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

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för framställningar

PETI_PV(2020)303_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 3 september 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45

i BRYSSEL
på distans (via lokal JAN 2Q2)

Sammanträdet öppnades torsdagen den 3 september 2020 kl. 13.53 med utskottets ordförande, 
Dolors Montserrat, som ordförande.

kl. 13.45

1. Godkännande av förslaget till föredragningslista(1)

Föredragningslistan godkändes i den form som framgår av detta protokoll.

2. Justering av protokollet från sammanträdet

 den 2 juli 2020

Protokollet justerades.

PV– PE 654.035
FdR 1209158

3. Meddelanden från ordföranden

Ordföranden meddelade att punkterna 12 och 13 (slutomröstning om yttrandena) skulle 
äga rum den 7 september.

_________________________
(1) I enlighet med utskottets riktlinjer 2016 kommer punkterna i del B i förslaget till föredragningslista inte att 
diskuteras under detta sammanträde. Innan sammanträdet avslutas kan emellertid alla PETI-ledamöter begära att 
en punkt i del B hålls öppen. Denna punkt kommer då automatiskt att föras upp på samordnarnas 
föredragningslista för beslut om vidare behandling vid ett senare sammanträde för samordnarna.
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*** Första omröstningen på distans *** (parallellt med utskottsförhandlingarna)
(med applikationen iVote och röstsedlar)

4. Yttrande över initiativbetänkandet om situationen för de grundläggande 
rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019 

Resultatet av omröstningen om ändringsförslagen tillkännagavs skriftligen.

5. Yttrande över minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland 
förvärvsarbetande

(2019/2188(INI)) (EMPL)
Föredragande: MAESTRE (S&D)
antagande av ändringsförslag

PA– PE 650.659
FdR 1204397
AM– PE 650.660
FdR 1204398

Följande yttrade sig: Cristina Maestre Martín De Almagro

Resultatet av omröstningen om ändringsförslagen tillkännagavs skriftligen.

*** Slut på omröstningen *** kl. 14.45

Betänkande

6.  Betänkande om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019

(2020/2044(ΙΝΙ))
Föredragande: ZLOTOWSKI (ECR)
– behandling av ett förslag till betänkande

PR– PE 646.916
FdR 1197378

Följande yttrade sig: Kosma Złotowski, Peter Jahr, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Pernando Barrena Arza, Eleonora Evi, Enrico Forti (kommissionen-
generalsekretariatet).

Europeiska ombudsmannen

7. Europeiska ombudsmannen, Emily O'Reilly, presenterade sin årsrapport för 2019.

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

(2019/2199(INI)) (LIBE)
Föredragande: TOOM (Renew)
– antagande av ändringsförslag

PA– PE 646.879-v02
FdR 1198901
AM– PE 648.397
FdR 1199900
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I närvaro av kommissionen

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

Media

8. Framställning nr 0477/2017, ingiven av P.O., polsk medborgare, om 
diskriminering av journalister och inskränkningar av yttrandefriheten i offentliga 
medier i Polen
(framställaren närvarade på distans)

Följande yttrade sig: Audrius Perkauskas (kommissionen-CNECT), P. O. (framställare 
som närvarade på distans), Gheorghe Falcă, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Kosma 
Złotowski, Jarosław Duda, Ryszard Czarnecki.

Beslut: Framställningen hålls öppen och kommissionen uppmanas att hålla utskottet för 
framställningar informerat om Polens efterlevnad av bestämmelserna i direktivet om 
audiovisuella medietjänster och om situationen i offentliga medier, på grundval av 
rapporten från övervakningsverktyget för mediepluralism.

Sammanträdet ajournerades kl. 15.46.

* * *
kl. 15.45–16.45
PAUS

* * *

Sammanträdet återupptogs kl. 16.52 med utskottets ordförande, Dolors Montserrat, som 
ordförande.

kl. 16.45

Miljö

9. Framställning nr 1174/2017, ingiven av Ismael Antonio López Pérez, spansk 
medborgare, för föreningen ”Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo i 
Galicien” om dagbrytningen i Valdeflores, Cáceres,
och
framställning nr 0273/2018, ingiven av Jennifer Manteiga Branco, spansk 
medborgare, om en litiumgruva i Sierra de la Mosca, Cáceres,
samt
framställning nr 1140/2019, ingiven av A.T.C.R., spansk medborgare, för 
”Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres”, om projektet ”San 
José/Valdeflórez” för utvinning av litium i bergen kring Cáceres (Spanien)
(framställarna närvarade på distans).
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Följande yttrade sig: Montaña Chaves (framställare), Berta Antúnez (framställare), 
Eduardo Mostazo (framställare), Peter Handley (kommissionen-GROW), José 
M. Servert Martín (kommissionen-ENV), Peter Jahr, Nacho Sánchez Amor, Tatjana 
Ždanoka, Jorge Buxadé Villalba, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Kosma Złotowski, 
Eugenia Rodríguez Palop.

