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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 3 września 2020 r. w godz. 13.45–15.45 i 16.45–18.45

BRUKSELA

uczestnictwo zdalne (sala JAN 2Q2)

Dolors Montserrat (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w czwartek 3 września 2020 r. o 
godz. 13.53.

o godz. 13.45

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (1)

Porządek dzienny został przyjęty w formie przedstawionej w niniejszym protokole.

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia w dniu:
   2 lipca 2020 r.
Protokół został zatwierdzony.

PV– PE 654.035
FdR 1209158

3. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca ogłosiła, że głosowanie nad punktami 12 i 13 (głosowanie końcowe nad 
opiniami) odbędzie się w dniu 7 września.
_________________________
(1) 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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*** Pierwsza runda głosowania zdalnego *** (równolegle z obradami komisji)
(za pośrednictwem aplikacji iVote i kart do głosowania)

4. Opinia na temat sprawozdania z własnej inicjatywy pt. „Sytuacja 
w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – 
sprawozdanie roczne za lata 2018–2019” 
(2019/2199(INI)) (LIBE)
Sprawozdawczyni: TOOM  (Renew)
– przyjęcie poprawek

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900

Wyniki głosowania nad poprawkami zostały przekazane na piśmie

5. Opinia na temat ograniczenia nierówności ze szczególnym 
uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących
(2019/2188(INI))  (EMPL)
Sprawozdawczyni: MAESTRE  (S&D)  
– przyjęcie poprawek

    PA– PE 650.659
    FdR 1204397

    AM– PE 650.660
    FdR 1204398

Głos zabrała: Cristina Maestre Martín De Almagro

Wyniki głosowania nad poprawkami zostały przekazane na piśmie.

*** Koniec głosowania *** o godz. 14.45

Sprawozdanie

6. Sprawozdanie z wyników prac Komisji Petycji w roku 2019
(2020/2044 (INI))
Sprawozdawca:  ZŁOTOWSKI  (ECR)
– rozpatrzenie projektu sprawozdania

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

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

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Prezentacja sprawozdania rocznego za rok 2019 przez Europejską Rzecznik Praw 
Obywatelskich Emily O'Reilly

Głos zabrali: Emily O’Reilly, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Andrey Slabakov, Pernando 
Barrena Arza, Peter Jahr, Eleonora Evi, Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa.

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

Media

8. Petycja nr 0477/2017, którą złożył P.O. (Polska), w sprawie dyskryminowania 
dziennikarzy i ograniczania wolności słowa w mediach publicznych w Polsce
(w obecności składającego petycję w drodze uczestnictwa zdalnego)

Głos zabrali: Audrius Perkauskas (KE-CNECT), P.O. (składający petycję, zdalnie), Gheorghe 
Falcă, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Kosma Złotowski, Jarosław Duda, Ryszard Czarnecki.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta; zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przekazywanie 
Komisji Petycji informacji w sprawie przestrzegania przez Polskę przepisów dyrektywy o 
audiowizualnych usługach medialnych oraz o sytuacji w mediach publicznych w oparciu o 
sprawozdanie monitora pluralizmu mediów.

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 15.46.

* * *
w godz. 15.45–16.45

PRZERWA

* * *

Posiedzenie wznowiono o godz. 16.52 pod przewodnictwem Dolors Montserrat 
(przewodniczącej).

od godz. 16.45

Środowisko;

9. Petycja nr 1174/2017, którą złożył Ismael Antonio López Pérez (Hiszpania), w imieniu 
Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia, w sprawie kopalni 
odkrywkowej w Valdeflores, Cáceres
oraz
Petycja nr 0273/2018, którą złożyła Jennifer Manteiga Branco (Hiszpania), w sprawie 
kopalni litu w Sierra de la Mosca w Cáceres
oraz
Petycja nr 1140/2019, którą złożył A.T.C.R. (Hiszpania), w imieniu „Asociación 
Salvemos la Montaña de Cáceres”, w sprawie projektu wydobycia litu „San 
José/Valfladeórez” w górach Caceres (Hiszpania)
(w obecności składających petycję w drodze uczestnictwa zdalnego)

Głos zabrali: Montaña Chaves (składająca petycję), Berta Antúnez (składająca petycję), 
Eduardo Mostazo (składający petycję), Peter Handley (KE-GROW), José M. Servert Martín 
(KE-ENV), Peter Jahr, Nacho Sánchez Amor, Tatjana Ždanoka, Jorge Buxadé Villalba, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez, Kosma Złotowski, Eugenia Rodríguez Palop.
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Decyzja: petycja pozostaje otwarta; wysłanie pisma do władz regionalnych Junta de 
Extremadura z prośbą o przekazanie informacji na temat projektu; zwrócenie się do Komisji o 
przekazanie aktualnych informacji.

