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ATA
Reunião de 22 de setembro de 2020, das 13.45 às 15.45 e das 16.45 às 18.45

BRUXELAS

Por ligação à distância (a partir da sala JAN 4Q1)

A reunião tem início às 13.51 de terça-feira, 22 de setembro de 2020, sob a presidência de 
Dolors Montserrat (presidente).

Às 13.45

1. Aprovação do projeto de ordem do dia (1) OJ– PE 657.400
FdR 1213553

A ordem do dia é aprovada na versão constante da presente ata.

2. Aprovação da ata da reunião de:
   14 de julho de 2020
A ata é aprovada.

PV– PE 654.088
FdR 1209542
+ anexos

3. Comunicações da presidência
Nada a assinalar.
_________________________
(1) De acordo com as orientações da comissão de 2016, os pontos da secção B do projeto de ordem do dia não 
serão debatidos na presente reunião. Contudo, qualquer membro da Comissão PETI pode solicitar, até ao 
encerramento da reunião, que um determinado ponto da secção B seja mantido em aberto; esse ponto será, 
então, automaticamente incluído na ordem do dia da próxima reunião de coordenadores, para tomada de uma 
decisão sobre o seguimento a dar-lhe.
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Estando presente a Comissão Europeia

A. Petições a debater em comissão, tendo por base a resposta escrita da Comissão ou 
outros documentos recebidos

Emprego

4. Petição n.º 0352/2019, apresentada por D.V., de nacionalidade romena, sobre uma 
alegada violação dos direitos laborais na Islândia
e
Petição n.º 0423/2019, apresentada por V.M.P., de nacionalidade romena, subscrita por 
3 signatários, sobre uma alegada violação dos direitos dos trabalhadores da UE na 
Islândia
(na presença dos peticionários por ligação à distância)

Intervenções: Francisco Pérez Flores (CE-EMPL), Dorin Vizireanu (peticionária), Valeriu 
Marius Peptenatu (peticionário), Gheorghe Falcă, Alex Agius Saliba, Ramona Strugariu, 
Kosma Złotowski, Loránt Vincze.

Decisão: manter a petição em aberto; enviar uma carta às autoridades islandesas abordando 
as questões descritas nas petições e solicitando informações sobre as medidas tomadas para 
proteger os direitos dos trabalhadores; solicitar informações atualizadas à CE; enviar as 
petições, para emissão de parecer, à Comissão EMPL.

5. Petição n.º 0689/1998, apresentada por David Petrie, de nacionalidade britânica, em 
nome da «Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia», sobre a situação dos 
leitores de línguas estrangeiras em Itália
(na presença do peticionário por ligação à distância)

Intervenções: David Petrie (peticionário), Alessia Valentino (CE-JUST), Francisco Pérez 
Flores (CE-EMPL), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Ulrike Müller, Kosma Złotowski, Peter 
Jahr.

Decisão: manter a petição em aberto; solicitar à Comissão que prossiga a sua investigação e 
envie um parecer atualizado; transmitir, para parecer, à Comissão JURI; enviar uma carta às 
autoridades nacionais italianas a solicitar esclarecimentos.

Direitos fundamentais

6. Petição n.º 0790/2019, apresentada por V.B., de nacionalidade irlandesa, sobre a 
necessidade de ter em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e a 
legislação da UE nos processos judiciais nacionais
(na presença do peticionário por ligação à distância) 

Intervenções: V. B. (peticionário), Loránt Vincze, Ibán García Del Blanco, Kosma 
Złotowski, Tatjana Ždanoka, Maria Rosaria Mollica (CE-JUST), Yana Toom.
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Decisão: dar por concluído o exame da petição.

A reunião é suspensa às 15.42.

* * *

Das 15.45 às 16.45

INTERVALO

* * *

A reunião prossegue às 16.48, sob a presidência de Dolors Montserrat (presidente).

