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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 22 septembrie 2020, 13.45 – 15.45 și 16.45 – 18.45

BRUXELLES

prin conectare de la distanță (cu transmisie din sala JAN 4Q1)

Reuniunea a fost deschisă marți, 22 septembrie 2020, la ora 13.51, fiind prezidată de Dolors 
Montserrat (președintă).

la ora 13.45

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) OJ - PE 657.400
FdR 1213553

Ordinea de zi a fost adoptată în forma indicată în prezentul proces-verbal.

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
   14 iulie 2020
Procesul-verbal a fost aprobat.

PV– PE 654.088
FdR 1209542
+ anexe

3. Comunicări ale președinției
Nu au existat.
_________________________
(1) În conformitate cu orientările comisiei din 2016, punctele prezentate în secțiunea B a proiectului de ordine 
de zi nu vor fi discutate la prezenta reuniune. Cu toate acestea, orice membru al Comisiei PETI poate solicita, 
înainte de încheierea reuniunii, ca un punct din secțiunea B să rămână deschis; în acest caz, el va fi inclus 
automat pe ordinea de zi a reuniunii coordonatorilor, urmând să se ia o decizie cu privire la discutarea acestuia 
la o reuniune ulterioară a coordonatorilor.
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În prezența Comisiei Europene

A. Petiții supuse dezbaterii în comisie pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a 
altor documente primite

Ocuparea forței de muncă

4. Petiția nr. 0352/2019, adresată de D.V., de cetățenie română, privind presupusa 
încălcare a drepturilor lucrătorilor în Islanda
și
Petiția nr. 0423/2019, adresată de V.M.P., de cetățenie română, însoțită de 3 semnături, 
privind presupusa încălcare a drepturilor lucrătorilor UE în Islanda
(în prezența petiționarilor, conectați de la distanță)

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

Decizie: petiția rămâne deschisă; se trimite o scrisoare autorităților islandeze, în care să se 
prezinte aspectele subliniate în petiții și să se solicite informații cu privire la măsurile luate 
pentru a proteja drepturile lucrătorilor; se solicită informații actualizate din partea CE; se 
trimit petițiile pentru aviz la Comisia EMPL.

5. Petiția nr. 0689/1998, adresată de David Petrie, de cetățenie britanică, în numele 
„Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia”, privind situația lectorilor de limbi 
străine din Italia
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

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

Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită CE să își continue ancheta și să trimită un aviz 
actualizat; se trimite pentru aviz Comisiei JURI; se trimite o scrisoare autorităților naționale 
italiene pentru a cere clarificări.

Drepturi fundamentale

6. Petiția nr. 0790/2019, adresată de V.B., de cetățenie irlandeză, privind necesitatea de a 
ține seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de legislația UE în 
procedurile judiciare naționale
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță) 

Au intervenit: V. B. (petiționar), Loránt Vincze, Ibán García Del Blanco, Kosma Złotowski, 
Tatjana Ždanoka, Maria Rosaria Mollica (CE-JUST), Yana Toom.
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Decizie: Petiția se închide.

Reuniunea a fost suspendată la ora 15.42.

* * *

de la 15.45 la 16.45

PAUZĂ

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 16.48, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă).

la ora 16.45

Covid-19

7. Petiția nr. 0920/2020, adresată de Dobrin Totev, de cetățenie bulgară, privind instituirea 
unui test de COVID-19 subvenționat de UE pentru persoanele care sosesc în state 
membre ale UE în scopuri turistice și de agrement

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

Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită Comisiei o actualizare scrisă, se transmite 
comisiilor LIBE și TRAN pentru aviz; subiectele abordate în această petiție vor fi abordate 
în rezoluția scurtă referitoare la sistemul Schengen și măsurile luate în timpul crizei COVID-
19 (2020/2801(RSP)).

Sănătate

8. Petiția nr. 0548/2019, adresată de Nicolas Laarman, de cetățenie franceză, în numele 
Pollinis Franța, privind impactul utilizării fungicidelor SDHI asupra sănătății umane și 
a ecosistemelor
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

Au intervenit: Pierre Rustin (petiționar), Klaus Berend (CE-SANTE), Barbara Berardi 
(petiționară), Alexander Bernhuber, Alex Agius Saliba, Frédérique Ries, Thomas Waitz, 
Kosma Złotowski, Peter Jahr.
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Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită CE o cronologie detaliată a acțiunilor specifice 
preconizate privind substanțele enumerate în petiție, în diverse domenii de impact; se solicită 
CE să prezinte feedback în scris cu privire la reuniunea comitetului permanent și [se solicită 
CE] să transmită petiția către EFSA, pentru revizuirea în curs a documentului de orientare 
privind evaluarea riscurilor prezentate de produsele de protecție a plantelor asupra albinelor.

Transport

9. Petiția nr. 0671/2018, adresată de J.F.G., de cetățenie spaniolă, privind punerea în 
aplicare a unor măsuri disuasive în cazul conducerii sub influența consumului de băuturi 
alcoolice și de droguri
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

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

Decizie: petiția rămâne deschisă; se trimite un reminder reprezentanțelor permanente care 
nu au răspuns încă la cererea de informații din partea Comisiei PETI; se așteaptă studiul CE 
pe această temă și apoi se transmite apoi Comisiei TRAN pentru informare.

10. Chestiuni diverse

Rezultatele reuniunii coordonatorilor grupurilor politice din 10 septembrie 2020

1. Adoptarea ordinii de zi

Renew a cerut amânarea punctului 5 de pe ordinea de zi pentru următoarea reuniune a 
coordonatorilor. Nu au existat obiecții. Ordinea de zi modificată a fost adoptată.

