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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru petiții

PETI_PV(2020)303_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 3 septembrie 2020, 13.45 – 15.45 și 16.45 – 18.45

BRUXELLES

prin conectare de la distanță (sala JAN 2Q2)

Reuniunea a fost deschisă joi, 3 septembrie 2020, la ora 13.53, fiind prezidată de Dolors 
Montserrat (președintă).

ora 13.45

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1)

Ordinea de zi a fost adoptată în forma indicată în prezentul proces-verbal.

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
   2 iulie 2020
Procesul-verbal a fost aprobat.

PV– PE 654.035
FdR 1209158

3. Comunicări ale președinției

Președinta a anunțat că punctele 12 și 13 (votul final privind avizele) vor fi abordate pe 
7 septembrie.
_________________________
(1) În conformitate cu orientările comisiei din 2016, punctele prezentate în secțiunea B a proiectului de ordine de 
zi nu vor fi discutate la prezenta reuniune. Cu toate acestea, orice membru al Comisiei PETI poate solicita, înainte 
de încheierea reuniunii, ca un punct din secțiunea B să rămână deschis. În acest caz, el va fi inclus automat pe 
ordinea de zi a reuniunii coordonatorilor, urmând să se ia o decizie cu privire la discutarea acestuia la o reuniune 
ulterioară a coordonatorilor.
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*** Prima sesiune de votare de la distanță *** (în paralel cu lucrările comisiei)
(cu iVote și buletine de vot)

4. Aviz privind Raportul din proprie inițiativă referitor la situația 
drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raportul anual 
pe anii 2018-2019 
(2019/2199(INI)) (LIBE)
Raportoare: TOOM  (Renew)
- adoptarea amendamentelor

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900

Rezultatele votului asupra amendamentelor a fost anunțat în scris.

5. Aviz referitor la „Reducerea inegalităților cu accent special asupra 
sărăciei persoanelor încadrate în muncă”
(2019/2188(INI))  (EMPL)
Raportoare: MAESTRE  (S-D)  
- adoptarea amendamentelor

    PA– PE 650.659
    FdR 1204397

    AM– PE 650.660
    FdR 1204398

A intervenit: Cristina Maestre Martín De Almagro

Rezultatele votului asupra amendamentelor a fost anunțat în scris.

*** Sfârșitul votării *** la ora 14.45

Raport

6. Raport privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din 
cursul anului 2019
(2020/2044 (INI))
Raportor:  ZLOTOWSKI  (ECR)
- examinarea proiectului de raport

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

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

Ombudsmanul European

7. Ombudsmanul European, dna Emily O'Reilly, își prezintă raportul anual pe 2019

Au intervenit: 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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În prezența Comisiei Europene

A. Petiții supuse dezbaterii în comisie pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a altor 
documente primite

Mass-media

8. Petiția nr. 0477/2017, adresată de P.O., de cetățenie poloneză, privind discriminarea 
împotriva jurnaliștilor și restricțiile privind libertatea de exprimare în mass-media 
publică din Polonia
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

Au intervenit: Audrius Perkauskas (CE-CNECT), P. O. (petiționarul, conectat de la distanță), 
Gheorghe Falcă, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Kosma Złotowski, Jarosław Duda, Ryszard 
Czarnecki.

Decizie: Petiția rămâne deschisă și se solicită Comisiei Europene să informeze Comisia pentru 
petiții cu privire la respectarea de către Polonia a dispozițiilor Directivei serviciilor mass-media 
audiovizuale și cu privire la situația din mass-media publică, așa cum reiese din raportul 
Instrumentului de monitorizare a pluralismului mass-mediei.

Reuniunea a fost suspendată la ora 15.46.

* * *
de la 15.45 la 16.45

PAUZĂ

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 16.52, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă).

ora 16.45

Mediu

9. Petiția nr. 1174/2017, adresată de Ismael Antonio López Pérez, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia” privind exploatarea 
minieră de suprafață de la Valdeflores, Cáceres
și
Petiția nr. 0273/2018, adresată de Jennifer Manteiga Branco, de cetățenie spaniolă, 
privind o mină de litiu din Sierra de la Mosca, Cáceres
și
Petiția nr. 1140/2019, adresată de A.T.C.R., de cetățenie spaniolă, în numele 
„Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres”, privind un proiect minier de litiu, „San 
José/Valdeflórez”, în muntele din Cáceres (Spania)
(în prezența petiționarilor, conectați de la distanță)
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Au intervenit: Montaña Chaves (petiționar), Berta Antúnez (petiționară), Eduardo Mostazo 
(petiționar), Peter Handley (CE-GROW), José M. Servert Martín (CE-ENV), Peter Jahr, Nacho 
Sánchez Amor, Tatjana Ždanoka, Jorge Buxadé Villalba, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Kosma 
Złotowski, Eugenia Rodríguez Palop.

