
PV\1212598NL.docx PE657.250v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
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Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2020)303_1

NOTULEN
Vergadering van 3 september 2020, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur

BRUSSEL

deelname op afstand (via zaal JAN 2Q2))

De vergadering wordt op donderdag 3 september 2020 om 13.53 uur geopend onder 
voorzitterschap van Dolors Montserrat (voorzitter).

om 13.45 uur

1. Aanneming van de ontwerpagenda (1)

De agenda wordt aangenomen in de volgorde zoals blijkt uit deze notulen.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
   2 juli 2020
De notulen worden goedgekeurd.

PV– PE 654.035
FdR 1209158

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mee dat de punten 12 en 13 (eindstemming over de adviezen) op 
7 september worden behandeld.
_________________________
(1) Overeenkomstig de richtsnoeren van de commissie van 2016 zullen de punten onder B van de ontwerpagenda 
tijdens deze vergadering niet worden behandeld. Ieder PETI-lid kan evenwel vóór het einde van de vergadering 
verzoeken om een punt onder B nog niet af te sluiten; dit punt zal dan, met het oog op een besluit over verdere 
behandeling ervan, automatisch op de agenda van een volgende coördinatorenvergadering worden geplaatst.
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*** Eerste stemming op afstand ***   (gelijktijdig met de werkzaamheden van de 
commissie)

(met iVote en stembiljet)

4. Advies inzake het initiatiefverslag over de situatie van de 
grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-
2019 
(2019/2199(INI)) (LIBE)
Rapporteur voor advies: TOOM (Renew)
- goedkeuring amendementen

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900

De uitslag van de stemming over de amendementen wordt schriftelijk meegedeeld.

5. Advies inzake het terugdringen van ongelijkheid, met speciale 
aandacht voor armoede onder werkenden
(2019/2188(INI))  (EMPL)
Rapporteur voor advies: MAESTRE (S-D)  
- goedkeuring amendementen

    PA– PE 650.659
    FdR 1204397

    AM– PE 650.660
    FdR 1204398

Spreker: Cristina Maestre Martín De Almagro

De uitslag van de stemming over de amendementen wordt schriftelijk meegedeeld.

*** Einde stemming *** om 14.45 uur

Verslag

6. Verslag over de beraadslagingen van de Commissie 
verzoekschriften in het jaar 2019
(2020/2044 (INI))
Rapporteur :  ZLOTOWSKI (ECR)
- behandeling ontwerpverslag

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

Sprekers: Kosma Złotowski, Peter Jahr, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pernando 
Barrena Arza, Eleonora Evi, Enrico Forti (EC-SG).

Europese Ombudsman

7. Presentatie door de Europese Ombudsman, mevrouw Emily O’Reilly, van het 
jaarverslag 2019

Sprekers: Emily O’Reilly, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Andrey Slabakov, Pernando Barrena 
Arza, Peter Jahr, Eleonora Evi, Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa.
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In aanwezigheid van de Europese Commissie

A. Verzoekschriften die op basis van het schriftelijke antwoord van de Europese 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten in de commissie worden 
behandeld

Media

8. Verzoekschrift nr. 0477/2017, ingediend door P.O. (Poolse nationaliteit), over de 
discriminatie van journalisten en de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting in 
de publieke media in Polen
(in aanwezigheid van de indiener bij verbinding op afstand)

Sprekers: Audrius Perkauskas (EC-CNECT), P. O. (indiener bij verbinding op afstand), 
Gheorghe Falcă, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Kosma Złotowski, Jarosław Duda, Ryszard 
Czarnecki.

Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten en de Europese Commissie verzoeken de Commissie 
verzoekschriften op de hoogte te houden van de naleving van de bepalingen van de richtlijn 
audiovisuele mediadiensten door Polen en van de situatie in de publieke media op basis van het 
verslag van de monitor voor de pluriformiteit van de media.

De vergadering wordt om 15.46 uur geschorst.

