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Europaparlamentet
2019–2024

Utskottet för framställningar

PETI_PV(2020)298_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 30 april 2020 kl. 10.00–12.00

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades onsdagen den 30 april 2020 kl. 10.09 med utskottets ordförande, 
Dolors Montserrat, som ordförande på distans.

1. Godkännande av föredragningslistan PETI_OJ PE 650.536
FdR 1203644

Föredragningslistan godkändes.

2. Justering av protokollen från den

19–20 februari 2020 PE 647.029v01-00
FdR 1198119 + bilagor

Protokollen justerades.

3. Meddelanden från ordföranden

*** Första omröstningen på distans *** (parallellt med utskottsförhandlingarna)
(omröstning via e-post med röstsedel (röstlista))

4. Yttrande över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap 
med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (2020/2023 (INI))

Föredragande: Gheorghe Falcă (PPE)

(tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 01.04.2020 / omröstning: 30.04.2020)

– antagande av ändringsförslag: omröstning genom distansförfarande inleds

5. Utkast till förslag till resolution om ytterligare finansiering av biomedicinsk 
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forskning om myalgisk encefalomyelit
(2020/2580 (RSP))

– antagande av utkast till kort förslag till resolution: omröstning genom 
distansförfarande inleds. 

*** Slut på omröstningen *** kl. 10.40

I närvaro av kommissionen

Framställningar som mot bakgrund av kommissionens skriftliga svar eller 
andra mottagna handlingar bör diskuteras i utskottet

Covid-19

(i närvaro av framställarna på distans)

6. Framställning nr 0269/2020, ingiven av Jonathan Beedell, brittisk medborgare, om 
stöd för att skydda boende och asylsökande från covid-19 på de Egeiska öarna

Följande yttrade sig: Jonathan Beedell (framställare), Monique Pariat (generaldirektör, 
kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor), Sylvie Guillaume, 
Lefteris Nikolau Alavanos, Radan Kanev, Sira Rego, Margrete Auken, 
Andrey Slabakov, Maite Pagazaurtundúa, Yana Toom, Alex Agius Saliba.

Beslut: Framställningen hålls öppen och följande ska övervakas:

i) genomförandet av EU:s system för omplacering av ensamkommande migrantbarn 
från de grekiska öarna till tio medlemsstater, med eventuell utvidgning till andra 
medlemsstater,

ii) förebyggandet och/eller begränsningen av spridningen av smittsamma sjukdomar, 
i synnerhet covid-19, i mottagningscentrum och lokalsamhällen på de grekiska öarna. 

– Kommissionen uppmanas att ge en skriftlig bekräftelse och ytterligare information.

7. Framställning nr 0307/2020, ingiven av T.M.F., tysk medborgare, om 
reserestriktioner som införts av Tjeckien, Polen, Österrike och Danmark på grund 
av covid-19

Följande yttrade sig: Monique Pariat, generaldirektör (kommissionens generaldirektorat 
för migration och inrikes frågor), Loránt Vincze, Tatjana Ždanoka, Kosma Złotowski, 
Margrete Auken, Jarosław Duda, Cristian Terheş, Ádám Kósa (meddelande som lästes 
upp av ordföranden).

Beslut: Framställningen hålls öppen tills Schengen åter är i drift, och kommissionen 
uppmanas ge en skriftlig bekräftelse och ytterligare information.

8. Framställning nr 0329/2020, ingiven av Virginia Fiume, italiensk medborgare, för 
Eumans m.fl., om att ge EU möjlighet att behandla globala utmaningar, från 
covid-19 till sociala, ekonomiska och klimatrelaterade kriser
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Följande yttrade sig: Virginia Fiume (framställare) Martin Seychell, biträdande 
generaldirektör (kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet), 
Alex Agius Salaba, Yana Toom, Cristina Maestre Martín De Almagro, Gianna Gancia, 
Thomas Waitz, Radan Kanev.

