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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Petycji
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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 22 września 2020 r. w godz. 13.45–15.45 i 16.45–18.45

BRUKSELA

uczestnictwo zdalne (sala JAN 4Q1)

Dolors Montserrat (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie we wtorek 22 września 2020 r. 
o godz. 13.51.

o godz. 13.45

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (1) OJ– PE 657.400
FdR 1213553

Porządek dzienny został przyjęty w formie przedstawionej w niniejszym protokole.

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dnia:
   14 lipca 2020 r.
Protokół zatwierdzono.

PV– PE 654.088
FdR 1209542
+ załączniki

3. Komunikaty przewodniczącej
Brak
_________________________
(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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W obecności Komisji Europejskiej

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

Zatrudnienie

4. Petycja nr 0352/2019, którą złożył D.V. (Rumunia), w sprawie domniemanego 
naruszenia praw pracowniczych w Islandii
oraz
Petycja nr 0423/2019, którą złożył V.M.P. (Rumunia), z 3 podpisami, w sprawie zarzutu 
naruszenia unijnych praw pracowniczych w Islandii
(w obecności składających petycję w drodze uczestnictwa zdalnego)

Głos zabrali: Francisco Pérez Flores (KE-EMPL), Dorin Vizireanu (składający petycję), 
Valeriu Marius Peptenatu (składający petycję), Gheorghe Falcă, Alex Agius Saliba, Ramona 
Strugariu, Kosma Złotowski, Loránt Vincze.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta; wysłanie do władz islandzkich pisma w sprawie kwestii 
poruszonych w petycjach z zapytaniem o kroki podjęte w celu ochrony praw pracowników; 
zwrócenie się do KE o przekazanie aktualnych informacji; przekazanie petycji komisji 
EMPL do zaopiniowania.

5. Petycja nr 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
(w obecności składającego petycję w drodze uczestnictwa zdalnego)

Głos zabrali: David Petrie (składający petycję), Alessia Valentino (KE-JUST), Francisco 
Pérez Flores (KE-EMPL), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Ulrike Müller, Kosma Złotowski, 
Peter Jahr.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta; zwrócenie się do KE o kontynuowanie dochodzenia i 
przesłanie zaktualizowanej opinii; przekazanie do komisji JURI w celu uzyskania opinii; 
wysłanie pisma do włoskich władz krajowych z prośbą o wyjaśnienia.

Prawa podstawowe

6. Petycja nr 0790/2019, którą złożył V.B. (Irlandia), w sprawie konieczności 
uwzględnienia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i przepisów UE w 
krajowych postępowaniach sądowych
(w obecności składającego petycję w drodze uczestnictwa zdalnego) 

Głos zabrali: V. B. (składający petycję), Loránt Vincze, Ibán García Del Blanco, Kosma 
Złotowski, Tatjana Ždanoka, Maria Rosaria Mollica (KE-JUST), Yana Toom.
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Decyzja: zamknięcie petycji.

Posiedzenie zawieszono o godz. 15.42

* * *

w godz. 15.45–16.45

PRZERWA

* * *

Posiedzenie wznowiono o godz. 16.48 pod przewodnictwem Dolors Montserrat 
(przewodniczącej).

od godz. 16.45

COVID-19

7. Petycja nr 0920/2020, którą złożył Dobrin Totev (Bułgaria), w sprawie wdrożenia 
dotowanych przez UE testów na COVID-19 dla osób przybywających do państw 
członkowskich UE w celach rekreacyjnych i turystycznych

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

Decyzja: petycja pozostaje otwarta; zwrócenie się do Komisji o przekazanie komisji 
aktualnych informacji na piśmie, przekazanie do zaopiniowania komisjom LIBE i TRAN; 
wymienienie tematów poruszonych w niniejszej petycji w krótkiej rezolucji w sprawie 
systemu Schengen i środków podjętych w czasie kryzysu związanego z COVID-19 
(2020/2801(RSP).