Às 16.45

Covid-19

7. Petição n.º 0920/2020, apresentada por Dobrin Totev, de nacionalidade búlgara, sobre 
a realização de testes de despistagem da COVID-19 subsidiados para pessoas que 
chegam aos Estados-Membros da UE para fins de lazer e turismo

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

Decisão: manter a petição em aberto; solicitar à Comissão uma atualização por escrito, e 
enviar às Comissões LIBE e TRAN para emissão de parecer; mencionar os temas abordados 
nesta petição na breve resolução sobre o sistema de Schengen e as medidas tomadas durante 
a crise da COVID-19 (2020/2801(RSP)).

Saúde

8. Petição n.º 0548/2019, apresentada por Nicolas Laarman, de nacionalidade francesa, em 
nome da associação Pollinis France, sobre o impacto da utilização de fungicidas SDHI 
na saúde humana e nos ecossistemas
(na presença do peticionário por ligação à distância)

Intervenções: Pierre Rustin (peticionário), Klaus Berend (CE-SANTE), Barbara Berardi 
(peticionária), Alexander Bernhuber, Alex Agius Saliba, Frédérique Ries, Thomas Waitz, 
Kosma Złotowski, Peter Jahr.
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Decisão: manter em aberto; requerer à CE um calendário pormenorizado para as ações 
específicas previstas em relação às substâncias enumeradas na petição, nas diversas áreas de 
impacto; solicitar à CE que forneça observações por escrito sobre a reunião do Comité 
Permanente e [solicitar à CE] que transmita a petição à EFSA, com vista à revisão em curso 
do documento de orientação sobre a avaliação dos riscos dos produtos fitofarmacêuticos para 
as abelhas.

Transporte

9. Petição n.º 0671/2018, apresentada por J.F.G., de nacionalidade espanhola, sobre a 
aplicação de medidas dissuasoras da condução sob o efeito de álcool e drogas
(na presença do peticionário por ligação à distância)

Intervenções: J. F. G. (peticionário), Casto Lopez Benitez (CE-MOVE), Rosa Estaràs 
Ferragut, Alex Agius Saliba, Peter Jahr, Kosma Złotowski.

Decisão: manter a petição em aberto; enviar uma carta de insistência às representações 
permanentes que ainda não tenham respondido ao pedido de informações da Comissão PETI; 
aguardar o estudo da CE sobre este assunto e transmiti-lo, para conhecimento, à Comissão 
TRAN.

10. Diversos

Resultados da reunião dos coordenadores dos grupos políticos de 10 de setembro de 
2020

1. Aprovação da ordem do dia

O Grupo Renew pede que o ponto 5 da ordem do dia seja adiado para a próxima reunião 
dos coordenadores. Não são apresentadas objeções. A ordem do dia alterada é aprovada.

2. Comunicações da presidência

Os coordenadores tomam conhecimento da recomendação da CPC relativa ao conflito entre 
a Comissão AFCO e a Comissão PETI quanto ao relatório de iniciativa da Comissão AFCO 
sobre os «Diálogos com os cidadãos e participação dos cidadãos na tomada de decisões na 
UE». 
O Grupo Renew nomeará o relator de parecer da Comissão PETI.

3. Aprovação do projeto de ordem do dia da reunião da Comissão PETI de 22 de 
setembro de 2020 (das 13.45 às 15.45 e das 16.45 às 18.45)

A presidente anuncia que a próxima reunião da comissão se realizará em duas partes devido 
à necessidade de limpar as cabinas de interpretação após as primeiras 2 horas da reunião. 
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A presidente explica que serão discutidas 6 petições na reunião de 22 de setembro e 6 outras 
na próxima reunião em outubro.
O pedido da presidente relativo à aplicação do procedimento de urgência à petição 
n.º 0920/20 (relacionada com a COVID-19) foi deferido. Esta petição será inscrita na ordem 
do dia da reunião de 22 de setembro.
A presidente solicita aos coordenadores que decidam sobre as petições a inscrever na ordem 
do dia de setembro de entre as seguintes petições (0423/2019, 0790/2019, 0548/2019, 
1432/2016, 0858/2017, 2184/2014, 0671/2018 e 0689/1998). As que não são selecionadas 
para setembro serão analisadas na reunião da Comissão PETI em outubro.
As petições n.os 0695/2019 e 0491/2020 serão debatidas após a receção da resposta da CE. 
Os coordenadores decidem adiar o exame da petição n.º 0070/2012 e inscrevê-la na ordem 
do dia de uma próxima reunião (novembro/dezembro). No que diz respeito à petição 
n.º 0087/2020, decidem aguardar as respostas da CE e do SEAE antes de voltar a inscrevê-
la numa ordem do dia. A petição n.º 0677/2020 será inscrita numa ordem do dia assim que 
seja recebida a resposta das autoridades polacas em relação à petição sobre ao mesmo 
assunto, debatida em julho de 2020 (petição n.º 1236/2019). 