Beslut: Framställningen hålls öppen och skickas för yttrande till utskottet för 
konstitutionella frågor och Europaparlamentets arbetsgrupp om konferensen om 
Europas framtid. Kommissionen uppmanas att ge en skriftlig bekräftelse. Samordnarna 
kommer att besluta om eventuell uppföljning när det blir dags för beslut.

*** Omröstningsresultat ***

9. Ordföranden meddelade att resultaten från omröstningen om ändringsförslagen till 
yttrandet om de framtida förbindelserna med Förenade kungariket skulle meddelas 
skriftligen.

(Skriftligen meddelade:

Antagna ändringsförslag: AM1, AM2, AM4, AM5, AM6, AM7, AM8, AM9 
(första delen), AM10, AM12, AM13, AM18, AM19, AM21, AM22, AM23, AM24, 
AM25, AM26, AM27 och AM28

Förkastade ändringsförslag: AM 3, andra delen av AM9, AM10, AM11, AM14, 
AM15, AM16, AM17 och AM20)

10. Utkast till förslag till resolution om ytterligare finansiering av biomedicinsk 
forskning om myalgisk encefalomyelit
(2020/2580 (RSP))

– tillkännagivande av resultaten av omröstningen:

Resolutionen antogs enhälligt med 30 röster för.

*** Första omröstningen på distans *** (parallellt med utskottsförhandlingarna)
  (omröstning via e-post med röstsedel)

11. Yttrande över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap 
med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (2020/2023 (INI))

Föredragande: Gheorghe Falcă (PPE)

– antagande av förslag till yttrande (slutomröstning): Omröstning genom 
distansförfarande inleds.

(Skriftligen meddelade:

yttrandet antogs (28 röster för, 0 röster emot och 4 nedlagda röster).

Covid-19



PE650.617v01-00 4/12 PV\1204041SV.docx

SV

12. Framställning nr 0355/2020, ingiven av J.M.B., spansk medborgare, om 
Coronavirus-krisen

Följande yttrade sig: Andriana Sukova, vice generaldirektör (kommissionens 
generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering), Loránt Vincze, 
Agnès Evren, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel Benjumea Benjumea.

Beslut: Framställningen hålls öppen, kommissionen uppmanas att lämna uppdaterade 
upplysningar och framställningen översänds till REGI-utskottet och TRAN-utskottet för 
kännedom.

13. Övriga frågor

Ordföranden påminde om att resultaten från slutomröstningen om yttrandet över de 
framtida förbindelserna med Förenade kungariket skulle meddelas skriftligen.

Följande yttrade sig: Domènec Ruiz Devesa

Följande beslut som fattats av samordnarna meddelades skriftligen:

I. Samordnarnas beslut genom skriftligt förfarande av den 25 mars 2020:

* Resultatet av det skriftliga förfarandet avseende förteckning B av den 19-20 
februari 2020 är följande:

– Framställning nr 0287/2019 kommer att hållas öppen och tas upp på 
föredragningslistan för ett kommande sammanträde. Den kommer också att översändas 
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor för 
kännedom.

* Resultatet av det skriftliga förfarandet avseende de framställningar för 
vilka en särskild åtgärd har begärts är följande: 

– Framställning nr 0160/2018 kommer att översändas till budgetutskottet för yttrande.

– Framställning nr 1125/2018: framställaren kommer att informeras om att eftersom 
ingripandet ägde rum utanför Europaparlamentets lokaler förhindrar detta tillämpningen 
av parlamentets interna bestämmelser om straffpåföljder. Framställaren kommer också 
att informeras om att PETI-utskottet inte har behörighet att utfärda straffpåföljder och 
att framställningen kommer att översändas för kännedom till ordförandens kansli och 
behandlingen kommer att avslutas.

