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ZÁPIS
ze schůze konané ve dnech 20. ledna 2020 od 15:00 do 18:30

a 21. ledna 2020 od 9:00 do 12:30 a od 14:30 do 18:30

BRUSEL

Schůze byla zahájena v pondělí 20. ledna 2020 v 15:05 a předsedala jí Tatjana Ždanoka 
(první místopředsedkyně).

1. Přijetí návrhu pořadu jednání OJ– PE 646.807

 FdR 1196475
Pořad jednání byl přijat ve znění uvedeném v tomto zápisu.

2. Schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech: 

• 11.–12. listopadu 2019 PV- PE 643.238
FdR 1196519 + přílohy

• 2.–3. prosince 2019 PV- PE 644.850
FdR 1194172 + přílohy

Zápisy byly schváleny.

3. Sdělení předsedkyně

Výsledky písemného postupu týkajícího se bodů na seznamu B z 11.–12. listopadu 2019:
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– Projednávání petic č. 646/2018, 755/2018 a 145/2018 zůstává otevřené a bude zařazeno na 
pořad jednání některé z příštích schůzí.

– Projednávání petice č. 171/2019 zůstane otevřené, bude zařazeno na pořad jednání některé 
z příštích schůzí a petice bude zaslána pro informaci výboru ENVI.

– Petice č. 145/2019 a 211/2019: Předkladatelům bude ponechána lhůta 2 měsíců, aby 
reagovali na odpověď Komise.

– Projednávání petice č. 690/2018 zůstane otevřené a petice bude posouzena společně s peticí 
č. 784/2019.

– Projednávání petic č. 124/2019 a 178/2019 bude uzavřeno.

Výsledky písemného postupu týkajícího se rozporovaných doporučení:

– Rozporovaná doporučení byla v případě petic č. 515/2019 a 541/2019 přijata v podobě 
navržené předsedkyní.

Petice č. 536/2019, 551/2019, 563/2019 a 596/2019 byly přijaty, jak bylo navrženo skupinou 
Verts/ALE.

Za přítomnosti Evropské komise

A. Petice předložené k projednání ve výboru na základě písemné odpovědi Komise 
nebo jiných obdržených dokumentů

Hospodářská soutěž:

4. Petice č. 984/2018, kterou předložil C. T. (Řecko), ve věci postupu prodeje uhelných 
jednotek společnosti DEH SA (řecká elektroenergetická společnost) v Meiti a Megalopoli
 
Vystoupili: Francesco Materia (EK-COMP), Loránt Vincze, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Alex 
Agius Saliba, Tatjana Ždanoka a Konstantinos Arvanitis.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené, požádat Komisi o aktuální informace 
o výsledku nového nabídkového řízení, které bylo zahájeno dne 8. března 2019 a odloženo 
z důvodu voleb, a zaslat pro informaci výboru EMPL.

Životní prostředí

5. Petice č. 0620/2018, kterou předložil T. K., státní příslušnost: Řecko, s 43 podpisy, 
ve věci ochrany životního prostředí v důlní oblasti Chalkidiki v Řecku
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Petice č. 0917/2013, kterou předložil Sotirios Adamopoulos, státní příslušnost: Řecko, ve 
věci těžby zlata v lokalitě Skouries (Chalkidiki) a souvisejícího znečišťování životního 
prostředí

Petice č. 0001/2016, kterou předložil Ismael Antonio López Pérez, státní příslušnost: 
Španělsko, jménem nezávislého environmentálního sdružení Petón Do Lobo ve věci 
odlesňování způsobeného těžbou ve Skouries na Chalkidiki (Řecko)

Vystoupili: Kyriakos Panagiotopoulos (zastupující předkladatele petice č. 0620/2018), 
Sotirios Adamopoulos (předkladatel), Yannis Couniniotis (EK-ENV), Margrete Auken, 
Loránt Vincze, Konstantinos Arvanitis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Alex Agius Saliba 
a Tatjana Ždanoka.

Rozhodnutí: Ponechat projednávání petice otevřené, požádat Komisi, aby znovu přezkoumala 
nová a stará tvrzení předkladatelů a zejména aby podala zprávu o souladu tohoto projektu se 
směrnicí 2001/42/ES (která předpokládá vypracování strategického posouzení vlivů na životní 
prostředí (SEA)) a s Aarhuskou úmluvou.

V 16:02 se předsednictví schůze ujala Dolors Montserratová (předsedkyně).