4. Propostas para reuniões futuras

4.1 Os coordenadores concordam com o pedido do Grupo PPE no sentido de incluir a 
petição n.º 0194/2020 numa próxima reunião.
4.2 Os coordenadores concordam com os pedidos do Grupo S&D no sentido de incluir 
a petição n.º 0354/2020 e a petição 0448/2020 numa próxima reunião.

5. Relatórios e pareceres 

Este ponto é adiado a pedido do Grupo Renew.
6. Pedidos de ação específica

6.1 Seguimento da petição n.º 0472/2020, apresentada por G. C., de nacionalidade 
italiana, sobre a reabertura imediata dos Departamentos de Cirurgia e Ortopedia de 
Ostuni
É rejeitado (por votação) o pedido, apresentado por Mario Furore, de reabertura desta 
petição, de a declarar admissível e de lhe dar seguimento ao abrigo do procedimento 
ordinário.

6.2 Seguimento da petição n.º 1053/2016, apresentada por C.B., de nacionalidade 
italiana, sobre o projeto de construção de uma bacia de retenção no rio Seveso 
(Milão/Bresso)

A pedido de Eleonora Evi, os coordenadores decidem enviar uma carta da presidente ao 
Presidente da Câmara de Milão. 

7. Proposta da CE relativa à organização de uma audição sobre os direitos de 
cidadania

Os coordenadores decidem juntar-se à Comissão AFCO, à Comissão LIBE e à Comissão 
JURI para organizar conjuntamente uma audição com a Comissão sobre os direitos de 
cidadania, na primeira quinzena de outubro de 2020.
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O secretariado contactará a Comissão, e as restantes comissões e os coordenadores serão 
informados das próximas etapas. 

8. Pedidos relativos a pontos da lista B 

Os coordenadores decidem manter em aberto a petição n.º 1055/2018 e dar por concluído o 
exame das petições n.os 1418/2014 e 1197/2019. A petição n.º 0788/2019 permanecerá em 
aberto durante 2 meses enquanto se aguarda a reação do peticionário. É dado por concluído 
o exame da petição n.º 0952/2019.

9. ICE recentemente registadas e informações atualizadas sobre as ICE registadas

Os coordenadores receberam informações atualizadas sobre a situação relativa a três ICE 
registadas («Right to cure», «Minority SafePack» e «End the Cage Age»).

10. Reunião do grupo diretor do portal da Comissão PETI 

Os coordenadores serão devidamente informados do resultado da reunião dos comités 
diretores do portal da Comissão PETI, prevista para a primeira semana de outubro de 2020.

11. Petições retiradas

Os coordenadores tomam conhecimento das petições retiradas. 

12. Cartas 

Os coordenadores tomam conhecimento das cartas recebidas. 

13. Diversos
Nada a assinalar.

11. Data e local da próxima reunião
   28.10.2020,  9.00-11.00  +  11.30-12.30  +  16.45–18.45
   29.10.2020,  9.00-11.00

A reunião é encerrada às 18.22.

* * *
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B. Petições a encerrar à luz da resposta escrita da Comissão Europeia ou de outros 
documentos recebidos

É dado por concluído o exame das seguintes petições: 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, 

São mantidas em aberto as seguintes petições: 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)



PV\1213928PT.docx 9/11 PE657.468v01-00

PT

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 
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políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
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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

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat
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DG IPOL

DG EXPO
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Iiro Liukkonen

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Leticia Zuleta de Reales Ansaldo, Roberta Panizza, Jesús Ramos García, Andreea Craciun

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
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