Decizie: petițiile rămân deschise; se trimite o scrisoare autorităților regionale ale Junta de 
Extremadura prin care li se solicită să furnizeze informații despre proiect; se solicită Comisiei 
o actualizare.

Covid-19

10. Petiția nr. 377/2020, adresată de Ferenc Tibor Zsák, de cetățenie maghiară, privind 
Covid-19 și riscul de încălcare a drepturilor fundamentale în Ungaria

 

Au intervenit: Barbara Nolan (CE-JUST), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Yana Toom în 
numele lui Katalin Cseh, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se așteaptă evaluarea Comisiei Europene.

Justiție

11. Petiția nr. 0063/2020, adresată de Jonathan Apple, de cetățenie britanică, privind accesul 
ineficace la justiție în UE

 

Au intervenit: Bartosz Marciniak (CE-JUST), Peter Jahr, Marc Angel, Kosma Złotowski.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită Comisiei Europene un răspuns scris, inclusiv o 
cartografiere a dispozițiilor privind asistența judiciară din diferitele state membre.

12. Aviz la Raportul din proprie inițiativă referitor la situația drepturilor fundamentale în 
Uniunea Europeană - Raport anual pe 2018-2019 (2019/2199(INI)) (Comisia LIBE)
Raportoare: TOOM  (Renew)
- anunțarea rezultatelor votului asupra amendamentelor
- adoptarea unui proiect de aviz

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900

Punctul a fost amânat pentru 7 septembrie 2020.

13. Aviz referitor la „Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor 
încadrate în muncă”
Raportoare: MAESTRE  (S-D)
- anunțarea rezultatelor votului asupra amendamentelor
- adoptarea unui proiect de aviz

Punctul a fost amânat pentru 7 septembrie 2020.
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14. Chestiuni diverse

Comunicările președinției privind deciziile coordonatorilor adoptate la 13 
iulie sunt următoarele:

1. Adoptarea ordinii de zi

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat.

2. Comunicări ale președinției

Președinta i-a informat pe coordonatori că este necesar să se adopte un nou calendar, ca urmare 
a aprobării unui nou calendar al PE de către Conferința președinților. Reuniunile vor avea în 
continuare durata de două ore, cu servicii de interpretare reduse. 

3. Evaluarea primului an de activitate a Comisiei PETI în cea de-a 9-a legislatură, în special 
aspectele procedurale, procesul decizional al coordonatorilor și posibilități de îmbunătățire 
(solicitarea Grupului Verts/ALE).

În acest punct, coordonatorii au discutat despre selectarea petițiilor și exercitarea 
recomandărilor contestate. Președinta a declarat că majoritatea problemelor au evoluat din 
cauza lipsei de timp a comisiei în ultimele luni. Președinta și-a luat angajamentul că va încerca 
să obțină cât mai multe sloturi orare pentru a permite tratarea unui număr mai mare de petiții în 
cadrul reuniunilor comisiilor și pentru a asigura pluralismul.

4. Tratarea petițiilor

În această perioadă în care reuniunile vor continua să fie scurte, coordonatorii au convenit să 
continue ca în timpul crizei de COVID: petițiile sunt tratate, ca de obicei, la nivel administrativ, 
iar petițiile contestate vor fi adoptate de coordonatori în urma unei proceduri scrise.

Întrucât numărul petițiilor pe tema COVID a scăzut semnificativ în ultimele săptămâni, 
coordonatorii au convenit să întrerupă procedura de urgență și să urmeze procedura normală 
pentru petițiile noi pe tema COVID, cu excepția cazului în care are loc o agravare a situației 
epidemiologice.

5. Reuniunile Comisiei PETI 

Coordonatorii au aprobat următoarelor propuneri ale președintei:

i) A fost solicitată o primă reuniune de două ore pentru 3 septembrie (de la 13.45 la 15.45, cu o 
pauză de o oră, pentru dezinfectare, și, din nou, de la 16.45 la 18.45); 
ii) Întrucât reuniunile pot avea durata maximă de două ore, președinta va cere patru reuniuni 
ale comisiei de câte două ore pe lună.

6. Propuneri pentru reuniunile viitoare 
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Cererile primite de diferitele grupuri și de dna Evi pentru reuniunea din 3 septembrie vor fi 
supuse la vot prin procedură scrisă, cu un număr maxim de 4 petiții pentru prima reuniune.