Beslut: Framställningarna hålls öppna. En skrivelse skickas till de regionala 
myndigheterna i Junta de Extremadura med en begäran om information om projektet. 
Kommissionen uppmanas att ge en uppdatering.

Covid-19

10. Framställning nr 377/2020, ingiven av Ferenc Tibor Zsák, ungersk medborgare, 
om covid-19 och risken för kränkningar av de grundläggande rättigheterna i 
Ungern

Följande yttrade sig: Barbara Nolan (kommissionen-JUST), Ádám Kósa, Alex Agius 
Saliba, Yana Toom för Katalin Cseh, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Beslut: Framställningen hålls öppen i väntan på kommissionens bedömning.

Rättsliga frågor

11. Framställning nr 0063/2020, ingiven av Jonathan Apple, brittisk medborgare, om 
bristande tillgång till rättslig prövning i EU

Följande yttrade sig: Bartosz Marciniak (kommissionen-JUST), Peter Jahr, Marc 
Angel, Kosma Złotowski.

Beslut: Framställningen hålls öppen. Kommissionen uppmanas att lämna ett skriftligt 
svar, med en kartläggning av bestämmelserna om rättshjälp i de olika medlemsstaterna.

12. Yttrande över initiativbetänkandet om situationen för de grundläggande 
rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019

(2019/2199(INI)) (LIBE‑utskottet)
Föredragande: TOOM (Renew)
– tillkännagivande av resultaten av omröstningen om 
ändringsförslagen
– antagande av förslag till yttrande

PA– PE 646.879-v02
FdR 1198901

AM– PE 648.397
FdR 1199900

Punkten sköts upp till den 7 september 2020.

13. Yttrande över minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland 
förvärvsarbetande

Föredragande: MAESTRE (S&D)
– tillkännagivande av resultaten av omröstningen om ändringsförslagen
– antagande av förslag till yttrande

Punkten sköts upp till den 7 september 2020.
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14. Övriga frågor

Information från ordföranden om resultaten av samordnarnas beslut den 13 juli enligt 
följande:

1. Godkännande av föredragningslistan

Förslaget till föredragningslista godkändes.

2. Meddelanden från ordföranden

Ordföranden informerade samordnarna om att en ny kalender måste antas, eftersom 
talmanskonferensen antagit en ny sammanträdeskalender för Europaparlamentet. 
Sammanträdena kommer att fortsätta att pågå i två timmar med begränsad tolkning. 

3. Bedömning av det första året av PETI-utskottets arbete under den 9:e 
valperioden, särskilt förfarandemässiga aspekter, samordnarnas beslutsfattande 
och möjligheter till förbättringar (begäran från Verts/ALE).

I denna punkt diskuterade samordnarna urvalet av framställningar och hanteringen av 
rekommendationer med invändningar. Ordföranden konstaterade att de flesta frågorna 
uppstått på grund av bristen på utskottstid de senaste månaderna. Ordföranden åtog sig 
att försöka få så många bokade tider som möjligt för att göra det möjligt att behandla 
fler framställningar vid utskottssammanträden och säkerställa mångfald.

4.  Behandling av framställningar

Under denna period, då sammanträdena kommer att fortsätta att vara korta, kom 
samordnarna överens om att fortsätta på samma sätt som tidigare under covid-krisen: 
framställningarna behandlas som vanligt på administrativ nivå och omtvistade 
framställningar antas av samordnarna efter skriftligt förfarande.

Eftersom antalet framställningar om covid minskat dramatiskt under de senaste 
veckorna, enades samordnarna om att avbryta det skyndsamma förfarandet och följa det 
normala förfarandet för alla nya covid-framställningar som tas emot, såvida inte ett nytt 
större utbrott inträffar.

5. PETI-utskottets sammanträden 

Samordnarna godkände följande förslag från ordföranden:

i) Ett första sammanträde med två tvåtimmarsperioder har begärts för den 3 september 
(kl. 13:45–15:45, därefter en timmes paus (för desinfektion) och sedan fortsatt 
sammanträde kl. 16:45–18:45). 

ii) Eftersom sammanträdena endast kommer att tillåtas pågå i två timmar kommer 
ordföranden att begära fyra tvåtimmarssammanträden för utskottet per månad.

6. Förslag till kommande sammanträden 

De begäranden som de olika grupperna och Evi tagit emot inför sammanträdet 
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den 3 september kommer att gå till omröstning genom skriftligt förfarande med högst 
fyra framställningar för det första sammanträdet.

