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Petíciós Bizottság

PETI_PV(2020)305_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2020. szeptember 22-én, 13.45–15.45 és 16.45–18.45 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

távoli kapcsolat (JAN 4Q1 terem)

Az ülést 2020. szeptember 22-én, kedden, 13.51-kor Dolors Montserrat (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

13.45

1. A napirendtervezet elfogadása (1) OJ– PE 657.400
FdR 1213553

A napirendet a bizottság a jegyzőkönyvben foglaltak szerint elfogadja.

2. Az alábbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása:
   2020. július 14.
A jegyzőkönyveket elfogadják.

PV– PE 654.088
FdR 1209542
+ mellékletek

3. Az elnök közleményei
Nincsenek.
_________________________
(1) A bizottság 2016-os iránymutatásaival összhangban a napirendtervezet B. részében szereplő témák 
megvitatására nem kerül sor ezen az ülésen. Ugyanakkor a PETI bizottság bármelyik tagja kérheti az ülés vége 
előtt, hogy a B. részben szereplő valamely napirendi pontot ne zárják le; ekkor az automatikusan bekerül a 
koordinátorok által tárgyalandó napirendi pontok közé, hogy a koordinátorok valamelyik következő ülésükön 
határozzanak az érintett pontra vonatkozó további intézkedésekről.
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Az Európai Bizottság jelenlétében

A. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb beérkezett dokumentumok 
alapján a bizottságban megtárgyalandó petíciók

Foglalkoztatás

4. D.V. román állampolgár által benyújtott 0352/2019. számú petíció a munkavállalói 
jogok állítólagos megsértéséről Izlandon
valamint
V.M.P. román állampolgár által benyújtott, 3 aláírást tartalmazó 0423/2019. számú 
petíció az uniós munkavállalói jogok állítólagos megsértéséről Izlandon
(a petíciók benyújtóinak távoli részvételével)

Felszólalók: Francisco Pérez Flores (EB, EMPL főigazgatóság), Dorin Vizireanu (a petíció 
benyújtója), Valeriu Marius Peptenatu (a petíció benyújtója), Gheorghe Falcă, Alex Agius 
Saliba, Ramona Strugariu, Kosma Złotowski, Vincze Loránt.

Határozat: A petíciót nem zárják le; levél küldése az izlandi hatóságoknak, amelyben 
felvetik a petíciókban felvázolt kérdéseket, és érdeklődnek a munkavállalók jogainak 
védelme érdekében tett lépésekről; friss tájékoztatás kérése az Európai Bizottságtól; a 
petíciók elküldése véleményezés céljából az EMPL bizottságnak.

5. David Petrie brit állampolgár által az „Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia” 
szövetség nevében benyújtott 0689/1998. számú petíció az idegen nyelvi lektorok 
olaszországi helyzetéről
(a petíció benyújtójának távoli részvételével)

Felszólalók: David Petrie (a petíció benyújtója), Alessia Valentino (EB, JUST 
főigazgatóság), Francisco Pérez Flores (EB, EMPL főigazgatóság), Kósa Ádám, Alex Agius 
Saliba, Ulrike Müller, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Határozat: A petíciót nem zárják le; az Európai Bizottságot felkérése, hogy folytassa a 
vizsgálatot és küldjön naprakész véleményt; véleményezés céljából továbbítás a JURI 
bizottságnak; levélben magyarázat kérése az olasz hatóságoktól;

Alapvető jogok

6. V.B. ír állampolgár által benyújtott 0790/2019. számú petíció az Európai Unió Alapjogi 
Chartája és az uniós jogszabályok nemzeti bírósági eljárásokban való 
figyelembevételének szükségességéről
(a petíció benyújtójának távoli részvételével) 

Felszólalók: V. B. (a petíció benyújtója), Vincze Loránt, Ibán García Del Blanco, Kosma 
Złotowski, Tatjana Ždanoka, Maria Rosaria Mollica (EB, JUST főigazgatóság), Yana Toom.
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Határozat: a petíció lezárása.

Az ülést 15.42-kor berekesztik.

* * *

15.45-től 16.45-ig

SZÜNET

* * *

Az ülés Dolors Montserrat (elnök) elnökletével 16.48-kor folytatódik.

16.45

Covid19

7. Dobrin Totev bolgár állampolgár által benyújtott 0920/2020. számú petíció az uniós 
tagállamokba szabadidős és turisztikai célból érkező személyek számára az EU által 
támogatott Covid19-tesztelés bevezetéséről

Felszólalók: Milosz Momo (EB, GROW főigazgatóság), Yoline Kuipers (EB, SANTE 
főigazgatóság), Peter Jahr, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tatjana Ždanoka, Angel 
Dzhambazki.