Energetika

6. Petice č. 0668/2018, kterou předložil P. T., státní příslušnost: Bulharsko, ve věci 
údajného porušení nařízení 1698/2005/ES a směrnice 2009/28/ES Bulharskem
 
Vystoupili: Pierre Loaec (EK-ENER), Emil Radev, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka a Alex 
Agius Saliba.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené a zaslat ji výboru ITRE k vypracování 
stanoviska.

7. Petice č. 0838/2018, kterou předložil Klaus Samer, státní příslušnost: Německo, ve 
věci vybavení elektromobilů pro nabíjení z rozvodné sítě

Vystoupili: Klaus Samer (předkladatel), Sabine Crome (EK-ENER), Kai Tullius (EK-MOVE), 
Loránt Vincze, Alex Agius Saliba a Margrete Auken.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené a požádat Komisi o aktuální informace 
v písemné podobě, zejména pokud jde o hodnocení směrnice 2014/94/EU, a zaslat výboru 
ITRE k vypracování stanoviska.

Doprava – zdanění



PE646.857v01-00 4/22 PV\1196844CS.docx

CS

8. Petice č. 0854/2018, kterou předložil/a M. K., státní příslušnost: Německo, jménem 
sdružení Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (německý spolek přátel železniční 
společnosti) ve věci změny právního předpisu o dani z obratu u různých druhů dopravy 
v cestovním ruchu 

Vystoupili: Arne Kubitza (EK-TAXUD), Loránt Vincze a Margrete Auken.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené a požádat Komisi o aktuální informace, 
zejména o probíhajících jednáních o navrhovaném právním předpisu o DPH.

9. Petice č. 0274/2019, kterou předložil T. H. (Finsko) ve věci zdanění nabíjení 
elektrických automobilů ve Finsku

Vystoupili: Ivar Tuominen (EK-TAXUD), Ann-Marie Bruhn (EK-TAXUD), Peter Jahr 
a Margrete Auken.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené a vyčkat revize směrnice o zdanění energie 
a přijetí Zelené dohody pro Evropu.

10. Odloženo

Evropský účetní dvůr

11. Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 14/2019: „Máte slovo!“: do veřejných 
konzultací Komise se zapojují občané, avšak konzultace nesplňují očekávání z hlediska 
informačních činností:
– vystoupení zpravodajky Annemie Turtelboomové

Vystoupili: Annemie Turtelboom (EÚD), Antonina Cipollone (EK-SG), Margrete Auken, Peter 
Jahr a Dolors Montserrat. 

Životní prostředí – kvalita ovzduší

12. Petice č. 0096/2019, kterou předložil Arnau Domènech Romero, státní příslušnost: 
Španělsko, ve věci vytvoření standardizované unijní známky a klasifikace vozidel podle 
stupně znečišťování ovzduší pro omezení v dopravě 

Vystoupili: Mans Lindberg (EK-MOVE), Peter Jahr a Margrete Auken.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené, požádat Komisi o aktuální informace 
a zaslat výboru TRAN pro informaci.
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13. Petice č. 0837/2018, kterou předložil Markus Baumgarth, státní příslušnost: 
Německo, ve věci znečištění ovzduší způsobeného letadly
 

Vystoupili: Philippe Lenne (EK-MOVE) a Peter Jahr. 

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené a požádat Komisi o aktuální informace.
 

14. Petice č. 0080/2019, kterou jménem „Plataforma frenem la contaminació“ předložil 
I. T. G., státní příslušnost: Španělsko, ve věci kvality ovzduší v oblasti Grau v regionu 
Castellón, Valencie
 

Vystoupili: I.T.G. (předkladatel), Lucia Bernal Saukkonen (EK-ENV), Margrete Auken, Peter 
Jahr a Idoia Villanueva Ruiz. 

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené, požádat Komisi o aktuální informace 
a zaslat dopisy příslušným španělským orgánům (zejména španělskému ministerstvu pro 
ekologickou transformaci, úřadu Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
climática y Transición y Tranición Ecocollógica (Generalitat Valenciana) a místním orgánům) 
s žádostí o objasnění. 

15. Petice č. 0943/2018, kterou předložil/a M. J., státní příslušnost: Německo, ve věci 
výkladu a uplatňování opatření pro boj proti znečištění ovzduší v Německu a v jiných 
členských státech EU

Vystoupili: Michael Klinkenberg (EK-ENV), Peter Jahr, Margrete Auken a Alex Agius Saliba. 

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené a požádat Komisi o aktuální informace.

Schůze byla přerušena v 18:00.

