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 –
2020/0095(COD)). Rapporteur: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020);

— commissie ECON: Verslag over een voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 wat betreft de
vrijstelling van bepaalde benchmarks voor contante wisselkoersen van valuta’s van derde
landen en de aanwijzing van vervangingsbenchmarks voor bepaalde benchmarks die worden
uitgefaseerd(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)). Rapporteur: Caroline
Nagtegaal (A9-0227/2020);

— commissie ECON: Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement
en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 wat betreft het EU-
herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen om bij te dragen
aan het herstel van de COVID-19-pandemie (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155
(COD). Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Overeenkomstig artikel 71, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de
middelhoge drempel bereiken, tot uiterlijk morgen, dinsdag 24 november 2020, vóór middernacht,
schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden
gebracht.
De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien
er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om
onderhandelingen te beginnen.

7. Mededeling van de Voorzitter
De Voorzitter deelt mee dat de commissie AFET, de commissie DEVE en de commissie BUDG, na
raadpleging overeenkomstig artikel 234 van het Financieel Reglement, gemeenschappelijk
standpunten hebben vastgesteld over de volgende drie trustfondsen van de EU, te weten:

— Regionaal Trustfonds van de EU in respons op de Syrische crisis (Madad-fonds), dat op 14
december 2020 zal verlopen;
(Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the
competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046)
on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis
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(Madad Trust Fund) established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the
European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2020)
(Dit document is slechts in het Engels beschikbaar);

— Trustfonds van de EU voor de Centraal-Afrikaanse Republiek (Bêkou-trustfonds), dat op 31
december 2020 zal verlopen;
(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent
committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the
extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (Bêkou Trust Fund), created by
Commission decision C(2014)5019 of 11.7.2014 and set to expire on 31 December 2020) (Dit
document is slechts in het Engels beschikbaar);

— Trustfonds van de Europese Unie voor Colombia, dat op 31 december 2020 zal verlopen;
(Joint position of the Committee on Foreign Affairs, Committee on Development and the
Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the
Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Trust Fund for Colombia
established on 12 December 2016 and set to expire on 31 December 2020) (Dit document is slechts
in het Engels beschikbaar).

Indien binnen vierentwintig uur na de bekendmaking van deze gemeenschappelijke standpunten
geen bezwaar wordt aangetekend door een fractie of door leden die ten minste de lage drempel
bereiken, worden de standpunten formeel aan de Europese Commissie voorgelegd.

8. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure
vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
De Voorzitter deelt mee op woensdag 25 november 2020, samen met de voorzitter van de Raad,
onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen
ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU)
2016/1139 wat betreft de vermindering van de vangstcapaciteit in de Oostzee, en Verordening (EU)
nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting van visserijactiviteiten voor vloten die op kabeljauw
in het oostelijke deel van de Oostzee, en kabeljauw en haring in het westelijke deel van de Oostzee
vissen (00041/2020/LEX - C9-0375/2020 - 2019/0246(COD));

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU
betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)
(00040/2020/LEX - C9-0374/2020 - 2019/0188(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter
bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn
2009/22/EG (00049/2020/LEX - C9-0373/2020 - 2018/0089(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in
de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de
betekening en de kennisgeving van stukken) (herschikking) (00047/2020/LEX - C9-0370/2020 -
2018/0204(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de samenwerking tussen de
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gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken
(bewijsverkrijging) (herschikking) (00046/2020/LEX - C9-0369/2020 - 2018/0203(COD)).

9. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven
uitvoering
De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de
vergaderperiode van oktober I 2020 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staat
op de website van het Parlement. 

10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn ingeschreven
op de agenda (artikel 136 van het Reglement):

— O-000070/2020 van Bernd Lange, namens de commissie INTA, aan de Commissie: Toetsing
van het handelsbeleid van de EU (B9-0024/2020).