Határozat: a petíciót nem zárják le; írásban naprakész tájékoztatás kérése az Európai 
Bizottságtól, továbbítás tájékoztatás céljából a LIBE és a TRAN bizottságnak; az ebben a 
petícióban tárgyalt témák megemlítése a schengeni rendszerről és a Covid19-válság során 
hozott intézkedésekről szóló rövid állásfoglalásban (2020/2801(RSP)).

Egészségügy

8. Nicolas Laarman francia állampolgár által, a Pollinis France nevében benyújtott 
0548/2019. számú petíció az SDHI gombaölő szerek használatának emberi egészségre 
és ökoszisztémákra gyakorolt hatásáról
(a petíció benyújtójának távoli részvételével)

Felszólalók: Pierre Rustin (a petíció benyújtója), Klaus Berend (EB, SANTE főigazgatóság), 
Barbara Berardi (a petíció benyújtója), Alexander Bernhuber, Alex Agius Saliba, Frédérique 
Ries, Thomas Waitz, Kosma Złotowski, Peter Jahr.
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Határozat: A petíciót nem zárják le; részletes menetrend kérése az Európai Bizottságtól a 
petícióban felsorolt anyagok tekintetében várható konkrét, a különböző hatásterületeket 
érintő fellépésekről; írásbeli visszajelzés kérése az Európai Bizottságtól az állandó bizottság 
üléséről, és az Európai Bizottságot felkérése a petíció EFSA-nak történő továbbítására, 
tekintettel a növényvédő szerek méhekkel kapcsolatos kockázatértékeléséről szóló 
iránymutatásokat tartalmazó dokumentáció folyamatban lévő felülvizsgálatára.

Közlekedés

9. J. F. G. spanyol állampolgár által benyújtott 0671/2018. számú petíció az alkohol és a 
kábítószer hatása alatti vezetésre vonatkozó visszatartó erejű intézkedések 
végrehajtásáról
(a petíció benyújtójának távoli részvételével)

Felszólalók: J. F. G. (a petíció benyújtója), Casto Lopez Benitez (EB, MOVE 
főigazgatóság), Rosa Estaràs Ferragut, Alex Agius Saliba, Peter Jahr, Kosma Złotowski.

Határozat: A petíciót nem zárják le; emlékeztető küldése azoknak az állandó 
képviseleteknek, amelyek még nem válaszoltak a PETI bizottság tájékoztatáskérésére; 
várakozás az Európai Bizottság e kérdéssel foglalkozó tanulmányának megjelenésére, majd 
tájékoztatás céljából a tanulmány elküldése a TRAN bizottságnak.

10. Egyéb kérdések

A képviselőcsoportok koordinátorai 2020. szeptember 10-i ülésének eredményei

1. A napirend elfogadása

A Renew képviselőcsoport kéri, hogy az 5. napirendi pontot halasszák el a koordinátorok 
következő ülésére. Nincs ellenvetés. A módosított napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

A koordinátorok tudomásul veszik a Bizottsági Elnökök Értekezletének az AFCO bizottság 
civil párbeszédekről és a polgárok uniós döntéshozatalban való részvételéről szóló saját 
kezdeményezésű jelentésének kapcsán az AFCO és a PETI bizottság között kialakult 
konfliktusról szóló ajánlását. 
A PETI bizottság véleményének előadóját a Renew képviselőcsoport fogja kijelölni.