7. Rapoartele și avizele

7.1. Raportul referitor la „Dialoguri cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional 
al UE” a fost atribuit grupului Renew. 

7.2. Avizul privind raportul din proprie inițiativă al Comisiei AFCO „Consolidarea 
transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică 
independent” a fost atribuit grupului PPE.

8. Cereri de acțiuni specifice

8.1. Petiția nr. 0811/2017, adresată de Giovanni Cortese, de cetățenie italiană, privind proiectul 
pentru construirea a două bazine de deversare pentru râul Seveso La propunerea dnei Evi, 
coordonatorii au fost de acord să trimită o a doua scrisoare ministrului italian al mediului.

8.2. Petiția nr. 0689/1998, adresată de David Petrie, de cetățenie britanică, în numele 
„Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia”, privind situația lectorilor de limbi străine 
din Italia Coordonatorii au luat act de scrisoarea trimisă Comisiei Europene de Asociația 
lectorilor de limbi străine din Italia, în legătură cu situația cazului EU Pilot EMPL 2079/2011 
și prin care informa că universitățile italiene nu au pus în aplicare noul regim contractual cerut 
și, prin urmare, nu respectă legislația UE. 
Coordonatorii au aprobat ca petiția nr. 0689/1998 să fie inclusă în propunerile pentru viitoarele 
reuniuni.

9. Conferința comisiilor federale și naționale de petiții din Germania 

La 21 și 22 septembrie 2020, Comisia pentru petiții a Bundestagului german va organiza o 
conferință a președinților comisiilor pentru petiții din landurile germane în Dresda. 
Coordonatorii au convenit că dl Jahr va fi reprezentantul președinției la această conferință.

10. Solicitări privind punctele din secțiunea B 

Coordonatorii au decis să urmeze o procedură scrisă.

Rezultatele procedurii scrise referitoare la punctele din secțiunea B din 
notele coordonatorilor din 13 iulie 2020 sunt următoarele:

* din ordinea de zi din 30 aprilie:

- Petițiile nr. 344/2019, nr. 399/2019 și nr. 697/2019 vor fi închise.

* din ordinea de zi din 19 mai:

- Petițiile nr. 144/2019, nr. 451/2019 și nr. 868/2019 vor fi închise.
- Petițiile nr. 823/2013, nr. 1868/2014, nr. 1484/2016, nr. 475/2016, nr. 82/2018, nr. 1114/2018 
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vor fi programate pentru dezbatere în cadrul unei reuniuni viitoare.
- Petiția nr. 0645/2019 va fi programată pentru dezbatere în cadrul unei reuniuni viitoare și va 
fi trimisă Comisiilor IMCO și ENVI pentru aviz.

* din ordinea de zi din 16 iunie:

- Petițiile nr. 533/2014, nr. 1735/2013, nr. 1287/2014, nr. 721/2015, nr. 588/2016, nr. 885/2019 
și nr. 1003/2019 vor fi închise.
- Petițiile nr. 694/2015, nr. 355/2019, nr. 986/2019 și nr. 1039/2019 vor fi programate pentru 
dezbatere în cadrul unei reuniuni viitoare.
- Petiția nr. 323/2019: se așteaptă răspunsul Comisiei.
- Petiția nr. 527/2019 va fi transmisă pentru informare Comisiilor LIBE și AFET și Delegației 
pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină și, ulterior, va fi închisă.
- Petiția nr. 974/2019 va fi transmisă pentru informare Comisiei AGRI și, ulterior, va fi închisă.

* din ordinea de zi din 2 iulie:

- Petițiile nr. 1344/2012, nr. 1013/2018, nr. 82/2019, nr. 990/2019, nr. 1035/2019 și 
nr. 1046/2019 vor fi închise.
- Petiția nr. 1233/2017 va fi programată pentru dezbatere în cadrul unei reuniuni viitoare.
- Petiția nr. 963/2019 va fi programată pentru dezbatere în cadrul unei reuniuni viitoare și va fi 
trimisă autorităților din Letonia și Irlanda.
- Petiția nr. 40/2018 și petiția nr. 867/2019: se vor acorda 2 luni petiționarilor pentru a furniza 
informații suplimentare.

15. Data și locul următoarei reuniuni
 22.9.2020, orele 13.45-15.45 și 16.45-18.45

Reuniunea a fost închisă la ora 18:40

* * *

B. Petiții a căror închidere este propusă pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a 
altor documente primite

Următoarele petiții vor fi închise: 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.

Următoarele petiții vor rămâne deschise: 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 PREZENȚĂ/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/Deputați/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/Supleanți/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 invitația președintelui/ 
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/Alți participanți/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 
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