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PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie

Wtorek 14 lipca 2020 r., w godz. 9.00–11.00

Bruksela

uczestnictwo zdalne (sala JAN 4Q1)

o godz. 9.00

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (1) OJ– PE 654.079
FdR 1209482

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dnia:
   16 czerwca 2020 r.

PV– PE 653.828
FdR 1207742
+ załączniki

3. Komunikaty przewodniczącego

_________________________
( ) Zgodnie z wytycznymi komisji z 2016 r. punkty sekcji B projektu porządku dziennego nie będą omawiane 
podczas obecnego posiedzenia. Każdy członek komisji PETI może jednak zwrócić się przed końcem posiedzenia 
o niezamykanie danego punktu sekcji B; w ten sposób zostanie on automatycznie włączony do porządku obrad 
posiedzenia koordynatorów, którzy w trakcie swojego kolejnego posiedzenia podejmą decyzję o dalszym 
postępowaniu z tym punktem.
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*** Głosowanie *** (równolegle z obradami komisji)
(głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej z użyciem 
karty do głosowania (listy do głosowania))

4. Poprawki do budżetu na rok 2021
– przyjęcie poprawek

    AM– 

*** Koniec głosowania ***     o godz. 10.00

W obecności Komisji Europejskiej

A. Petycje podlegające dyskusji w komisji na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji 
Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

Środowisko

5. Petycja nr 1236/2019, którą złożył Jiří Vozák (Czechy), w imieniu 
kraju libereckiego, w sprawie niebezpieczeństwa utraty wody 
pitnej w regionie Liberca w Republice Czeskiej z powodu 
rozbudowy kopalni węgla brunatnego w Turowie (Polska)
(w obecności składających petycję w drodze uczestnictwa 
zdalnego)

   CM–PE 650,612
   FdR 1203991
   (28.04.2020)

Niepełnosprawność

6. Petycja nr 1056/2016, którą złożył Mark Wheatley (Zjednoczone 
Królestwo), w imieniu Europejskiej Unii Głuchych, w sprawie 
umożliwienia przez Parlament Europejski składania petycji w 
krajowych językach migowych używanych w UE
(w obecności składającego petycję w drodze uczestnictwa 
zdalnego)

   sir1056-16
   LT DG ds. Tłumaczeń 
Ustnych
   (9.11.2017)
   LT DG ITEC
   (19.05.2020)
   LT  EP Pres
   (27.05.2020)

Prawa konsumentów

7. Petycja nr 0486/2019, którą złożyła Lara Mendez (Hiszpania), w 
sprawie dyskryminujących praktyk Netfliksa

   CM– PE 647,025
   FdR 1198105
   (3.02.2020)
   Opinia komisji IMCO
   (4.03.2020)

8. Sprawy różne
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9. Termin i miejsce następnego posiedzenia
    3 września 2020 r. w godz. 13.45–15.45 oraz 16.45–18.45 (do potwierdzenia)

* * *

B. Petycje, których rozpatrywanie proponuje się zakończyć w świetle odpowiedzi 
pisemnej Komisji Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

10. Petycja nr 1418/2014, którą złożył Harry Durimel (Francja), w sprawie 
jakości wody na Gwadelupie i Martynice oraz bierności władz 
francuskich

CM-PE 
582,348/REV 
FdR 1208193

11. Petycja nr 0689/2015, którą złożyli Jan Schneider i Tom de Booij 
(Niderlandy), z 553 podpisami, w sprawie polityki władz Niderlandów w 
stosunku do społeczności Trawelerów

CM-PE 
584,055/REV.III 
FdR 1206945

12. Petycja nr 1233/2015, którą złożył(a) E.G.V. (Hiszpania) w imieniu 
AGAMME, w sprawie znęcania się nad kobietami i dziećmi

CM-PE 
593,916/REV 
FdR 1206946
LT ES

13. Petycja nr 1295/2015, którą złożył Ioachim-Savian Popovici (Rumunia), 
w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego handlu produktami 
spożywczymi w Rumunii

CM-PE 
587,565/REV.III 
FdR 1167890

14. Petycja nr 1055/2019, którą złożył Johannes Schmuckenschläger 
(Austria) w imieniu Izby Rolniczej Dolnej Austrii, podpisana przez 
58 473 inne osoby, w sprawie zmiany art. 16 dyrektywy 92/43 
dotyczącego populacji wilka

CM-PE 653,732 
FdR 1206956

15. Petycja nr 1069/2019, którą złożyła Eve Fink (Estonia), w imieniu 
mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumaine, w sprawie 
domniemanego naruszenia dyrektywy wodnej w zarządzaniu jeziorem 
Ülemiste (Estonia)

CM-PE 653,733 
FdR 1206957

16. Petycja nr 1197/2019, którą złożył M.C. (Włochy), w sprawie 
domniemanego naruszenia prawa konkurencji przez władze regionalne 
Apulii

CM-PE 653,738 
FdR 1206962
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