11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een specifiek financieel programma
voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval, en tot intrekking van
Verordening (Euratom) nr. 1368/2013 van de Raad (12525/2020 - C9-0363/2020 - 2018/0252
(NLE))

verwezen naar bevoegd : ITRE

- Ontwerpverordening (EU, Euratom) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom)
nr. 1553/89 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit
de belasting over de toegevoegde waarde (12771/2020 - C9-0364/2020 - 2018/0133(NLE))

verwezen naar bevoegd : BUDG
advies : ECON

- Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een
briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden over de verlenging van
het protocol voor de tenuitvoerlegging van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij
tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden (11262/2020 - C9-0368/2020 -
2020/0275(NLE))

verwezen naar bevoegd : PECH
advies : DEVE, BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het
minimumopleidingsniveau van zeevarenden (codificatie) (COM(2020)0739 - C9-0371/2020 -
2020/0329(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar bevoegd : JURI

- Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een
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briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging
van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin
is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en
de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2020 afloopt (11260/2020 - C9-
0372/2020 - 2020/0274(NLE))

verwezen naar bevoegd : PECH
advies : DEVE, BUDG

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het buitenlands beleid (2020/2111
(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

- Verslag over versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa,
haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms (2020/2009(INI)) - commissie LIBE -
Rapporteur: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

- Verslag over de aanpak van productveiligheid op de interne markt (2019/2190(INI)) - commissie
IMCO - Rapporteur: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

- Verslag Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten
(2020/2021(INI)) - commissie IMCO - Rapporteur: David Cormand (A9-0209/2020)

- Verslag over de stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces (2020/2088
(INI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Pascal Durand (A9-0211/2020)

- Verslag over de verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van
steun (2019/2184(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft aanpassingen aan het securitisatiekader ter
ondersteuning van het economisch herstel in respons op de COVID-19-pandemie (COM(2020)0283
- C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Othmar Karas (A9-
0213/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EU) 2017/2402 tot vaststelling van een algemeen kader voor
securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en
gestandaardiseerde securitisatie om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie (COM
(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Paul Tang (A9-
0215/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota (COM
(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Christophe
Hansen (A9-0216/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de afschaffing van de douanerechten op bepaalde producten (COM(2020)0496 - C9-
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0284/2020 - 2020/0253(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Bernd Lange (A9-0217/2020)

- Verslag over de aanbeveling van de Raad voor de benoeming van een lid van de directie van de
Europese Centrale Bank (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)) - commissie ECON -
Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan
Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van voorschotten aan
Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje naar aanleiding van een
volksgezondheidscrisis (COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD)) - commissie BUDG
- Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9 van de
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van
middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië en Polen in
verband met een natuurramp en voor de betaling van voorschotten aan Kroatië, Duitsland,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Portugal en Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis
(12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Monika
Hohlmeier (A9-0223/2020)

- Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren
2018-2019 (2019/2199(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Clare Daly (A9-0226/2020)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing
met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake
de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in
burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (herschikking)
(09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Franco Roberti
(A9-0222/2020)

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing
met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot
intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD)) -
commissie JURI - Rapporteur: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing
met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van
bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (herschikking) (09889/2/2020
- C9-0357/2020 - 2018/0203(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Emil Radev (A9-0225/2020)

12. Regeling van de werkzaamheden
De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van november II 2020 (PE
659.977/PDOJ) is rondgedeeld.

De Voorzitter deelt mee dat hij een aantal schriftelijke verzoeken om een ordepunt op te werpen
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heeft ontvangen en dat hij de betrokkenen in volgorde van ontvangst van de verzoeken het woord
zal geven.

Het woord wordt gevoerd door Sven Simon en Reinhard Bütikofer.

De volgende wijzigingen van de definitieve ontwerpagenda worden voorgesteld (artikel 158 van het
Reglement): 

De Voorzitter deelt mee dat hij twee verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure heeft
ontvangen (artikel 163 van het Reglement) voor de vaststelling van de volgende dossiers tijdens
deze vergaderperiode:

— Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten
voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland (punt 56 PDOJ);

— Tijdelijke maatregelen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde voor
COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek als respons op de COVID-
19-pandemie (punt 57 PDOJ).