7. Betänkanden och yttranden

7.1. Betänkandet om dialog med medborgarna och allmänhetens deltagande i EU:s 
beslutsfattande tilldelades Renew. 

7.2. Yttrandet över AFCO:s initiativbetänkande om stärkande av transparensen och 
integriteten i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska 
frågor tilldelades PPE.

8. Begäran om särskilda åtgärder

8.1. Framställning nr 0811/2017, ingiven av Giovanni Cortese, italiensk medborgare, 
om projektet för anläggande av två högvattenreservoarer för floden Seveso. På förslag 
av Evi enades samordnarna om att skicka en andra skrivelse till den italienska 
miljöministern.

8.2. Framställning nr 0689/1998, ingiven av David Petrie, brittisk medborgare, för 
”Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia” om situationen för utländska 
språklektorer vid italienska universitet. Samordnarna tog del av skrivelsen till 
kommissionen från föreningen för utländska lektorer i Italien, i vilken man frågade om 
läget i EU Pilot-ärendet EMPL 2079/2011 och informerade om att de italienska 
universiteten inte genomfört det nya avtalssystem som krävs, och därför fortfarande inte 
följer EU-lagstiftningen. 

Samordnarna enades om att framställning nr 0689/1998 skulle ingå bland förslagen för 
framtida sammanträden.

9. Konferens för tyska federala och statliga framställningsutskott 

Den 21 och 22 september 2020 skulle den tyska förbundsdagens utskott för 
framställningar stå värd för en konferens i Dresden mellan ordförandena för de tyska 
delstaternas utskott för framställningar. Samordnarna enades om att Luca Jahr skulle 
företräda ordföranden vid konferensen.

10. Begäranden om framställningar i förteckning B 

Samordnarna beslutade att tillämpa ett skriftligt förfarande.

Resultatet av det skriftliga förfarandet avseende punkterna på förteckning B från 
samordnarnas meddelanden av den 13 juli 2020 är följande:

* från föredragningslistan för den 30 april:

– Framställningarna nr 344/2019, 399/2019 och 697/2019 kommer att avslutas.

* från föredragningslistan för den 19 maj:

– Framställningarna nr 144/2019, 451/2019 och 868/2019 kommer att avslutas.



PV\1212598SV.docx 7/11 PE657.250v01-00

SV

– Framställningarna nr 823/2013, 1868/2014, 1484/2016, 475/2016, 82/2018 och 
1114/2018 kommer att diskuteras vid ett kommande sammanträde.

– Framställning nr 0645/2019 kommer att diskuteras vid ett kommande sammanträde 
och skickas till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och till utskottet 
för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet för yttrande.

* från föredragningslistan för den 16 juni:

– Framställningarna nr 533/2014, 1735/2013, 1287/2014, 721/2015, 588/2016 och 
1003/2019 kommer att avslutas.

– Framställningarna nr 694/2015, 355/2019, 986/2019 och 1039/2019 kommer att 
diskuteras vid ett kommande sammanträde.

– Framställning nr 323/2019: kommissionens svar inväntas.

– Framställning 527/2019 kommer att vidarebefordras till LIBE, AFET och 
delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen för kännedom 
och avslutas.

– Framställning 974/2019 kommer att vidarebefordras till AGRI för kännedom och 
avslutas.

* från föredragningslistan för den 2 juli:

– Framställningarna nr 1344/2012, 1013/2018, 82/2019, 990/2019, 1035/2019 och 
1046/2019 kommer att avslutas.

– Framställning nr 1233/2017 kommer att diskuteras vid ett kommande sammanträde.

– Framställning nr 963/2019 kommer att diskuteras vid ett kommande sammanträde och 
skrivelser kommer att skickas till de lettiska och iriska myndigheterna.

– Framställningarna nr 40/2018 och 867/2019: framställarna får 2 månader på sig att 
tillhandahålla ytterligare upplysningar.

15. Datum och plats för nästa sammanträde

 22 september 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45

Sammanträdet avslutades kl. 18.40.

* * *

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

Följande framställningar avslutas: 0287/2018, 0869/2018, 0096/2019, 0342/2019, 
0392/2019, 0433/2019, 0598/2019, 0694/2019, 0760/2019, 0771/2019, 0773/2019, 
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0820/2019, 0850/2019, 0983/2019, 1002/2019, 1045/2019, 1107/2019, 1121/2019, 
1204/2019, 1220/2019, 1332/2019.

Följande framställningar hålls öppna: 0377/2019, 0485/2019, 1082/2019 och 
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)

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/ 
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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

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 
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