***
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Úterý 21. ledna 2020

Schůze pokračovala v úterý 21. ledna 2020 v 9:05 a předsedala jí Dolors Montserratová 
(předsedkyně).

16. Schůze koordinátorů (neveřejná) od 9:00 do 10:30 

Schůze byla přerušena v 10:26.

***

Schůze pokračovala ve 10:35 a předsedala jí Dolors Montserratová (předsedkyně).

*** Hlasování *** (elektronické hlasování)

17. Stanovisko k rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství 
pro atomovou energii 
(2018/0427(NLE))
Zpravodajka: MONTSERRAT (PPE)
– přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

Stanovisko bylo přijato: pro: 23, proti: 0, zdrželi se:1.

*** Konec hlasování ***

Informační společnost

18. Petice č. 0038/2019, kterou předložil Lehel Bernad, státní příslušnost: Rumunsko, 
ve věci diskriminace kupujících z Rumunska ze strany společnosti eBay 

Vystoupili: Jasmin Battista (EK-CNECT), Peter Jahr, Alex Agius Saliba a Loránt Vincze.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené a počkat na zprávu Komise v březnu 2020.
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19. Petice č. 1167/2018, kterou předložil Demitrios Paicopolos, státní příslušnost: 
Řecko, ve věci marketingu produktů společnosti Huawei v Řecku a v EU a ve věci 
přezkoumání veškerého telekomunikačního vybavení v EU v zájmu bezpečnosti a rozbití 
všech špionských sítí
 

Vystoupili: Domenico Ferrara (EK-CNECT), Alex Agius Saliba a Loránt Vincze. 

Rozhodnutí: petici uzavřít.

Zdraví

20. Petice č. 1151/2018, kterou předložil Holger Wagner, státní příslušnost: Německo, 
ve věci nezávislého vědeckého přezkoumání dokumentovaných zdravotních rizik 
elektromagnetických polí a žádosti o odložení zavedení 5G 

Vystoupili: Franz Karcher (EK-SANTE), Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Klaus Buchner 
a Dolors Montserrat.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené, požádat Komisi o aktuální informace, 
zejména o hodnoceních dopadu a programech Komise, a zaslat výboru ENVI pro informaci.

21. Petice č. 0477/2019, kterou předložil Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo, státní 
příslušnost: Španělsko, jménem sdružení National Nemesis Project Association, ve věci 
regulace užívání konopí

Vystoupili: Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (předkladatel), Edith Hofer (EK-HOME), Agnès 
Mathieu-Mendes (EK-SANTE), Alex Agius Saliba a Loránt Vincze. 

Rozhodnutí: petici uzavřít.
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Zdanění – rovnost žen a mužů

22. Petice č. 0291/2018, kterou předložil/a A.N.M., státní příslušnost: Španělsko, se 
třemi podpisy, ve věci cenové diskriminace na základě pohlaví

Petice č. 1124/2015, kterou předložil/a D.S., státní příslušnost: Spojené království, ve věci 
snížení DPH u ženských hygienických potřeb na nulu

Petice č. 0018/2019, kterou předložila Eleonora Stancatová, státní příslušnost: Itálie, ve 
věci zrušení 22% DPH na plenky a hygienické potřeby

Petice č. 0435/2019, kterou předložila Arianna Campagnuolo, státní příslušnost: Itálie, ve 
věci zdanění produktů pro ženy

Vystoupili: Alvaro Oliveira (EK-JUST), Roberto Michieleto (EK-TAXUD), Patrizia Toia, 
Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka a Ádám Kósa.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené a požádat Komisi o aktualizovanou 
odpověď.

Stanovisko

23. Stanovisko ke sledování uplatňování práva EU v roce 2017 a 2018 
(2019/2132 (INI))
Zpravodaj: RUIZ DEVESA (S-D)

– projednání návrhu stanoviska 

Vystoupili: Alex Agius Saliba (jménem Domèneca Ruize Devesy), Ádám Kósa, Jordi Cañas, 
Angel Dzhambazki a René Slootjes (EK-SG).

Schůze byla přerušena v 12:04.

***

Schůze pokračovala ve 14:41 a předsedala jí Dolors Montserratová (předsedkyně).
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24. Sdělení předsedkyně týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

1. Přijetí pořadu jednání

Návrh pořadu jednání byl přijat. 

2. Sdělení předsedkyně

Předsedkyně informovala koordinátory o patové situaci, pokud jde o možné 
předsednictví EP rámce EU pro Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním 
postižením. Bude je informovat o případném novém vývoji.