De Voorzitter deelt eveneens mee dat deze verzoeken tijdens de stemming van vandaag in stemming
worden gebracht.

De Voorzitter deelt voorts mee dat er geen voorstellen tot verwerping noch amendementen zijn
ingediend overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Reglement met betrekking tot de volgende
standpunten van de Raad in eerste lezing:

— Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in
burgerlijke en handelszaken (punt 41 PDOJ);

— Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in
burgerlijke of in handelszaken (punt 65 PDOJ).

De voorgestelde handelingen worden bijgevolg geacht te zijn aangenomen (P9_TA(2020)0308 en
P9_TA(2020)0309).

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijziging van de definitieve
ontwerpagenda voor:

De tweede stemming op dinsdag en woensdag wordt geopend om 20.00 uur en gesloten om 21.15
uur.

De Voorzitter deelt tot slot mee dat de stemmingen afhankelijk van het aantal amendementen en het
aantal verzoeken om stemming in onderdelen en aparte stemming worden verdeeld over
verschillende stemrondes. De informatie met betrekking tot de verdeling van de stemmingen over
de verschillende stemrondes is beschikbaar op de website van het Parlement in de rubriek
“Prioritaire informatie en documenten”.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan deze voorstellen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.
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13. Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en
consumenten (debat)
Verslag "Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten"
[2020/2021(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: David
Cormand (A9-0209/2020)

David Cormand licht het verslag toe.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Martin Hojsík (rapporteur voor advies van de commissie ENVI),
Arba Kokalari, namens de PPE-Fractie, Biljana Borzan, namens de S&D-Fractie, Sandro Gozi,
namens de Renew-Fractie, Virginie Joron, namens de ID-Fractie, Anna Cavazzini, namens de
Verts/ALE-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Anne-Sophie Pelletier, namens de
GUE/NGL-Fractie, Dorien Rookmaker, niet-fractiegebonden lid, Andreas Schwab, Christel
Schaldemose, Dita Charanzová, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Eugen Jurzyca, Tomislav
Sokol, Evelyne Gebhardt, Svenja Hahn, Angelo Ciocca, Beata Mazurek, Edina Tóth en Alex Agius
Saliba.

(Voortzetting van het debat: punt 15 van de notulen van 23.11.2020)

14. Stemming
Het Parlement stemt over:

— Voordracht van Julia Laffranque als lid van het comité dat is opgericht overeenkomstig
artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Ontwerpbesluit, ingediend overeenkomstig artikel 128 van het Reglement door Adrián Vázquez
Lázara, namens de commissie JURI, over de voordracht van Julia Laffranque als lid van het comité
dat is opgericht overeenkomstig artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020);

— Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
Verslag over de aanbeveling van de Raad over de benoeming van een lid van de directie van de
Europese Centrale Bank [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Commissie
economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Het Parlement stemt over de volgende verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel
163 van het Reglement):

— Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde
producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - commissie INTA;

— Tijdelijke maatregelen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde voor
COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek als respons op de
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COVID-19-pandemie *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - commissie ECON.

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

— Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor
bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van
voorschotten aan Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje
naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan
Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van voorschotten aan
Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje naar aanleiding van een
volksgezondheidscrisis [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] -
Begrotingscommissie. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0221/2020);

— Gewijzigde begroting nr. 9/2020: bijstand aan Kroatië, Polen, Duitsland, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9 van de
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van
middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië en Polen in
verband met een natuurramp en voor de betaling van voorschotten aan Kroatië, Duitsland,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Portugal en Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis
[12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika
Hohlmeier (A9-0223/2020);

— Het terugdringen van dakloosheidspercentages in de Europese Unie
Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 227, lid 2, van het Reglement door Dolors
Montserrat, namens de commissie PETI, over het aanpakken van dakloosheid in de Europese Unie
(2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020);

— Het Schengensysteem en de tijdens de COVID-19-crisis genomen maatregelen
Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 227, lid 2, van het Reglement door Dolors
Montserrat, namens de commissie PETI, over het Schengensysteem en de maatregelen die zijn
genomen tijdens de COVID-19-crisis (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Er kan worden gestemd tot 19.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.
De uitslag van de stemming wordt morgen dinsdag 24 november 2020 om 8.30 uur bekendgemaakt.

15. Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en
consumenten (voortzetting van het debat)
Verslag "Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten"
[2020/2021(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: David
Cormand (A9-0209/2020) 

(Begin van het debat: punt 13 van de notulen van 23.11.2020)

Het woord wordt gevoerd door Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Maria da Graça Carvalho, Adriana
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Maldonado López, Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Sven Simon en
Sunčana Glavak.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11 van de notulen van 24.11.2020 (amendementen); punt 14 van de notulen van
25.11.2020 (eindstemming).

16. Naar een nieuwe consumentenagenda voor na 2020 (debat) 
Verklaring van de Commissie: Naar een nieuwe consumentenagenda voor na 2020 (2020/2874
(RSP))

Didier Reynders (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, en Christel Schaldemose,
namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dita Charanzová, namens de Renew-Fractie, Jean-Lin Lacapelle,
namens de ID-Fractie, Anna Cavazzini, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Mazurek, namens de
ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Ivan Štefanec, Maria-Manuel
Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, David Cormand, Sandra Pereira, Kris Peeters, Maria Grapini,
Rasmus Andresen, Tomislav Sokol, Marc Angel, Claude Gruffat, Antonius Manders, Salvatore De
Meo en Edina Tóth.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders.

Het debat wordt gesloten.

17. Markten voor financiële instrumenten: wijziging van de
informatievereisten, productgovernance en positielimieten om bij te
dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie ***I (debat)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten om
bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 -
2020/0152(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A9-
0208/2020)

Markus Ferber licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Eero Heinäluoma, namens
de S&D-Fractie, Billy Kelleher, namens de Renew-Fractie, Joachim Kuhs, namens de ID-Fractie,
Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, en José Gusmão, namens de GUE/NGL-Fractie.
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VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mislav Kolakušić, niet-fractiegebonden lid, Jonás Fernández, Sven
Giegold, Pedro Marques, Aurore Lalucq en Alfred Sant.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11 van de notulen van 24.11.2020 (amendementen); punt 14 van de notulen van
25.11.2020 (eindstemming).

18. De aanpak van productveiligheid op de interne markt (korte
presentatie)
Verslag over de aanpak van productveiligheid op de interne markt [2019/2190(INI)] - Commissie
interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

Marion Walsmann geeft toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.
Stemming: punt 7 van de notulen van 24.11.2020 (amendementen); punt 9 van de notulen van
25.11.2020 (eindstemming).

19. Versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in
Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms (korte
presentatie)
Verslag over versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa,
haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms [2020/2009(INI)] - Commissie burgerlijke
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

Magdalena Adamowicz geeft toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.
Stemming: punt 11 van de notulen van 24.11.2020 (amendementen); punt 14 van de notulen van
25.11.2020 (eindstemming).

20. Een nieuwe industriestrategie voor Europa (korte presentatie)
Verslag over een nieuwe industriestrategie voor Europa [2020/2076(INI)] - Commissie industrie,
onderzoek en energie. Rapporteur: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

Carlo Calenda geeft toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness (lid van de Commissie).
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Het punt wordt gesloten.
Stemming: punt 9 van de notulen van 25.11.2020.

21. Gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het buitenlands beleid
(korte presentatie)
Verslag over de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het buitenlands beleid [2020/2111(INI)]
- Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

Hilde Vautmans geeft toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.
Stemming: punt 14 van de notulen van 25.11.2020.

22. Verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de
efficiëntie van steun (korte presentatie)
Verslag over verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van steun
[2019/2184(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Tomas Tobé (A9-
0212/2020)

Tomas Tobé geeft toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.
Stemming: punt 7 van de notulen van 24.11.2020 (amendementen); punt 9 van de notulen van
25.11.2020 (eindstemming).

23. Stemverklaringen
Schriftelijke stemverklaringen: 

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de
webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.

24. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de
hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en
beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en
veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is
bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen
stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.
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25. Agenda van de volgende vergadering 
De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 659.977/OJMA).

26. Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt om 21.42 uur gesloten.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Secretaris-generaal Voorzitter
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Dzhambazki Angel,  Eppink Derk Jan,  Falcă Gheorghe,  Ferber Markus, Fernandes José Manuel,
Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter,
Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga,
García-Margallo  y Marfil  José  Manuel,  García  Muñoz  Isabel,  Gardiazabal  Rubial  Eider, Geese
Alexandra,  Geier  Jens,  Georgiou  Giorgos,  Geuking  Helmut,  Giarrusso  Dino,  Glück  Andreas,
González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset
Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen
Christophe,  Hautala  Heidi,  Herbst  Niclas,  Hetman  Krzysztof,  Hidvéghi  Balázs,  Hojsík  Martin,
Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys,
Jaki  Patryk,  Jarubas  Adam,  Jurgiel  Krzysztof,  Kaljurand Marina,  Kanko Assita,  Karas  Othmar,
Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod
Peter,  Kohut  Łukasz,  Kolaja  Marcel,  Kolakušić  Mislav,  Konečná  Kateřina,  Konstantinou
Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz,  Kountoura Elena, Kovařík Ondřej,
Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk
Zbigniew,  Lacapelle  Jean-Lin,  Lagos  Ioannis,  Lange Bernd,  de  Lange  Esther,  Lebreton  Gilles,
Lenaers  Jeroen,  Liberadzki  Bogusław,  Løkkegaard  Morten,  López  Javi,  López  Aguilar  Juan
Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren
Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders
Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel,
Maydell  Eva,  Mayer  Georg,  Mazurek  Beata,  Melbārde  Dace,  Metsola  Roberta,  Meuthen  Jörg,
Millán Mon Francisco José,  Miller  Leszek,  Molnár Csaba,  Montserrat  Dolors,  Morano Nadine,
Moreno Sánchez  Javier,  Moretti  Alessandra,  Mortler  Marlene,  Możdżanowska Andżelika Anna,
Müller  Ulrike,  Mureşan  Siegfried,  Neumann  Hannah,  Oetjen  Jan-Christoph,  Olivier  Philippe,
Pagazaurtundúa Maite,  Pedicini  Piernicola,  Peeters  Kris,  Pelletier  Anne-Sophie,  Pereira  Sandra,
Picierno Pina, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz
Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil  Guido,
Ressler Karlo,  Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi  Antonio Maria,  Riquet Dominique,

P9_PV(2020)11-23 PE 661.372 - 17
NL



Rondinelli  Daniela,  Rookmaker  Dorien,  Roos  Robert,  Ruiz  Devesa  Domènec,  Rzońca  Bogdan,
Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek,
Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz
Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio
Massimiliano,  Sofo  Vincenzo,  Solís  Pérez  Susana,  Spurek  Sylwia,  Spyraki  Maria,  Ştefănuță
Nicolae,  Strugariu  Ramona,  Szydło  Beata,  Tarabella  Marc,  Tarczyński  Dominik,  Terras  Riho,
Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş,
Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan,
Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald,
Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen,
Waszczykowski  Witold  Jan,  Weimers  Charlie,  Weiss Pernille,  Wieland  Rainer,  Winkler  Iuliu,
Wiseler-Lima Isabel,  Wiśniewska Jadwiga,  Yenbou Salima,  Yoncheva Elena,  Zambelli  Stefania,
Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

⁂

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand
(zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004
over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de
stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij
de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.
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