Zdrowie

8. Petycja nr 0548/2019, którą złożył Nicolas Laarman (Francja), w imieniu Pollinis 
France, w sprawie wpływu stosowania fungicydów SDHI na zdrowie ludzi i na 
ekosystemy
(w obecności składającego petycję w drodze uczestnictwa zdalnego)

Głos zabrali: Pierre Rustin (składająca petycję), Klaus Berend (EC-SANTE), Barbara 
Berardi (składający petycję), Alexander Bernhuber, Alex Agius Saliba, Frédérique Ries, 
Thomas Waitz, Kosma Złotowski, Peter Jahr.
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Decyzja: petycja pozostaje otwarta; zwrócenie się do KE o szczegółowy harmonogram 
konkretnych działań w odniesieniu do substancji wymienionych w petycji w różnych 
obszarach oddziaływania; zwrócenie się do KE o przekazanie pisemnej informacji zwrotnej 
na temat posiedzenia Stałego Komitetu i [zwrócenie się do KE] o przekazanie petycji do 
EFSA w związku z trwającym przeglądem wytycznych dotyczących oceny ryzyka dla 
pszczół w związku ze stosowaniem środków ochrony roślin. 

Sektor transportu

9. Petycja nr 0671/2018, którą złożył J.F.G. (Hiszpania), w sprawie wdrożenia środków 
odstraszających w odniesieniu do kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i 
narkotyków
(w obecności składającego petycję w drodze uczestnictwa zdalnego)

Głos zabrali: J. F. G. (składający petycję), Casto Lopez Benitez (KE-MOVE), Rosa Estaràs 
Ferragut, Alex Agius Saliba, Peter Jahr, Kosma Złotowski.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta; wysłanie przypomnienia stałym przedstawicielstwom, 
które nie odpowiedziały jeszcze na wniosek komisji PETI o udzielenie informacji; 
poczekanie na badanie KE na ten temat, a następnie przesłanie go do wglądu komisji TRAN.

10. Sprawy różne

Wyniki posiedzenia koordynatorów grup politycznych w dniu 10 września 2020 r.

1. Przyjęcie porządku dziennego

Grupa Renew zwróciła się o przełożenie punktu 5 porządku dziennego na następne 
posiedzenie koordynatorów. Nie zgłoszono sprzeciwu. Porządek dzienny ze zmianami 
został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącej

Koordynatorzy zapoznali się z zaleceniem Konferencji Przewodniczących Komisji w 
sprawie konfliktu komisji AFCO-PETI dotyczącego sprawozdania z własnej inicjatywy 
komisji AFCO w sprawie dialogu z obywatelami i udziału obywateli w procesie 
decyzyjnym. 
Sprawozdawcę odpowiedzialnego za opinię komisji PETI wyznaczy grupa Renew.

3. Przyjęcie projektu porządku dziennego posiedzenia komisji PETI w dniu 22 
września 2020 r. (w godz. 13.45–15.45 i 16.45–18.45)

Przewodnicząca poinformowała, że następne posiedzenie komisji odbędzie się w dwóch 
częściach ze względu na konieczność sprzątania kabin tłumaczeniowych po pierwszych 



PV\1213928PL.docx 5/11 PE657.468v01-00>

PL

dwóch godzinach posiedzenia. 
Przewodnicząca wyjaśniła, że na posiedzeniu w dniu 22 września omówionych zostanie 6 
petycji, a na następnym posiedzeniu w październiku 6 kolejnych petycji.
Wniosek przewodniczącej o zastosowanie trybu pilnego w odniesieniu do petycji nr 0920/20 
(w związku z COVID-19) został zatwierdzony. Petycja zostanie umieszczona w porządku 
obrad posiedzenia w dniu 22 września.
Przewodnicząca zwróciła się do koordynatorów o podjęcie decyzji w sprawie włączenia 
petycji nr 0423/2019, 0790/2019, 0548/2019, 1432/2016, 0858/2017, 2184/2014, 0671/2018 
i 0689/1998 do porządku dziennego posiedzenia we wrześniu. Petycje nieuwzględnione we 
wrześniu zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Petycji w październiku.
Petycje nr 0695/2019 i 0491/2020 zostaną omówione po otrzymaniu odpowiedzi KE. 
Koordynatorzy postanowili przełożyć petycję nr 0070/2012 na następne posiedzenie 
(listopad/grudzień). Jeżeli chodzi o petycję nr 0087/2020, koordynatorzy postanowili 
poczekać na odpowiedź Komisji Europejskiej i ESDZ, zanim umieszczą ją ponownie w 
porządku obrad. Jeśli chodzi o petycję nr 0677/2020 zostanie ona umieszczona w porządku 
dziennym posiedzenia po otrzymaniu od władz polskich odpowiedzi w sprawie petycji 
dotyczącej tej samej kwestii omawianej w lipcu 2020 r. (petycja nr 1236/2019). 