Předsedkyně informovala koordinátory o tom, že Komise potvrdila občanskou 
iniciativu „Minority SafePack – milion podpisů pro rozmanitost v Evropě“. Lhůta pro 
uspořádání slyšení je 10. dubna 2020.

3. Přijetí návrhu pořadu jednání schůze výboru PETI ve dnech 19.–20. února 2020 

Návrh pořadu jednání byl přijat.

4. Žádosti politických skupin

a) S ohledem na žádosti skupiny Verts/ALE:

Bylo rozhodnuto, že petice č. 0865/2018 ve věci skutečné deinstitucionalizace 
a nezávislého života osob se zdravotním postižením v Bulharsku a petice č. 0143/2019 
ve věci skládkování v obci Real (Valencie) budou zařazeny na únorový pořad jednání 
a že u petice č. 1156/2019 týkající se jediného sídla EP, která bude rovněž zařazena na 
úborový pořad jednání, se použije zrychlený postup. 

b) S ohledem na žádosti skupiny GUE/NGL:

Bylo rozhodnuto, že u petice č. 1140/2019 ve věci projektu lithiového dolu (Cáceres, 
Španělsko) a petice č. 1059/2019, kterou předložil J.L.A.C., ve věci kontaminace vody 
z Mar Menor v Murcii bude použit zrychlený postup a že petice č. 1059/2019 bude 
zahrnuta na únorový pořad jednání. 

c) S ohledem na žádost paní Eviové (NI):

Bylo rozhodnuto, že petice č. 0811/2017, kterou předložil Giovanni Cortese, státní 
příslušnost: Itálie, ve věci projektu výstavby dvou zadržovacích nádrží na řece Seveso, 
bude zařazena na únorový pořad jednání.
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5. Zprávy a stanoviska

a) Výroční zpráva výboru PETI za rok 2019 byla přidělena skupině ECR.

b) Koordinátoři se dohodli, že požádají o povolení vypracovat zprávu o ochraně občanů 
EU podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (prováděcí zpráva). 
Vypracování zprávy bylo přiděleno skupině S&D.

c) Koordinátoři rozhodli, že výbor PETI vypracuje stanovisko ke zprávě výboru AFET 
o Turecku – výroční zpráva o pokroku za rok 2019. 

d) Koordinátoři rozhodli, že výbor PETI vypracuje stanovisko ke zprávě výborů AFET 
a INTA o mandátu k jednání o budoucích vztazích se Spojeným královstvím. 
Vypracování stanoviska bylo přiděleno skupině PPE.

6. Pracovní cesty ke zjištění potřebných údajů

Koordinátoři rozhodli, že výbor PETI by měl v druhé polovině roku 2020 podniknout 
dvě informativní pracovní cesty: – informativní návštěvu německého Úřadu péče o děti 
a mládež (Jugendamt); – informativní návštěvu španělského Baskicka.

Koordinátoři dále rozhodli, že výbor PETI by měl požádat o povolení uskutečnit 
zjišťovací cestu do Spojených států s cílem setkat se se členy Kongresu a projednat 
dopady amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové 
účely (FATCA), která by se mohla konat v červenci. 

Koordinátoři vzali na vědomí jména členů, kteří se zúčastní informativní návštěvy 
Bulharska.

7. Společné slyšení PETI-TRAN

Koordinátoři schválili návrh programu společného slyšení výborů TRAN a PETI 
s názvem „Jak zlepšit práva spotřebitelů v odvětví letecké dopravy?“ , které se 
uskuteční během schůze výboru PETI dne 29. dubna 2020. 

Koordinátoři zašlou sekretariátu výboru PETI do 31. ledna 2020 e-mailem návrhy 
týkající se odborníků.

8. Slyšení a odborné poradenství tematické sekce

Koordinátoři se rozhodli odložit diskusi o slyšeních, o která požádaly skupiny, na příští 
schůzi koordinátorů konanou v únoru, aby umožnili všem skupinám předložit návrhy. 

Koordinátoři se rozhodli odložit rozhodnutí o žádosti skupiny S&D o uspořádání 
semináře ve druhé polovině roku 2020 o právech osob LGBTI v Evropě na příští schůzi 
koordinátorů konanou v únoru.
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Koordinátoři se dohodli, že požádají tematickou sekci o přípravnou studii ke slyšení 
o úspěšné evropské občanské iniciativě „End the Cage Age“ („Konec doby klecové“).

9. Rozpočet na rok 2020

Koordinátoři vzali na vědomí dopis předsedy výboru BUDG ze dne 17. prosince 2019 
a rozhodli, že výbor PETI nevypracuje stanovisko k ročnímu rozpočtu na rok 2021.