2. Comunicări ale președinției

Coordonatorii au luat act de Recomandarea Conferinței președinților de comisie privind 
conflictul dintre comisiile AFCO și PETI privind raportul INI al AFCO referitor la 
„dialogurile cetățenești și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE”. 
Raportorul pentru aviz din partea PETI va fi numit de Renew.

3. Adoptarea proiectului de ordine de zi al reuniunii Comisiei PETI din 
22 septembrie 2020 (13.45-15.45 și 16.45-18.45)

Președinta a anunțat că următoarea reuniune a comisiei va avea loc în două părți, din cauză 
că este necesar să se curețe cabinele interpreților după primele două ore de reuniune. 
Președinta a explicat că vor fi discutate șase petiții la reuniunea din 22 septembrie și alte șase 
la următoarea reuniune din octombrie.
Cererea președintei privind aplicarea procedurii de urgență pentru petiția nr. 0920/20 
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(referitoare la Covid-19) a fost aprobată. Această petiție va fi pusă pe ordinea de zi a 
reuniunii din 22 septembrie.
Președinta a solicitat coordonatorilor să decidă cu privire la petițiile care urmează să fie puse 
pe ordinea de zi în luna septembrie dintre următoarele petiții (0423/2019, 0790/2019, 
0548/2019, 1432/2016, 0858/2017, 2184/2014, 0671/2018 și 0689/1998). Cele care nu au 
fost reținute pentru luna septembrie vor fi examinate în cadrul reuniunii PETI din luna 
octombrie.
Petițiile nr. 0695/2019 și nr. 0491/2020 vor fi discutate după primirea răspunsului din partea 
Comisiei. 
Coordonatorii au convenit să amâne petiția nr. 0070/2012 pentru o altă reuniune 
(noiembrie/decembrie). În ceea ce privește petiția nr. 0087/2020, aceștia au decis să aștepte 
răspunsurile CE și ale SEAE înainte de a o readuce pe ordinea de zi. În ceea ce privește 
petiția nr. 0677/2020, aceasta va fi înscrisă pe ordinea de zi după ce se va primi răspunsului 
autorităților poloneze referitor la petiția privind același subiect, discutată în iulie 2020 
(petiția nr. 1236/2019). 

4. Propuneri pentru reuniunile viitoare

4.1 Coordonatorii au fost de acord cu cererea PPE de a include petiția nr. 0194/2020 pe 
ordinea de zi a unei reuniuni viitoare.
4.2 Coordonatorii au fost de acord cu cererea S&D de a include petițiile nr. 0354/2020 
și nr. 0448/2020 pe ordinea de zi a unei reuniuni viitoare.

5. Rapoarte și avize 

Acest punct a fost amânat la cererea Renew.
6. Cereri de acțiuni specifice

6.1 Acțiuni în continuarea petiției nr. 0472/2020, adresată de G. C., de cetățenie 
italiană, privind redeschiderea imediată a secțiilor de chirurgie și ortopedie în Ostuni
Cererea dlui Furore de a redeschide această petiție, de a o declara admisibilă și de a o trata 
în cadrul procedurii ordinare a fost respinsă (prin vot).

6.2 Tratarea petiției nr. 1053/2016, adresată de C.B., de cetățenie italiană, privind 
proiectul de construire a unui bazin de retenție pentru râul Seveso (Milano/Bresso)

La cererea dnei Evi, coordonatorii au convenit ca președinta să trimită o scrisoare primarului 
orașului Milano. 

7. Propunerea CE de audiere pe drepturile cetățenilor

Coordonatorii au convenit ca Comisia PETI să se alăture comisiilor AFCO, LIBE și JURI 
pentru a organiza în comun o audiere împreună cu Comisia pe drepturile cetățenilor, în prima 
jumătate a lunii octombrie 2020.
Secretariatul va contacta Comisia și celelalte comisii, iar coordonatori vor fi informați cu 
privire la viitoarele etape. 

8. Solicitări privind punctele din secțiunea B 
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Coordonatorii au decis să păstreze deschisă petiția nr. 1055/2018 și să închidă petițiile nr. 
1418/2014 și 1197/2019. Petiția nr. 0788/2019 va rămâne deschisă timp de două luni în 
așteptarea reacției petiționarului. Petiția nr. 0952/2019 a fost închisă.

9. O ICE nou înregistrată și informații actualizate privind inițiativele cetățenești 
înregistrate

Coordonatorii au fost informați cu privire la situația a trei ICE înregistrate („Dreptul la 
tratament”, „Minority SafePack” și „End the Cage Age”).

10. Reuniunea grupului de coordonare pentru portalul PETI 

Coordonatorii vor fi informați în mod corespunzător cu privire la rezultatul reuniunii 
comitetelor de coordonare pentru portalul PETI, programată pentru prima săptămână din 
octombrie 2020.

11. Petiții retrase

Coordonatorii au luat act de petițiile retrase. 

12. Scrisori 

Coordonatorii au luat act de scrisorile primite. 

13. Chestiuni diverse
Nu au existat.

11. Data și locul următoarei reuniuni
   28.10.2020,  9.00-11.00  +  11.30-12.30  +  16.45–18.45
   29.10.2020,  9.00-11.00

Reuniunea a fost închisă la ora 18.22

* * *
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B. Petiții a căror închidere este propusă pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a 
altor documente primite

Următoarele petiții vor fi închise: 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, 

Următoarele petiții vor rămâne deschise: 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 PREZENȚĂ/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/Deputați/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/Supleanți/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Ioan-Rareș 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 invitația președintelui/ 
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/Alți participanți/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 Președinte/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/Direcții Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
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