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Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre petície

PETI_PV(2020)305_1

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 22. septembra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 

18.45 h

v BRUSELI

pripojením na diaľku   (cez miestnosť JAN 4Q1)

Schôdza sa začala v utorok 22. septembra 2020 o 13.51 h. Predsedala jej predsedníčka 
Dolors Montserrat.

O 13.45 h

1. Prijatie návrhu programu schôdze  (1) OJ– PE 657.400
FdR 1213553

Program schôdze bol prijatý v podobe uvedenej v tejto zápisnici.

2. Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala:
   14. júla 2020
Zápisnica bola schválená.

PV– PE 654.088
FdR 1209542
+ prílohy

3. Oznámenia predsedníctva
Žiadne.
_________________________
(1) V súlade s usmerneniami výboru z roku 2016 sa o bodoch v časti B návrhu programu nebude počas tejto 
schôdze rokovať. Každý člen výboru PETI však môže pred skončením schôdze požiadať, aby sa určitý bod 
v časti B ponechal otvorený. Tento bod bude potom automaticky zahrnutý do programu koordinátorov, ktorí 
rozhodnú o ďalšom postupe v súvislosti s daným bodom na svojej nasledujúcej schôdzi.
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Za prítomnosti Európskej komisie

A. Petície predložené na rokovanie vo výbore na základe písomnej odpovede 
Komisie alebo iných doručených dokumentov

Zamestnanosť

4. Petícia č. 0352/2019, ktorú predkladá D. V., rumunský štátny príslušník, o údajnom 
porušení pracovných práv na Islande
a
Petícia č. 0423/2019, ktorú predkladá V. M. P., rumunský štátny príslušník, 
s 3 podpismi, o údajnom porušení práv pracovníkov EÚ na Islande
((za prítomnosti predkladateľov petícií pripojením na diaľku)

Rečníci: Francisco Pérez Flores (EK, GR EMPL), Dorin Vizireanu (predkladateľ petície), 
Valeriu Marius Peptenatu (predkladateľ petície), Gheorghe Falcă, Alex Agius Saliba, 
Ramona Strugariu, Kosma Złotowski, Loránt Vincze.

Rozhodnutie : ponechať petíciu otvorenú; poslať list islandským orgánom týkajúci sa 
otázok uvedených v petíciách a so žiadosťou o objasnenie krokov prijatých na ochranu práv 
pracovníkov; požiadať Komisiu o aktuálne informácie; poslať petície výboru EMPL so 
žiadosťou o stanovisko.

5. Petícia č. 0689/1998, ktorú predkladá David Petrie, britský štátny príslušník, v mene 
Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia, o situácii lektorov cudzích jazykov 
v Taliansku
(za prítomnosti predkladateľa petície pripojením na diaľku)

Rečníci : David Petrie (predkladateľ petície), Alessia Valentino (EK – JUST), Francisco 
Pérez Flores (EK – EMPL), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Ulrike Müller, Kosma 
Złotowski, Peter Jahr.

Rozhodnutie : ponechať petíciu otvorenú; požiadať EK, aby pokračovala vo vyšetrovaní a 
zaslala aktualizované stanovisko; poslať na vyjadrenie stanoviska výboru JURI; zaslať 
talianskym vnútroštátnym orgánom list so žiadosťou o vysvetlenie.

Základné práva

6. Petícia č. 0790/2019, ktorú predkladá V. B., írsky štátny príslušník, o potrebe zohľadniť 
Chartu základných práv Európskej únie a právne predpisy EÚ vo vnútroštátnych 
súdnych konaniach
(za prítomnosti predkladateľa petície pripojením na diaľku) 

Rečníci : V. B. (predkladateľ petície), Loránt Vincze, Ibán García Del Blanco, Kosma 
Złotowski, Tatjana Ždanoka, Maria Rosaria Mollica (EK – JUST), Yana Toom.
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Rozhodnutie : petíciu uzavrieť.

Schôdza bola prerušená o 15.42 h.

* * *

Od 15.45 do 16.45 h

PRESTÁVKA

* * *

Schôdza pokračovala o 16.48 h. Predsedala jej predsedníčka Dolors Montserrat.