10. Pracovní program Evropského účetního dvora

Koordinátoři se dohodli, že předloží návrh skupiny Renew na téma „Posouzení 
využívání finančních prostředků a programů EU pro boj proti chudobě v EU“ a návrh 
skupiny GUE na téma „Dobré životní podmínky zvířat během přepravy – respektuje EU 
dobré životní podmínky zvířat během přepravy?“ jako příspěvek k pracovnímu 
programu EÚD na rok 2021.

11. Rozporovaná doporučení

Rozporovaná doporučení byla v případě petic č. 0631/2019, 0633/2019, 0738/2019 
a 0780/2019 přijata v podobě navržené předsedkyní. V případě petic č. 0768/2019, 
0778/2019, 0779/2019 a 0790/2019 byla přijata v podobě navržené skupinou Verts. 
Petice č. 0782/2019 byla přijata v podobě navržené skupinou Renew.

12. Body na seznamu B

Koordinátoři se dohodli, že projednávání následujících petic ponechají otevřené 
a zahrnou je na pořad jednání některé z příštích schůzi: 0389/2018, 0867/2018, 
0830/2018, 1146/2018, 0065/2019, 0216/2019, 0310/2019. Na závěr se koordinátoři 
dohodli, že poté, co zašlou petici č. 0104/2019 a odpověď Komise pro informaci výboru 
ENVI, její projednávání uzavřou.

13. Body pro informaci

Koordinátoři vzali na vědomí změnu kalendáře výboru PETI, registraci evropské 
občanské iniciativy „Zastavme odstraňování žraločích ploutví – zastavme obchodování 
s nimi“, návrh programu semináře o ochraně práv osob se zdravotním postižením, dvě 
petice na seznamu č. 3 a soubor obdržených dopisů.

Koordinátoři vzali na vědomí body obdržené pro informaci:

a) Seznam registrovaných petic, o kterých se GŘ pro předsednictví domnívá, že 
zřejmě nesplňují ustanovení článku 227 SFEU, byl předložen všem členům výboru 
dne 18. prosince 2019.
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Seznam č. 3 týkající se petic č. 1107-19 až 1184-19

1. Věci patrně nespadající do působnosti Unie
1130-19, 1131-19, 1149-19, 1159-19, 1167-19, 1168-19, 1171-19, 1173-19, 1175-19, 
1177-19, 1181-19, 1183-19,1184-19

2. Věci, u nichž chybí podstatné prvky, které by umožňovaly určit oblast působnosti Unie
1119 -19

3. Nesouvislá argumentace, která znemožňuje nalézt jednoznačnou spojitost s působností 
Unie
 1139-19

Petice č.1109-19, 1116-19 a 1147-19 byly ze seznamu č. 3 odstraněny.

b) Seznam registrovaných petic, o kterých se GŘ pro předsednictví domnívá, že 
zřejmě nesplňují ustanovení článku 227 SFEU, byl předložen všem členům výboru 
dne 15. ledna 2020.

Seznam č. 3 týkající se petic č. 1185-19 až 1265-19

1 Věci patrně nespadající do působnosti Unie
1192-19, 1196-19, 1198-19, 1207-19, 1209-19, 1210-19, 1218-19, 1221-19, 1226-19, 
1227-19, 1242-19, 1255-19, 1256-19, 1258-19, 1265-19.

2. Věci, u nichž chybí podstatné prvky, které by umožňovaly určit oblast působnosti Unie
1193-19, 1225-19

3. Nesouvislá argumentace, která znemožňuje nalézt jednoznačnou spojitost s působností 
Unie
 1206-19, 1208-19, 1212-19, 1213-19, 1215-19, 1216-19, 1240-19

Petice č. 1232-19 a 1205-19 byly ze seznamu č. 3 odstraněny.
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c) Přijaté dopisy:

– potvrzení o přijetí petice č. 344-19 výborem AGRI
– stanovisko výboru AGRI k petici č. 0315-19 ve věci informování spotřebitelů 

o potravinách
– stanovisko výboru AGRI k petici č. 1124-18 ve věci dobrých životních podmínek 

včel
– stanovisko výboru ENVI k peticím č. 1078-18, 1091-18 a 1105-18 ve věci zařízení 

na výrobu bioplynu v Bulharsku
– potvrzení výboru INTA o přijetí petice č. 0280-19 ve věci situace valencijských 

pěstitelů pomerančů
– odpověď stálého zastoupení Spojeného království na petici č. 0830-19 ve věci 

ukončení účasti Spojeného království na setkáních
– odpověď pana Verhofstadta ve věci petic č. 305, 311, 327 z roku 2019 ohledně 

brexitu
– odpověď stálého zastoupení Bulharska na petici č. 1116-18 týkající se Ryanairu
– odpověď rakouského spolkového ministerstva dopravy na petici č. 1116-18 týkající 

se Ryanairu
– odpověď španělských orgánů na petici č. 915-15 ve španělštině
– odpověď španělských orgánů na petici č. 915-15 v překladu do angličtiny
– odpověď španělských orgánů na petice č. 393-13, 566-13, 478-13 a 738-15
– odpověď španělských orgánů na petice č. 393-13, 566-13, 478-13 a 738-15 

v angličtině
– zpráva o petici a rozhodnutích španělského nejvyššího soudu – ES 1694-14 -„Aigua 

és Vida“
– zpráva o petici a rozhodnutích španělského nejvyššího soudu – EN 1694-14 -„Aigua 

és Vida“
– dopis finského předsednictví týkající se dohody FATCA
– dopis finského předsednictví ministerstvu financí USA týkající se dohody FATCA
– odpověď slovenských orgánů na petici č. 1116-18 týkající se Ryanairu
– odpověď slovenských orgánů na petici č. 1116-18 týkající se Ryanairu
– odpověď výboru IMCO na petici č. 0373-19 ohledně her „gacha“
– odpověď španělského ministra zdravotnictví týkající se petic č. 371-19 a 2582-13
– Carta Ministerio Justicia PETI 1233-2015
– španělský ministr zdravotnictví zaslal petici č. 271-19 ministerstvu práce

Dobré životní podmínky zvířat

25. Petice č. 1114/2018, kterou předložil(a) M. S., státní příslušnost: Finsko, ve věci 
údajného krutého zacházení se psy na Kypru
 

Vystoupili: Kirsten Vornhagen (EK-SANTE) a Tatjana Ždanoka.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené, požádat Komisi o aktuální informace 
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v písemné podobě a zaslat dopis Radě Evropy.

26. Petice č. 1868/2014, kterou předložil Wolfgang Arnold, státní příslušnost: Německo, 
ohledně ukončení zabíjení toulavých psů v Rumunsku 

Petice č. 1484/2016, kterou předložila Mircea Serbanoiuová, státní příslušnost: 
Rumunsko, ve věci špatného zacházení s opuštěnými zvířaty v Rumunsku

Vystoupili: Maria Vasii (zastupující předkladatelku petice č. 1484/2016), Kirsten Vornhagen 
(EK-SANTE), Ramona Strugariu, Emil Radev, Tatjana Ždanoka a Martin Buschmann. 

Rozhodnutí: ponechat projednávání petic otevřené, požádat Komisi o písemnou odpověď 
a zaslat dopis Radě Evropy.

27. Petice č. 0475/2016, kterou předložila Gabriela Papadopova, státní příslušnost: 
Bulharsko, jménem několika společností na ochranu zvířat, s 464 podpisy, ve věci 
zanedbávání péče o toulavé psy v Bulharsku
 

Vystoupili: Marta Georgieva (předkladatelka), Kirsten Vornhagen (EK-SANTE), Alex Agius 
Saliba, Tatjana Ždanoka, Emil Radev, Ivo Hristov a Andrey Slabakov.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petic otevřené, požádat Komisi o písemnou odpověď 
a zaslat dopis Radě Evropy.

28. Petice č. 0082/2018, kterou předložil(a) A. D., státní příslušnost: Litva, ve věci 
údajné nedbalosti městských úřadů v Klaipėdě (Litva), pokud jde o kruté zacházení se 
zvířaty
 
Vystoupili: Asta Strazdienė (předkladatelka), Jūratė Kajokaitė (předkladatelka) a Kirsten 
Vornhagen (EK-SANTE). 

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené a zaslat dopis Radě Evropy.

V 15:59 se předsednictví schůze ujala Tatjana Ždanoková (místopředsedkyně).
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29. Petice č. 0823/2013, kterou předložil Thorsten Schägger, státní příslušnost: 
Německo, ve věci legislativního ustanovení umožňujícího usmrcovat psy v Dánsku 

Vystoupili: Kirsten Vornhagen (EK-SANTE) a Martin Buschmann.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené, požádat Komisi o písemnou odpověď 
a zaslat dopis Radě Evropy.