4. Propozycje dotyczące przyszłych posiedzeń

4.1 Koordynatorzy zgodzili się z wnioskiem PPE o włączenie petycji nr 0194/2020 do 
porządku dziennego jednego z przyszłych posiedzeń.
4.2 Koordynatorzy zgodzili się z wnioskiem S&D o włączenie petycji nr 0354/2020 i 
0448/2020 do porządku dziennego jednego z przyszłych posiedzeń.

5. Sprawozdania i opinie 

Punkt ten został na wniosek grupy Renew przełożony na późniejszy termin.
6. Wnioski o podjęcie konkretnych działań

6.1 Dalsze działania w związku z petycją nr 0472/2020, którą złożył G. C. (Włochy), w 
sprawie natychmiastowego ponownego otwarcia Oddziałów Chirurgii i Ortopedii w 
Ostuni
Wniosek M. Furore o ponowne rozpatrzenie tej petycji, uznanie jej za dopuszczalną i 
rozpatrzenie jej w ramach zwykłej procedury został odrzucony (w drodze głosowania).

6.2 Rozpatrzenie petycji nr 1053/2016, którą złożył C.B. (Włochy), w sprawie projektu 
budowy zbiornika retencyjnego dla rzeki Seveso (Mediolan/Bresso)

Na wniosek E. Evi koordynatorzy postanowili wysłać pismo przewodniczącej do burmistrza 
Mediolanu. 

7. Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący wysłuchania na temat praw 
obywatelskich

Koordynatorzy postanowili dołączyć do komisji AFCO, LIBE i JURI, aby wspólnie 
zorganizować wysłuchanie na temat praw obywatelskich z udziałem Komisji w pierwszej 
połowie października 2020 r.
Sekretariat skontaktuje się z Komisją, a pozostałe komisje i koordynatorzy zostaną 
poinformowani o dalszych krokach. 
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8. Wnioski dotyczące petycji ujętych w wykazie B 

Koordynatorzy postanowili pozostawić petycję nr 1055/2018 otwartą i zamknąć petycje nr 
1418/2014 i 1197/2019. Petycja nr 0788/2019 pozostanie otwarta przez 2 miesiące w 
oczekiwaniu na reakcję składającego petycję. Petycja nr 0952/2019 została zamknięta.

9. Nowo zarejestrowane europejskie inicjatywy obywatelskie i zaktualizowane 
informacje na temat zarejestrowanych europejskich inicjatyw obywatelskich

Koordynatorzy uzyskali aktualne informacje na temat sytuacji dotyczącej trzech 
zarejestrowanych europejskich inicjatywach obywatelskich („Right to Cure” (prawo do 
terapii), „Minority SafePack” (pakiet bezpieczeństwa dla mniejszości) i „End the Cage Age” 
(zakończmy hodowlę klatkową)).

10. Posiedzenie grupy sterującej ds. Portalu petycji 

Koordynatorzy zostaną należycie poinformowani o wynikach posiedzenia grupy sterującej 
ds. Portalu petycji zaplanowanego na pierwszy tydzień października 2020 r.

11. Petycje wycofane

Koordynatorzy zapoznali się z wycofanymi petycjami. 

12. Pisma 

Koordynatorzy zapoznali się z otrzymanymi pismami. 

13. Sprawy różne
Brak.

11. Termin i miejsce następnego posiedzenia
   28 października 2020 r. w godz. 9.00–11.00, 11.30–12.30, 16.45–18.45
   29 października 2020 r. w godz. 9.00–11.00

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.22.

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

Następujące petycje zostaną zamknięte: 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, 

Następujące petycje pozostają otwarte: 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 
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