* Resultatet av det skriftliga förfarandet avseende rekommendationerna med 
invändningar är följande:

– Rekommendationerna med invändningar antogs i den form som ordföranden föreslog 
för framställningarna nr 0812/2019, nr 0818/2019, nr 0846/2019, nr 0847/2019, 
nr 0852/2019, nr 0871/2019, nr 0874/2019, nr 0884/2019, nr 0901/2019, nr 0911/2019, 
nr 0915/2019, nr 0927/2019, nr 0936/2019, nr 0942/2019, nr 0943/2019, nr 0953/2019 
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och nr 0965/2019.

– Framställningarna nr 0814/2019 och 0960/2019 antogs enligt förslaget från 
Verts/ALE.

* Resultatet av det skriftliga förfarandet avseende utnämningen av PETI-talare till 
PETI–TRAN-utfrågningen ”Hur kan konsumenternas rättigheter förbättras inom 
luftfartssektorn?” är enligt följande: 

– Talarlistan, som presenteras i utkastet till program för utfrågningen, godkänns.

– Samordnarnas beslut från samordnarnas sammanträde den 2 april 2020 och genom skriftligt 
förfarande:

II. Samordnarna beslutade vid samordnarnas sammanträde den 2 april 2020 att

– framställningarna kommer att behandlas som vanligt på administrativ nivå och de 
omtvistade framställningarna kommer att antas av samordnarna efter ett skriftligt 
förfarande,

– invändningar från ledamöter eller begäranden om att ta upp en framställning från 
förteckning 3 ska stödjas av argument,

– resultaten kommer också att tillkännages för utskottets ledamöter genom skriftligt 
förfarande,

– framställningar om covid-19 kommer att behandlas i enlighet med det skyndsamma 
förfarandet och kommer att diskuteras som första prioritering så snart som möjligt vid 
ett sammanträde som uteslutande är avsett för covid-19-framställningar som valts ut av 
samordnarna; B-poster skulle också kunna läggas till dagordningen,

– en påminnelse kommer att skickas till kommissionen om framställning nr 1236/2019 
för att diskutera framställningen vid ett utskottssammanträde när PETI-utskottet får 
ett svar,

– ett eventuellt sammanträde kommer att anordnas för omröstning om PETI:s yttrande 
om brexit och eventuellt andra yttranden,

– senarelägga undersökningsresor till andra halvåret och att i juli anta ett beslut om 
datum för de redan godkända undersökningsresorna,

– flytta de planerade utfrågningarna och workshopparna till andra halvåret, 
i samförstånd med övriga utskott,

– ledamöterna bör lämna in sina förslag till pilotprojekt och förberedande åtgärder för 
förhandsbedömning till PETI:s sekretariat senast den 16 april 2020, med hjälp av den 
mall för inlämning av pilotprojekt och förberedande åtgärder för kommissionens 
förhandsbedömning som är tillgänglig på BUDG-utskottets webbplats: 
https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-
procedure-2021/pp-pa.html

https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-procedure-2021/pp-pa.html
https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-procedure-2021/pp-pa.html
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– bjuda in ID-gruppen (först i kön) till att utse en föredragande för yttrandet över 
minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande (ansvarigt 
utskott: EMPL) (INI); S&D-gruppen uttryckte intresse av att göra yttrandet i fall ID inte 
skulle ta det,

– hålla ett sammanträde för omröstning om utkastet till förslag till resolution om 
ytterligare finansiering av biomedicinsk forskning om myalgisk encefalomyelit 
(2020/2580 (RSP)) så snart som möjligt.

* Resultatet av det skriftliga förfarandet avseende rekommendationer med 
invändningar från 976/2019 till 1150/2019 är följande:

– rekommendationer med invändningar antogs i den form som ordföranden hade 
föreslagit, för alla framställningar som varit föremål för omröstning: nr 0978/2019, 
nr 1005/2019, nr 1007/2019, nr 1008/2019, nr 1009/2019, nr 1023/2019, nr 1041/2019, 
nr 1043/2019, nr 1073/2019, nr 1075/2019, nr 1081/2019, nr 1086/2019, nr 1090/2019, 
nr 1094/2019, nr 1103/2019, nr 1106/2019, nr 1117/2019, nr 1129/2019, nr 1133/2019, 
nr 1142/2019, nr 1143/2019, nr 1146/2019 och nr 1148/2019.