* * *
van 15.45 tot 16.45 uur

PAUZE

* * *

De vergadering wordt om 16.52 uur hervat onder voorzitterschap van Dolors Montserrat 
(voorzitter).

om 16.45 uur

Milieu

9. Verzoekschrift nr. 1174/2017, ingediend door Ismael Antonio López Pérez (Spaanse 
nationaliteit), namens de “Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo”, over open 
mijnbouw in Valdeflores, Cáceres
en
Verzoekschrift nr. 0273/2018, ingediend door Jennifer Manteiga Branco (Spaanse 
nationaliteit), over een lithiummijn in Sierra de la Mosca, Cáceres
en
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Verzoekschrift nr. 1140/2019, ingediend door A.T.C.R. (Spaanse nationaliteit), namens 
de “Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres”, over het San José Valdeflórez-
project voor de ontginning van lithium in de bergen van Cáceres (Spanje)
(in aanwezigheid van de indieners bij verbinding op afstand)

Sprekers: Montaña Chaves (indiener), Berta Antúnez (indiener), Eduardo Mostazo (indiener), 
Peter Handley (EC-GROW), José M. Servert Martín (EC-ENV), Peter Jahr, Nacho Sánchez 
Amor, Tatjana Ždanoka, Jorge Buxadé Villalba, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Kosma 
Złotowski, Eugenia Rodríguez Palop.

Besluit: de verzoekschriften niet afsluiten; een brief sturen naar de regionale autoriteiten van 
de Junta de Extremadura met het verzoek informatie over het project te verstrekken; de 
Europese Commissie verzoeken om actuele informatie over de stand van zaken.

COVID-19

10. Verzoekschrift nr. 377/2020, ingediend door Ferenc Tibor Zsák (Hongaarse 
nationaliteit), over COVID-19 en het gevaar van schendingen van de grondrechten in 
Hongarije

 

Sprekers: Barbara Nolan (EC-JUST), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Yana Toom namens 
Katalin Cseh, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift niet afsluiten; op de evaluatie door de 
Europese Commissie wachten.

Justitie

11. Verzoekschrift nr. 0063/2020, ingediend door Jonathan Apple (Britse nationaliteit), 
over ondoeltreffende toegang tot de rechter in de EU

 

Sprekers: Bartosz Marciniak (EC-JUST), Peter Jahr, Marc Angel, Kosma Złotowski.

Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten; de Europese Commissie om een schriftelijk antwoord 
verzoeken, met inbegrip van een overzicht van de bepalingen inzake rechtsbijstand in de 
verschillende lidstaten

12. Advies inzake het initiatiefverslag over de situatie van de grondrechten in de Europese 
Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019 (2019/2199(INI)) ((LIBE))
Rapporteur voor advies: TOOM (Renew)
- bekendmaking van de uitslag van de stemming over de amendementen
- goedkeuring ontwerpadvies

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900

Dit punt wordt uitgesteld tot 7 september 2020.
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13. Advies inzake het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede 
onder werkenden
Rapporteur voor advies: MAESTRE (S-D)
- bekendmaking van de uitslag van de stemming over de amendementen
- goedkeuring ontwerpadvies

Dit punt wordt uitgesteld tot 7 september 2020.

14. Rondvraag

Bekendmaking door de voorzitter van de op 13 juli door de coördinatoren 
genomen besluiten:

1. Aanneming van de agenda

De ontwerpagenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter informeert de coördinatoren over de noodzaak een nieuw vergaderrooster vast te 
stellen, naar aanleiding van het nieuwe vergaderrooster van het EP dat door de Conferentie van 
voorzitters is vastgesteld. De vergaderingen zullen twee uur blijven duren met beperkte 
vertolking. 

3. Beoordeling van de werkzaamheden van de PETI-commissie in het eerste jaar van de 9e 
zittingsperiode, met name procedurele aspecten, besluitvorming door coördinatoren en 
mogelijkheden voor verbetering (verzoek Verts/ALE).

In het kader van dit punt bespreken de coördinatoren de selectie van verzoekschriften en de 
uitvoering van betwiste aanbevelingen. De voorzitter verklaart dat vanwege het gebrek aan 
commissietijd in de afgelopen maanden de meeste kwesties zich verder hebben ontwikkeld. De 
voorzitter verbindt zich ertoe zoveel mogelijk tijdsblokken te verkrijgen, zodat meer 
verzoekschriften tijdens commissievergaderingen kunnen worden behandeld en pluraliteit kan 
worden gewaarborgd.

