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2019-2024

Petiční výbor

PETI_PV(2020)305_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 22. září 2020 od 13:45 do 15:45 a od 16:45 do 18:45

BRUSEL

distančně (s využitím místnosti JAN 4Q1)

Schůze byla zahájena v úterý 22. září 2020 ve 13:51 a předsedala jí Dolors Montserratová 
(předsedkyně).

ve 13:45

1. Přijetí návrhu pořadu jednání (1) OJ– PE 657.400
FdR 1213553

Pořad jednání byl přijat ve znění uvedeném v tomto zápisu.

2. Schválení zápisu ze schůze konané dne:
   14. července 2020
Zápis byl schválen.

PV– PE 654.088
FdR 1209542
+ přílohy

3. Sdělení předsedkyně
Žádné.
_________________________
(1) V souladu s pokyny výboru z roku 2016 nebudou v průběhu této schůze projednávány body uvedené v části 
B návrhu pořadu jednání. Každý člen výboru PETI však může před ukončením schůze požádat, aby byl některý 
bod v části B ponechán jako neprojednaný; tento bod pak bude automaticky zařazen na pořad jednání schůze 
koordinátorů k rozhodnutí o dalším projednávání na následující schůzi koordinátorů.
Za přítomnosti Evropské komise
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A. Petice předložené k projednání ve výboru na základě písemné odpovědi Komise 
nebo jiných obdržených dokumentů

Zaměstnanost

4. Petice č. 0352/2019, kterou předložil D. V., státní příslušnost: Rumunsko, ve věci 
údajného porušení pracovních práv na Islandu
a
Petice č. 0423/2019, kterou předložil V. M. P., státní příslušnost: Rumunsko, se 
3 podpisy, ve věci údajného porušení práv pracovníků EU na Islandu
(za distanční účasti předkladatelů petic)

Vystoupili: Francisco Pérez Flores (EK-EMPL), Dorin Vizireanu (předkladatel petice), 
Valeriu Marius Peptenatu (předkladatel petice), Gheorghe Falcă, Alex Agius Saliba, 
Ramona Strugariu, Kosma Złotowski, Loránt Vincze.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené; zaslat dopis islandským orgánům, 
který bude obsahovat výčet problémů, na které předkladatelé v peticích upozornili, a žádost 
o objasnění kroků přijatých na ochranu práv pracovníků; požádat EK o aktuální informace; 
zaslat petice výboru EMPL k vypracování stanoviska.

5. Petice č. 0689/1998, kterou předložil David Petrie, státní příslušnost: Velká Británie, 
jménem „Associazione lettori di Lingua Straniera in Italia“, ve věci situace lektorů 
cizích jazyků v Itálii
(za distanční účasti předkladatele petice)

Vystoupili: David Petrie (předkladatel petice), Alessia Valentino (EK-JUST), Francisco 
Pérez Flores (EK-EMPL), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Ulrike Müller, Kosma Złotowski, 
Peter Jahr.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené; požádat EK, aby provedla šetření a 
zaslala aktuální informace; zaslat petici výboru JURI k vypracování stanoviska; zaslat dopis 
italským orgánům s žádostí o objasnění.

Základní práva

6. Petice č. 0790/2019, kterou předložil V. B., státní příslušnost: Irsko, ve věci potřeby 
zohlednit Listinu základních práv Evropské unie a právní předpisy EU ve vnitrostátních 
soudních řízeních
(za distanční účasti předkladatele petice) 

Vystoupili: V. B. (předkladatel petice), Loránt Vincze, Ibán García Del Blanco, Kosma 
Złotowski, Tatjana Ždanoka, Maria Rosaria Mollica (EK-JUST), Yana Toom.

Rozhodnutí: ukončit projednávání.
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Schůze byla přerušena v 15:42.

* * *

od 15:45 do 16:45

PŘESTÁVKA

* * *

Schůze pokračovala v 16:48 a předsedala jí Dolors Montserratová (předsedkyně).

v 16:45

COVID-19

7. Petice č. 0920/2020, kterou předložil Dobrin Totev, státní příslušnost: Bulharsko, ve 
věci žádosti o zavedení testování na COVID-19 dotovaného EU pro osoby přijíždějící 
do členských států EU za účelem volnočasových aktivit a turistiky

Vystoupili: Milosz Momo (EK-GROW), Yoline Kuipers (EK-SANTE), Peter Jahr, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené; požádat Komisi o aktuální informace 
v písemné podobě a zaslat výborům LIBE a TRAN pro vypracování stanoviska; připojit 
témata, kterým se věnuje tato petice, do krátkého usnesení o schengenském systému 
a opatřeních přijatých během krize způsobené onemocněním COVID-19 (2020/2801(RSP).