14. Datum och plats för nästa sammanträde

 19 maj 2020 kl. 10.00–12.00 

Sammanträdet avslutades kl. 12.26.

* * *

B. Framställningar som mot bakgrund av kommissionens skriftliga svar eller 
andra mottagna handlingar bör avslutas.

Följande framställningar avslutas:

nr 0628/2016, nr 0118/2018, nr 0074/2019, nr 0085/2019, nr 0148/2019, nr 0288/2019, 
nr 0343/2019, nr 0357/2019, nr 0375/2019, nr 0522/2019, nr 0413/2019, nr 0414/2019, 
nr 0418/2019, nr 0461/2019, nr 0464/2019, nr 0482/2019, nr 0506/2019, nr 0546/2019, 
nr 0525/2019, nr 0564/2019, nr 0567/2019, nr 0572/2019, nr 0640/2019, nr 0716/2019 och 
nr 0798/2019 

Följande framställningar hålls öppna:

nr 0138/2018, nr 1102/2018, nr 0330/2019, nr 0335/2019, nr 0344/2019, nr 0395/2019, 
nr 0399/2019, nr 0410/2019, nr 0456/2019, nr 0552/2019, nr 0574/2019, nr 0629/2019, 
nr 0697/2019.

o O o
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Results of roll-call votes

Contents

1. Opinion on Recommendations on the negotiations for a new partnership with the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2020/2023 (INI)) Rapporteur: 
Gheorghe Falcă (EPP) ..............................................................................................................8

2. Draft Motion for a Resolution on additional funding for biomedical research on 
Myalgic Encephalomyelitis (2020/2580(RSP)) .......................................................................9

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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1. Opinion on Recommendations on the negotiations for a new partnership with the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2020/2023 (INI))
Rapporteur: Gheorghe Falcă (EPP)

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

28 +
ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

GUE/NGL Alexis Georgoulis, Sira Rego

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter 
Jahr, Radan Kanev, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

RENEW Ulrike Müller, Frédérique Ries, Marie-Pierre Vedrenne

S-D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio, Cristian Terheş

Vers/ALEt Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -
- -

4 0
ID Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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2. Draft Motion for a Resolution on additional funding for biomedical research on 
Myalgic Encephalomyelitis (2020/2580(RSP))

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE 

30 +
ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

GUE/NGL Sira Rego,

ID Jordan Bardella, Gianna Gancia, Stefania Zambelli,

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter 
Jahr, Radan Kanev, Dolors Montserrat, Loránt Vincze, 

RENEW Ulrike Müller, Frédérique Ries, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio, Cristian Terheş,

VERTS/ALE Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -

0 0

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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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), Tatjana Ždanoka (1VP), Yana Toom (2VP) 

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

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Anna-Michelle Asimakopoulou, Margrete Auken, Jordan Bardella, Alexander Bernhuber, Markus 
Buchheit, Ryszard Czarnecki, Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Emmanouil Fragkos, Mario Furore, Gianna Gancia, Alexis 
Georgoulis, Peter Jahr, Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Ulrike Müller, Sira Rego, Frédérique Ries, Alfred Sant, 
Massimiliano Smeriglio, Cristian Terheş, Loránt Vincze, Thomas Waitz, Stefania Zambelli, Kosma Złotowski

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, Domènec Ruiz Devesa, Jarosław Duda, Angel Dzhambazki, Sylvie Guillaume, Lefteris 
Nikolaou-Alavanos, Maite Pagazaurtundúa, Demetris Papadakis, Marie-Pierre Vedrenne

209 (7)

216 (3)

56 (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)

?

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

Jonathan Beedell (petitioner), Virginia Fiume (petitioner),

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)
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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), Monique Pariat, Director 
General (EC- HOME), Martin Seychell, Deputy Director General (EC SANTE), Adriana Sukova, Deputy Directo general (EC-EMPL)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
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