4. Behandeling van verzoekschriften

De coördinatoren stemmen ermee in om tijdens deze periode waarin de vergaderingen kort 
zullen blijven, voort te gaan zoals tijdens de COVID-crisis: verzoekschriften worden zoals 
gebruikelijk behandeld op administratief niveau. De verzoekschriften waartegen bezwaar wordt 
geuit, worden door de coördinatoren via een schriftelijke procedure aangenomen.

Aangezien het aantal verzoekschriften over COVID de afgelopen weken drastisch is 
afgenomen, stemmen de coördinatoren in met de beëindiging van de spoedprocedure en de 
normale procedure te volgen voor alle nieuwe ontvangen verzoekschriften over COVID, tenzij 
er weer een grote uitbraak is.

5. Vergaderingen van PETI 
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De coördinatoren stemmen in met de volgende voorstellen van de voorzitter:

i) Een eerste vergadering van twee tijdsblokken van twee uur aanvragen voor 3 september (van 
13.45 - 15.45 uur, een pauze van een uur (voor ontsmetting), en vervolgens van 16.45 - 
18.45 uur); 
ii) Aangezien de vergaderingen slechts twee uur mogen duren, zal de voorzitter verzoeken om 
vier twee uur durende commissievergaderingen per maand.

6. Voorstellen voor toekomstige vergaderingen 

De verzoeken die de verschillende fracties en mevrouw Evi voor de vergadering van 3 
september hebben ontvangen, zullen via de schriftelijke procedure in stemming worden 
gebracht, met een maximum van vier verzoekschriften voor die eerste vergadering.

7. Verslagen en adviezen

7.1. Het verslag over “Burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU” 
wordt toegewezen aan Renew. 

7.2. Het advies aan AFCO inzake het initiatiefverslag over de versterking van de transparantie 
en integriteit in de EU-instellingen door de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van 
de EU wordt toegewezen aan PPE.

8. Verzoeken om specifieke maatregelen

8.1. Verzoekschrift nr. 0811/2017, ingediend door Giovanni Cortese (Italiaanse nationaliteit), 
over het project voor de aanleg van twee retentiebekkens in de rivier de Seveso. De 
coördinatoren stemmen in met het voorstel van mevrouw Evi om een tweede brief te sturen 
naar de Italiaanse minister van Milieu.

8.2. Verzoekschrift nr. 0689/1998, ingediend door David Petrie (Britse nationaliteit), namens 
de “Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia”, over de situatie van leraren vreemde 
talen in Italië. De coördinatoren nemen kennis van de brief van de vereniging van leraren 
vreemde talen in Italië aan de Europese Commissie waarin wordt verzocht om informatie over 
de stand van zaken met betrekking tot EU-Pilotzaak EMPL 2079/2011, en wordt meegedeeld 
dat Italiaanse universiteiten de gevraagde nieuwe contractuele regeling niet ten uitvoer hebben 
gelegd en dus nog steeds niet aan het EU-recht voldoen. 
De coördinatoren komen overeen dat verzoekschrift nr. 0689/1998 zal worden opgenomen in 
de voorstellen voor toekomstige vergaderingen.

9. Conferentie van de Duitse verzoekschriftencommissies op federaal en deelstaatniveau 

Op 21 en 22 september 2020 organiseert de verzoekschriftencommissie van de Duitse 
Bondsdag een conferentie van voorzitters van verzoekschriftencommissies van de Duitse 
deelstaten in Dresden. De coördinatoren komen overeen dat de heer Jahr de voorzitter zal 
vertegenwoordigen op de conferentie.

10. Verzoeken inzake punten op de B‑lijst 
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De coördinatoren besluiten een schriftelijke procedure te volgen.

De resultaten van de schriftelijke procedure met betrekking tot de punten op 
de B-lijst van 13 juli 2020 zijn als volgt:

* van de agenda van 30 april:

- De behandeling van de verzoekschriften 344/2019, 399/2019 en 697/2019 wordt afgesloten.