Zdraví

8. Petice č. 0548/2019, kterou předložil Nicolas Laarman, státní příslušnost: Francie, 
jménem nevládní organizace Pollinis France, ve věci dopadu používání SDHI fungicidů 
na lidské zdraví a ekosystémy
(za distanční účasti předkladatele petice)

Vystoupili: Pierre Rustin (předkladatel petice), Klaus Berend (EK-SANTE), Barbara 
Berardi (předkladatelka petice), Alexander Bernhuber, Alex Agius Saliba, Frédérique Ries, 
Thomas Waitz, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené; požádat EK o podrobný harmonogram 
konkrétních kroků, které se očekávají od subjektů uvedených v petici, pro příslušné oblasti; 
požádat EK, aby písemnou formou poskytla informace o schůzi stálého výboru a aby petici 
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postoupila Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin, a to s ohledem na probíhající 
přezkum pokynů týkajících se posouzení rizik přípravků na ochranu rostlin pro včely.

Doprava

9. Petice č. 0671/2018, kterou předložil J. F. G., státní příslušnost: Španělsko, ve 
věci uplatňování odrazujících opatření pro řízení pod vlivem alkoholu a drog
(za distanční účasti předkladatele petice)

Vystoupili: J. F. G. (předkladatel petice), Casto Lopez Benitez (EK-MOVE), Rosa Estaràs 
Ferragut, Alex Agius Saliba, Peter Jahr, Kosma Złotowski.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené; zaslat připomínku stálým 
zastoupením, která zatím nereagovala na žádost výboru PETI o informace; vyčkat na studii 
EK v této věci a následně ji zaslat výboru TRAN pro informaci.

10. Různé

Výsledek schůze koordinátorů politických skupin, která se konala dne 10. září 2020

1. Přijetí pořadu jednání

Skupina Renew požádala o odložení bodu 5 na následující schůzi koordinátorů. Nebyly 
vzneseny žádné námitky. Pozměněný pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedkyně

Koordinátoři vzali na vědomí doporučení Konference předsedů výborů o sporu mezi výbory 
AFCO a PETI ve věci zprávy z vlastního podnětu nazvané „Dialog s občany a jejich účast 
na rozhodovacích procesech EU“, kterou předložil výbor AFCO. 
Zpravodaje pro stanovisko výboru PETI jmenuje skupina Renew.

3. Přijetí návrhu pořadu jednání schůze výboru PETI ze dne 22. září 2020 (13:45–
15:45 a 16:45–18:45)

Předsedkyně oznámila, že příští schůze se uskuteční ve dvou částech, a to z důvodu nutnosti 
vyčistit tlumočnické kabiny po prvních dvou hodinách konání schůze. 
Předsedkyně vysvětlila, že 22. září se bude projednávat šest petic, přičemž dalších šest bude 
projednáno na příští schůzi v říjnu.
Žádost předsedkyně o uplatnění postupu pro naléhavé případy v případě petice č. 0920/20 
(v souvislosti s pandemií COVID-19) byla schválena. Projednání této petice bude zařazeno 
do pořadu jednání schůze, která se uskuteční 22. září.
Předsedkyně vyzvala koordinátory, aby rozhodli, které z následujících petic budou zařazeny 
do pořadu jednání zářijové schůze: 0423/2019, 0790/2019, 0548/2019, 1432/2016, 
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0858/2017, 2184/2014, 0671/2018 a 0689/1998). Petice, které nebudou projednány v září, 
budou projednány na schůzi výboru PETI v říjnu.
Petice č. 0695/2019 a č. 0491/2020 budou projednány po té, co výbor obdrží odpověď od 
EK. 
Koordinátoři souhlasili s odložením projednávání petice č. 0070/2012 na některou z příštích 
schůzí (listopad/prosinec). Než bude petice č. 0087/2020 zařazena zpět na pořad jednání, 
koordinátoři se rozhodli vyčkat na odpověď EK a ESVČ. Petice č. 0677/2020 bude zařazena 
na pořad jednání, jakmile polské orgány zodpoví otázky týkající se petice na stejné téma, 
která byla projednána v červenci 2020 (petice č. 1236/2019). 