Covid-19

10. Petycja nr 377/2020, którą złożył Ferenc Tibor Zsák (Węgry), w sprawie COVID-19 i 
ryzyka naruszenia praw podstawowych na Węgrzech

 

Głos zabrali: Barbara Nolan (KE-JUST) Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Yana Toom w 
imieniu Katalin Cseh, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta; oczekiwanie na ocenę Komisji Europejskiej.

Sprawiedliwość

11. Petycja nr 0063/2020, którą złożył Jonathan Apple (Zjednoczone Królestwo), w sprawie 
nieskutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej

 

Głos zabrali: Bartosz Marciniak (KE-JUST), Peter Jahr, Marc Angel, Kosma Złotowski.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta; zwrócenie się do Komisji Europejskiej o pisemną 
odpowiedź zawierającą zestawienie przepisów dotyczących pomocy prawnej w 
poszczególnych państwach członkowskich.

12. Opinia na temat sprawozdania z własnej inicjatywy pt. „Sytuacja w zakresie praw 
podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019” 
(2019/2199(INI)) ((LIBE))
Sprawozdawczyni: TOOM  (Renew)
– ogłoszenie wyników głosowania nad poprawkami
– przyjęcie projektu opinii

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900

Niniejszy punkt został przełożony na 7 września 2020 r.

13. Opinia na temat ograniczenia nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa 
osób pracujących
Sprawozdawczyni: MAESTRE  (S&D)
– ogłoszenie wyników głosowania nad poprawkami
– przyjęcie projektu opinii

Niniejszy punkt został przełożony na 7 września 2020 r.

14. Sprawy różne
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Ogłoszenie przez przewodniczącą wyników decyzji podjętych przez 
koordynatorów w dniu 13 lipca:

1. Przyjęcie porządku dziennego

Projekt porządku dziennego został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca poinformowała koordynatorów o potrzebie przyjęcia nowego kalendarza w 
związku z nowym kalendarzem PE zatwierdzonym przez Konferencję Przewodniczących. 
Posiedzenia będą nadal trwać dwie godziny przy ograniczonym tłumaczeniu ustnym. 

3. Ocena pierwszego roku prac komisji PETI w 9. kadencji, w szczególności aspektów 
proceduralnych, podejmowania decyzji przez koordynatorów i możliwości poprawy (wniosek 
GREENS).

W ramach tego punktu koordynatorzy omówili wybrane petycje i wykonanie 
zakwestionowanych zaleceń. Przewodnicząca stwierdziła, że większość kwestii ewoluowała ze 
względu na brak czasu pracy komisji w ostatnich miesiącach. Przewodnicząca zobowiązała się 
do podjęcia próby uzyskania jak największej liczby przedziałów czasowych w celu 
umożliwienia rozpatrywania większej liczby petycji na posiedzeniach komisji i zapewnienia 
pluralizmu.

4. Rozpatrywanie petycji

W okresie, w którym posiedzenia będą nadal krótkie, koordynatorzy uzgodnili, że będą 
kontynuować prace tak, jak w czasie kryzysu związanego z COVID: petycje będą rozpatrywane 
jak zwykle na szczeblu administracyjnym, a petycje zakwestionowane będą przyjmowane przez 
koordynatorów po przeprowadzeniu procedury pisemnej.

Ponieważ liczba petycji dotyczących COVID znacznie spadła w ostatnich tygodniach, 
koordynatorzy uzgodnili, że zaprzestaną stosowania trybu pilnego i będą postępować zgodnie 
ze zwykłą procedurą w przypadku wszelkich nowych otrzymanych petycji dotyczących 
COVID, chyba że dojdzie do kolejnego znaczącego wzrostu liczby petycji.

5. Posiedzenia PETI 

Koordynatorzy zgodzili się z następującymi propozycjami przewodniczącej:

i) na dzień 3 września (w godz. 13.45–15.45, następnie godzina przerwa – w celu dezynfekcji 
– i ponownie w godz. 16.45–18.45) wnioskowano o pierwsze posiedzenie obejmujące dwa 
dwugodzinne przedziały czasowe; 
ii) ponieważ dozwolone będą tylko dwugodzinne posiedzenia, przewodnicząca zwróci się o 
cztery dwugodzinne posiedzenia komisji miesięcznie.

6. Propozycje przyszłych posiedzeń 

Wnioski różnych grup i posłanki E. Evi dotyczące posiedzenia w dniu 3 września zostaną 
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poddane pod głosowanie w drodze procedury pisemnej; przy czym na to pierwsze posiedzenie 
ustalone maksimum to 4 petycje.