* van de agenda van 19 mei:

- De behandeling van de verzoekschriften nrs. 144/2019, 451/2019 en 868/2019 wordt 
afgesloten.
- Verzoekschriften 823/2013, 1868/2014, 1484/2016, 475/2016, 82/2018, 1114/2018 zullen in 
een volgende vergadering worden besproken.
- Verzoekschrift 0645/2019 wordt op een volgende vergadering besproken en voor advies naar 
IMCO en ENVI gezonden.

* van de agenda van 16 juni:

- De behandeling van verzoekschriften nrs. 533/2014, 1735/2013, 1287/2014, 721/2015, 
588/2016, 885/2019 en 1003/2019 wordt afgesloten.
Verzoekschriften 694/2015, 355/2019, 986/2019, 1039/2019, zullen in een volgende 
vergadering worden besproken.
- Verzoekschrift nr. 323/2019: op antwoord wachten van de Commissie.
- Verzoekschrift nr. 527/2019 wordt ter informatie naar LIBE, AFET en de Andesdelegatie 
gezonden en vervolgens afgesloten.
- Verzoekschrift nr. 974/2019 wordt ter informatie naar AGRI gezonden en vervolgens 
afgesloten.

* van de agenda van 2 juli:

- Verzoekschriften nrs. 1344/2012, 1013/2018, 82/2019, 990/2019, 1035/2019 en 1046/2019 
worden afgesloten.
- Verzoekschrift nr. 1233/2017 wordt op een volgende vergadering besproken.
- Verzoekschrift 963/2019 wordt op een volgende vergadering besproken en brieven worden 
gezonden aan de Letse en Ierse autoriteiten.
- Verzoekschriften nrs. 40/2018 en 867/2019: indieners krijgen 2 maanden de tijd om 
aanvullende informatie te verstrekken.

15. Datum en plaats volgende vergadering
 22.9.2020, 13.45 – 15.45 uur en 16.45 – 18.45 uur

De vergadering wordt om 18.40 uur gesloten.

* * *
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B. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de Europese 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld de 
behandeling af te sluiten

De volgende verzoekschriften worden afgesloten: 0287/2018, 0869/2018, 0096/2019, 
0342/2019, 0392/2019, 0433/2019, 0598/2019, 0694/2019, 0760/2019, 0771/2019, 0773/2019, 
0820/2019, 0850/2019, 0983/2019, 1002/2019, 1045/2019, 1107/2019, 1121/2019, 1204/2019, 
1220/2019, 1332/2019.

De behandeling van de volgende verzoekschriften wordt nog niet afgesloten: 0377/2019, 
0485/2019, 1082/2019, 1318/2019.
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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, Tatjana Ždanoka, Yana Toom, Ryszard Czarnecki, Cristina Maestre Martín De Almagro

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

Stelios Kympouropoulos, Radan Kanev, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Thomas Waitz, 
Kosma Złotowski, Eleonora Evi, Margrete Auken

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

Jarosław Duda, Ádám Kósa, Sylvie Guillaume, Maite Pagazaurtundúa, Marie-Pierre Vedrenne, Andrey Slabakov, Diana Riba i Giner

209 (7)

216 (3)

Pernando Barrena Arza, Andrzej Halicki, Jorge Buxadé Villalba, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nacho Sánchez Amor, Eugenia 
Rodríguez Palop, Katalin Cseh

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)
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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

P. O., Montaña Chaves, Berta Antúnez, Eduardo Mostazo

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 (*)

Audrius Perkauskas (EC-CNECT), Peter Handley (EC-GROW), José M. Servert Martin (EC-ENV), Barbara Nolan (EC-JUST), 
Bartosz Marciniak (EC-JUST), Enrico Forti (EC-SG), Philipp Chaimowicz (EC-SG)

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

European 
Ombudsman

Emily O’Reilly (European Ombudsman), Silvia Bartolucci

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
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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/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Radu Negrea, Mateja Miksa

Vivienne Byrne

Kätlin Joala

Nicolaida Khier-Koskina

Carlo Diana

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli
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