4. Návrhy týkající se budoucích schůzí

4.1 Koordinátoři souhlasili s žádostí skupiny PPE o zařazení petice č. 0194/2020 na 
pořad jednání některé z příštích schůzí.
4.2 Koordinátoři souhlasili s žádostí skupiny S&D o zařazení petic č. 0354/2020 a 
č. 0448/2020 na pořad jednání některé z příštích schůzí.

5. Zprávy a stanoviska 

Tento bod byl na žádost skupiny Renew odložen.
6. Žádosti o konkrétní kroky

6.1 Kroky v návaznosti na petici č. 0472/2020, kterou předložil G. C., státní příslušnost: 
Itálie, ve věci okamžitého znovuotevření oddělení chirurgie a ortopedie v Ostuni
Žádost pana Furora o znovuotevření této petice, o její prohlášení za přípustnou a o její 
projednání v rámci řádného postupu byla zamítnuta (na základě hlasování).

6.2 Projednání petice č. 1053/2016, kterou předložil C. B., státní příslušnost: Itálie, ve 
věci projektu výstavby poldru na řece Seveso (Milán/Bresso)

Koordinátoři na žádost paní Eviové schválili, aby předsedkyně zaslala dopis starostovi 
Milána. 

7. Návrh EK uspořádat slyšení na téma občanská práva

Koordinátoři souhlasili, aby výbory AFCO, LIBE a JURI společně s Komisí v první polovině 
října 2020 uspořádaly slyšení na téma občanská práva.
Sekretariát bude kontaktovat Komisi a další výbory; koordinátoři budou informováni 
o dalších krocích. 

8. Žádosti týkající se bodů na seznamu B 

Koordinátoři se rozhodli ponechat projednávání petice č. 1055/2018 otevřené a ukončit 
projednávání petic č. 1418/2014 a č. 1197/2019. Petice č. 0788/2019 zůstane otevřená po 
dobu dvou měsíců, kdy má předkladatel možnost reagovat. Projednávání petice č. 0952/2019 
bylo uzavřeno.

9. Nově zaregistrované evropské občanské iniciativy a aktuální informace o 
registrovaných evropských občanských iniciativách
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Koordinátoři byli informováni o situaci tří registrovaných evropských občanských iniciativ 
(„Právo na léčbu“, „Minority SafePack“ a „Konec doby klecové“).

10. Schůze řídicí skupiny pro portál výboru PETI 

Koordinátoři budou řádně informováni o výsledcích schůze řídicích výborů pro portál 
výboru PETI, která je naplánována na první týden v říjnu 2020.

11. Stažené petice

Koordinátoři vzali na vědomí stažené petice. 

12. Dopisy 

Koordinátoři vzali na vědomí přijaté dopisy. 

13. Různé
—

11. Datum a místo konání příští schůze
   28.10.2020, 9:00–11:00  +  11:30–12:30  +  16:45–18:45
   29.10.2020, 9:00–11:00

Schůze skončila v 18:22.

* * *
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B. Petice, jejichž projednávání má být na základě písemné odpovědi Komise nebo 
jiných obdržených dokumentů uzavřeno

Bude uzavřeno projednávání následujících petic: 0162/2018, 0042/2019, 0079/2019, 
0264/2019, 0301/2019, 0359/2019, 0411/2019, 0579/2019, 0589/2019, 0754/2019, 
0757/2019, 0791/2019, 0793/2019, 0897/2019, 1112/2019, 1122/2019, 1144/2019, 
1202/2019, 1222/2019, 1229/2019, 1231/2019, 1261/2019, 1275/2019, 0145/2020, 
0302/2020, 0348/2020, 0368/2020, 0461/2020, 

Projednávání těchto petic zůstává otevřeno: 0648/2019, 0795/2019, 1125/2019, 1179/2019, 
0058/2020, 0086/2020, 0095/2020, 0355/2020, 0433/2020, 0441/2020.

o O o
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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, 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

Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Loránt Vincze, Alex Agius 
Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Thomas Waitz, 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

Ioan-Rareş Bogdan, Ádám Kósa, Ramona Strugariu, Angel Dzhambazki

209 (7)

216 (3)

Rosa Estaràs Ferragut

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

Dorin Vizireanu, Valeriu Marius Peptenatu, David Petrie, V. B., Pierre Rustin, Barbara Berardi, José Fernández García

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 (*)

Francisco Pérez Flores (EC-EMPL), Alessia Valention (EC-JUST), Maria Rosaria Mollica (EC-JUST), Milosz Momot (EC-GROW), 
Yoline Kuipers (EC-SANTE), Klaus Berend (EC-SANTE), Casto López Benítez (EC-GROW)

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
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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

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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