7. Sprawozdania i opinie

7.1. Sprawozdanie w sprawie dialogu z obywatelami i udziału obywateli w procesie 
decyzyjnym powierzono Renew. 

7.2. Opinię w sprawie sprawozdania INI komisji AFCO pt. „Wzmocnienie przejrzystości i 
uczciwości w instytucjach UE poprzez ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki” 
powierzono PPE.

8. Wnioski o podjęcie konkretnych działań

8.1. Petycja nr 0811/2017, którą złożył Giovanni Cortese (Włochy), w sprawie projektu 
budowy dwóch zbiorników retencyjnych na rzece Seveso. Na wniosek E. Evi koordynatorzy 
postanowili wysłać drugie pismo do włoskiego ministra środowiska.

8.2. Petycja 0689/1998, którą złożył David Petrie (Wielka Brytania) w imieniu „Associazione 
Lettori di Lingua Straniera in Italia”, w sprawie sytuacji lektorów języków obcych we Włoszech 
Koordynatorzy zapoznali się z pismem wysłanym przez Stowarzyszenie Lektorów Języków 
Obcych we Włoszech do Komisji Europejskiej, w którym zapytano o stan prac sprawy EU Pilot 
EMPL 2079/2011 i poinformowano, że włoskie uniwersytety nie wdrożyły wnioskowanego 
nowego systemu umów i w związku z tym nadal nie przestrzegają prawa UE. 
Koordynatorzy uzgodnili, że petycja nr 0689/1998 zostanie ujęta wśród wniosków dotyczących 
przyszłych posiedzeń.

9. Konferencja niemieckich federalnych i krajowych komisji petycji 

Komisja Petycji niemieckiego Bundestagu będzie gospodarzem konferencji przewodniczących 
komisji petycji niemieckich krajów związkowych, która odbędzie się w dniach 21 i 22 września 
w Dreźnie. Koordynatorzy uzgodnili, że na konferencji przewodniczącą będzie reprezentował 
Peter Jahr.

10. Wnioski dotyczące petycji ujętych w wykazie B 

Koordynatorzy postanowili zastosować procedurę pisemną.

Wyniki procedury pisemnej dotyczącej petycji ujętych w wykazie B 
komunikatów koordynatorów z 13 lipca 2020 są następujące:

* porządek dzienny z 30 kwietnia:

- Petycje nr 344/2019, 399/2019 i 697/2019  zostaną zamknięte.

* porządek dzienny z 19 maja:

- Petycje nr 144/2019, 451/2019 i 868/2019 zostaną zamknięte.
- Petycje nr 823/2013, 1868/2014, 1484/2016, 475/2016, 82/2018, 1114/2018  zostaną 
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omówione na jednym z najbliższych posiedzeń.
- Petycja nr 0645/2019 zostanie omówiona na jednym z najbliższych posiedzeń i przesłana do 
komisji IMCO i ENVI w celu uzyskania opinii.

* porządek dzienny z 16 czerwca:

- Petycje nr 533/2014, 1735/2013, 1287/2014, 721/2015, 588/2016,  885/2019 i 
1003/2019  zostaną zamknięte.
- Petycje nr 694/2015, 355/2019, 986/2019 i 1039/2019 zostaną omówione na jednym z 
najbliższych posiedzeń.
- Petycja nr 323/2019: oczekiwanie na odpowiedź Komisji,
- Petycja nr 527/2019 zostanie przekazana tytułem informacji komisjom LIBE i AFET oraz 
delegacji andyjskiej, a następnie zamknięta.
- Petycja nr 974/2019 zostanie przekazana tytułem informacji komisji AGRI, a następnie 
zamknięta.

* porządek dzienny z 2 lipca:

- Petycje nr 1344/2012, 1013/2018, 82/2019, 990/2019, 1035/2019 i 1046/2019 zostaną 
zamknięte.
- Petycja nr 1233/2017 zostanie ujęta w porządku dziennym jednego z przeszłych posiedzeń w 
celu omówienia.
- Petycja nr 963/2019 zostanie omówiona na jednym z najbliższych posiedzeń; skierowane 
zostaną pisma do władz łotewskich i irlandzkich.
- Petycja nr 40/2018 i petycja nr 867/2019: składający petycję otrzymają 2 miesiące na 
dostarczenie dodatkowych informacji.

15. Termin i miejsce następnego posiedzenia
 22 września 2020 r. w godz. 13.45–15.45 oraz 16.45–18.45

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.40.

* * *

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

Następujące petycje zostaną zamknięte: 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.

Następujące petycje pozostaną otwarte: 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/ 
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