3. A PETI bizottság 2020. szeptember 22-i ülése ((13.45–15.45 és16.45–18.45) 
napirendtervezetének elfogadása

Az elnök bejelenti, hogy a következő bizottsági ülést két részben tartják, mert az ülés első 
két óráját követően a tolmácsfülkékben takarítást kell végezni. 
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Az elnök ismerteti, hogy a szeptember 22-i ülésen hat petíciót, a következő, októberi ülésen 
pedig további hat petíciót fognak megvitatni.
Az elnök 0920/20. számú (Covid19-cel összefüggő) petícióval kapcsolatos sürgősségi 
eljárásra irányuló kérelmét jóváhagyják. Ezt a petíciót szeptember 22-én tűzik napirendre.
Az elnök felkéri a koordinátorokat, hogy a következők közül válasszák ki a szeptemberben 
napirendre tűzendő petíciókat: 0423/2019., 0790/2019., 0548/2019., 1432/2016., 
0858/2017., 2184/2014., 0671/2018. és 0689/1998. számú petíciók). A szeptemberi ülésen 
nem tárgyalt petíciók a PETI bizottság októberi ülésén kerülnek sorra.
A 0695/2019. és a 0491/2020. számú petíciót az Európai Bizottság válaszának kézhezvételét 
követően vitatják meg. 
A koordinátorok megállapodnak abban, hogy a 0070/2012. számú petíció tárgyalását 
későbbre (november/december) halasztják. A 0087/2020. számú petíciót illetően úgy 
határoznak, hogy megvárják az Európai Bizottság és az EKSZ válaszait, mielőtt újra 
napirendre tűzik. A 0677/2020. számú petíciót napirendre tűzik, amint a lengyel hatóságok 
válaszolnak az azonos tárgyú, 2020 júliusában megvitatott petíciót illetően (1236/2019. 
számú petíció). 

4. A jövőbeli ülésekre vonatkozó javaslatok

4.1 A koordinátorok egyetértenek az EPP képviselőcsoport arra irányuló kérésével, hogy 
a 0194/2020. számú petíciót vegyék fel egy későbbi ülés napirendjére.
4.2 A koordinátorok egyetértenek az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérésével, 
hogy a 0354/2020. és a 0448/2020. számú petíciót vegyék fel egy későbbi ülés 
napirendjére.

5. Jelentések és vélemények 

Ezt a napirendi pontot a Renew képviselőcsoport kérésére elhalasztják.
6. Konkrét intézkedés iránti kérelmek

6.1 A C. G. olasz állampolgár által benyújtott, az ostuni sebészeti és ortopédiai 
osztályok azonnali újranyitásáról szóló 0472/2020. számú petíció nyomon követése
Mario Furore e petíció újbóli megnyitására, elfogadhatónak nyilvánítására és rendes eljárás 
keretében történő tárgyalására irányuló kérelmét (szavazással) elutasítják.

6.2 A C. B. olasz állampolgár által benyújtott, a Seveso folyón (Milánó/Bresso) egy 
kiegyenlítő medence tervezett megépítéséről szóló 1053/2016. számú petíció tárgyalása

Eleonora Evi kérésére a koordinátorok megállapodnak abban, hogy az elnök levelet küld 
Milánó polgármesterének. 

7. Az Európai Bizottság javaslata az uniós polgársághoz kapcsolódó jogokról 
tartandó meghallgatásra

A koordinátorok megállapodnak abban, hogy csatlakoznak az AFCO, a LIBE és a JURI 
bizottságokhoz, és 2020 októberének első felében a Bizottsággal közösen meghallgatást 
szerveznek az  uniós polgársághoz kapcsolódó jogokról.
A titkárság felveszi a kapcsolatot a Bizottsággal, a többi bizottságot és a koordinátorokat 
pedig tájékoztatják a következő lépésekről. 
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8. A B. listán szereplő petíciókkal kapcsolatos kérelmek 

A koordinátorok úgy határoznak, hogy az 1055/2018. számú petíciót nem zárják le, az 
1418/2014. és az 1197/2019. számú petíciókat pedig lezárják. A 0788/2019. számú petíciót 
a petíció benyújtójának válaszára várva még 2 hónapig nem zárják le. A 0952/2019. számú 
petíciót lezárják.

9. Újonnan nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezések és a 
nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezésekre vonatkozó naprakész 
információk

A koordinátorok tájékoztatást kaptak három nyilvántartásba vett európai polgári 
kezdeményezés helyzetéről („Right to cure”, „Minority SafePack” és „End the Cage Age”).

10. A petíciós portál irányítócsoportjának ülése 

A koordinátorok kellő időben tájékoztatást kapnak a petíciós bizottság 
irányítóbizottságainak 2020. október első hetére tervezett ülésének eredményéről.

11. Visszavont petíciók

A koordinátorok tudomásul veszik a visszavont petíciókat. 

12. Levelek 

A koordinátorok tudomásul veszik a beérkezett leveleket. 

13. Egyéb kérdések
Nincsenek.

11. A következő ülés időpontja és helye
   2020. október 28., 9.00–11.00 és 11.30–12.30 és 16.45–18.45
   2020. október 29., 9.00–11.00

Az ülést 18.22-kor berekesztik.

* * *
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B. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb beérkezett dokumentumok 
figyelembevételével lezárásra javasolt petíciós ügyek

A következő petíciókat lezárják: 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, 

A következő petíciókat nem zárják le: 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 
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