30. Petice č. 0443/2018, kterou předložil Marco Giovannelli, státní příslušnost: Itálie, 
s 80 000 podpisy jménem organizace Future 4 Wildlife“, ve věci výzvy k přijetí zvláštních 
právních předpisů týkajících se ochrany a péče o zvířata v zájmovém chovu, domácí 
a toulavá zvířata v EU

Petice č. 0167/2017, kterou předložila Katherine Giorgalli, státní příslušnost: Kypr, ve 
věci okamžitého zřízení orgánu EU odpovědného za dobré životní podmínky zvířat

Vystoupili: Katherine Giorgalli (předkladatelka petice č. 0167/2017), Kirsten Vornhagen (EK-
SANTE), Alex Agius Saliba a Eleonora Evi. 

Rozhodnutí: ponechat projednávání petic otevřené a požádat Komisi o opětovné posouzení 
situace.

31. Petice č. 0061/2019, kterou předložila Isabella Cavalletti, státní příslušnost: Itálie, 
ve věci zákazu lovu žraloků a prodeje výrobků ze žraloků 
 
Vystoupili: Katarzyna Janiak (EK-MARE), Martin Buschmann, a Eleonora Evi. 

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené a požádat Komisi o další kroky.

V 16:36 se předsednictví schůze ujala Dolors Montserratová (předsedkyně).

Životní prostředí

32. Petice č. 0354/2019, kterou předložil Joan Simonet Pons, státní příslušnost: 
Španělsko, jménem Sdružení mladých baleárských zemědělců ohledně rozšiřování zvláště 
chráněných oblastí pro ptactvo (ZCHO) na Baleárských ostrovech (Španělsko)
 

Vystoupili: Joan Simonet Pons (předkladatel), Luisa Samarelli (EK-ENV), Rosa Estaràs 
Ferragut, Andrey Slabakov a Alex Agius Saliba.
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Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené, požádat Komisi o aktuální informace 
a požádat baleárskou vládu o zaslání veškerých relevantních informací.

Hospodářství a měna

33. Petice č. 0231/2019, kterou jménem skupiny ANVIFA předložil Rafael Sánchez 
Boyero, ve věci vyrovnání a škod způsobených obětem podvodu Forum Filatelico a Afinsa
 

Vystoupili: Rafael Sánchez Boyero (předkladatel), Fina Arce (předkladatelka), Jean-Christophe 
Nicaise Chateau (EK-FISMA), Rosa Estaràs Ferragut, Martin Buschmann, Jordi Cañas, Andrey 
Slabakov, Alex Agius Saliba a Anna-Michelle Asimakopoulou.

Rozhodnutí: ponechat petici otevřenou, zaslat dopis španělským orgánům s dotazem, jak 
hodlají odškodnit oběti.

Evropské orgány

34. Petice č. 0939/2018, kterou předložil Andrzej Halicki, státní příslušnost: Polsko, ve 
věci Evropského kodexu řádné správní praxe
 

Vystoupili: Dorthe Christensen (EK-SG), Loránt Vincze, Margrete Auken a Alex Agius Saliba.

Rozhodnutí: petici uzavřít. Evropský veřejný ochránce práv a komisař Maroš Šefčovič bude 
pozván k projednání této záležitosti.

V 17:39 se předsednictví schůze ujala Tatjana Ždanoková (místopředsedkyně).

35. Petice č. 0186/2018, který předkládá Pier Paolo Volpe, státní příslušnost: Itálie, 
společně s dalšími třemi předkladateli ve věci diskrečních pravomocí dozorčí komise 
s ohledem na uplatňování právních předpisů EU členskými státy (články 17 a 258 SFEU)
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Vystoupili: Pier Paolo Volpe (předkladatel), Vincenzo De Michele (právník předkladatele), 
William Sleath (EK-SG), Margrete Auken, Alex Agius Saliba, Loránt Vincze, Eleonora Evi 
a Tatjana Ždanoka.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené a zaslat výboru AFCO k vypracování 
stanoviska s ohledem na usnesení o budoucnosti Evropy.

36. Různé

Žádné.

37. Datum a místo konání příští schůze

  19. února 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30
  20. února 2020, 9:00–12:30

Schůze skončila v 18:10.

* * *

B. Petice, jejichž projednávání má být na základě písemné odpovědi Komise nebo 
jiných obdržených dokumentů uzavřeno

Bude uzavřeno projednávání následujících petic:

1136/2018, 0035/2019, 0149/2019, 0236/2019, 0240/2019, 0265/2019, 0302/2019, 0378/2019 

Projednávání těchto petic zůstává otevřeno:

0707/2018, 0006/2019, 0049/2019, 0078/2019 a 0287/2019 

o O o
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Přílohy:

Seznam petic, které byly od poslední schůze Petičního výboru konané ve dnech 2.–3. prosince 
2019 prohlášeny za přípustné

38. Výsledky jmenovitých hlasování

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

23 +
ECR Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Kosma Złotowski

GUE/NGL Martin Buschmann, Sira Rego

PPE Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ádám Kósa,Dolors 
Montserrat, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW Ulrike Müller, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Demetris Papadakis, Alfred Sant

VERTS/ALE Diana Riba i Giner, Nico Semsrott, Tatjana Ždanoka

0 -

1 0
NI Lefteris Nikolaou-Alavanos
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Dolors Montserrat (P) (1,2), Tatjana Ždanoka (VP) (1,2), Yana Toom (VP) (2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Anna-Michelle Asimakopoulou (2), Alexander Bernhuber (1), Agnès Evren,(2), Gheorghe Falcă (1,2), Peter Jahr (1,2), Emil Radev 
(1,2), Loránt Vincze (1,2), Alex Agius Saliba (1,2), Jude Kirton-Darling (2), Alfred Sant (2), Ulrike Müller (2), Margrete Auken (1,2), 
Nico Semsrott (2), Kosma Złotowski (2), Martin Buschmann (2), Sira Rego (2), Eleonora Evi (2), Lefteris Nikolaou-Alavanos (1,2) 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Isabel Benjumea Benjumea (2), Ádám Kósa (2), Rainer Wieland (2), Demetris Papadakis (2), Jordi Cañas (2), Diana Riba i Giner (2), 
Angel Dzhambazki (2), Andrey Slabakov (2)

200 (2)

Manolis Kefalogiannis (2), Adriana Maldonado López (2), Ramona Strugariu (2)

206 (3)

Mazaly Aguilar (2), Konstantinos Arvanitis (1), Idoia Villanueva Ruiz (1), Klaus Buchner (2), Patrizia Toia (2), Ivo Hristov (2), Rosa 
Estaràs Ferragut (2), Asim Ademov (2)

53 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

(*) Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 20.01.2020
(2) 21.01.2020



PE646.857v01-00 20/22 PV\1196844CS.docx

CS

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-
'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ Na 
pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Kyriakos Panagiotopoulos (representing the petitioner), Sotirios Adamopoulos (petitioner), Klaus Samer (petitioner), I.T.G. 
(petitioner), Eve Ferés, Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (petitioner), Maria Vasii (representing the petitioner), Marta Georgieva 
(petitioner), Asta Strazdienė (petitioner), Jūratė Kajokaitė (petitioner), Katherine Giorgalli (petitioner), Joan Simonet Pons (petitioner), 
Rafael Sánchez Boyero (petitioner), Fina Arce (petitioner), Pier Paolo Volpe (petitioner), Vincenzo De Michele (lawyer of the 
petitioner), Kostas Eftyhiou, Slavi Anastasov, Rosa Ana Perez Martínez, Oihane Prieto, Sergio Almodovar 

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Philipp-Maximilian Chaimowicz (EC-SG), Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer-Palalic (EC-SG), Francesco Materia (EC-
COMP), Yannis Couniniotis (EC-ENV), Pierre Loaec (EC-ENER), Sabine Crome (EC-ENER), Kai Tullius (EC-MOVE), Arne Kubitza 
(EC-TAXUD), Ivar Tuominen (EC-TAXUD), Ann-Marie Bruhn (EC-TAXUD, Antonina Cipollone (EC-SG), Mans Lindberg (EC-
MOVE), Philippe Lenne (EC-MOVE), Lucia Bernal Saukkonen (EC-ENV), Michael Klinkenberg (EC-ENV), Jasmin Battista (EC-
CNECT), Domenico Ferrara (EC-CNECT), Franz Karcher (EC-SANTE, Edith Hofer (EC-HOME), Agnès Mathieu-Mendes (EC-
SANTE), Alvaro Oliveira (EC-JUST), Roberto Michieleto (EC-TAXUD), René Slootjes (EC-SG), Kirsten Vornhagen (EC-SANTE), 
Katarzyna Janiak (EC-MARE), Luisa Samarelli (EC-ENV), Jean-Christophe Nicaise Chateau (EC-FISMA), Martijn Rookhuizen (EC-
FISMA), Dorthe Christensen (EC-SG), William Sleath (EC-SG), Edoardo Turano (EC-CLIMA), Edit Szepessy (EC-SANTE), Lucia 
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