O 16.45 h

COVID-19

7. Petícia č. 0920/2020, ktorú predkladá Dobrin Totev, bulharský štátny príslušník, o 
zavedení testovania COVID-19 dotovaného EÚ pre jednotlivcov prichádzajúcich do 
členských štátov EÚ na účely voľného času a cestovného ruchu

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

Rozhodnutie : ponechať petíciu otvorenú; požiadať Komisiu o aktuálne informácie v 
písomnej podobe, postúpiť výborom LIBE a TRAN na vyjadrenie stanoviska; spomenúť 
témy, ktorým sa venuje táto petícia, v krátkom uznesení o schengenskom systéme a 
opatreniach prijatých počas krízy COVID-19 (2020/2801 (RSP)).

Zdravie

8. Petícia č. 0548/2019, ktorú predkladá Nicolas Laarman, francúzsky štátny príslušník, v 
mene Pollinis France, o vplyve používania fungicídov SDHI na ľudské zdravie a 
ekosystémy
(za prítomnosti predkladateľa petície pripojením na diaľku)

Rečníci : Pierre Rustin (predkladateľ petície), Klaus Berend (EK – SANTE), Barbara 
Berardi (predkladateľka petície), Alexander Bernhuber, Alex Agius Saliba, Frédérique Ries, 
Thomas Waitz, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Rozhodnutie : ponechať otvorené; požiadať Komisiu o podrobný harmonogram konkrétnych 
očakávaných opatrení pre látky uvedené v petícii v rôznych oblastiach vplyvu; požiadať 
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Komisiu, o poskytnutie písomnej spätnej väzby na zasadnutie stáleho výboru, a [požiadať 
Komisiu], o postúpenie petície úradu EFSA, vzhľadom na prebiehajúce preskúmanie 
usmerňovacieho dokumentu o posudzovaní rizika prípravkov na ochranu rastlín u včiel.

Doprava

9. Petícia 0671/2018, ktorú predkladá J.F.G., španielsky štátny príslušník, o vykonávaní 
odrádzajúcich opatrení týkajúcich sa vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu a drog
(za prítomnosti predkladateľa petície pripojením na diaľku)

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

Rozhodnutie : ponechať petíciu otvorenú; pripomenúť stálym zastúpeniam, ktoré ešte 
neodpovedali na vyžiadanie informácií výborom PETI; počkať na posúdenie tejto otázky od 
Komisie a následne ho zaslať výboru TRAN.

10. Rôzne otázky

Výsledky schôdze koordinátorov politických skupín ktorá sa konala 10. septembra 
2020

1. Prijatie programu schôdze

Renew požiadala o odloženie bodu 5 programu schôdze na nasledujúcu schôdzu 
koordinátorov. Neboli vznesené žiadne námietky. Zmenený program schôdze bol prijatý.

2. Oznámenia predsedníctva

Koordinátori vzali na vedomie odporúčanie Konferencie predsedov výborov k sporu medzi 
výbormi AFCO a PETI o iniciatívnej správe výboru AFCO na tému Dialógy s občanmi a 
účasť občanov na rozhodovaní EÚ. 
Spravodajcu stanoviska výboru PETI vymenuje Renew.

3. Prijatie návrhu programu schôdze výboru PETI, ktorá sa konala dňa 22. 
septembra 2020 (13.45 – 15.45 h a 16.45 – 18.45h)

Predsedajúca oznámila, že ďalšia schôdza výboru sa bude konať v dvoch častiach, a to z 
dôvodu nutnosti vyčistiť tlmočnícke kabíny po prvých 2 hodinách konania schôdze. 
Predsedajúca vysvetlila, že na schôdzi 22. septembra sa bude diskutovať o 6 petíciách a 
o zvyšných 6 na nasledujúcej schôdzi v októbri.
Žiadosť predsedajúcej o naliehavý postup petície č. 0920/20 (súvisiaca s Covid-19) bola 
schválená. Táto petícia bude zaradená do programu rokovania 22. septembra.
Predsedajúca požiadala koordinátorov, aby rozhodli o petíciách, ktoré z nasledujúcich petícií 
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č. (0423/2019, 0790/2019, 0548/2019, 1432/2016, 0858/2017, 2184/2014, 0671/2018 a 
0689/1998) sa majú zaradiť do programu rokovania v septembri. Tie, ktoré neboli ponechané 
na september, budú preskúmané na schôdzi výboru PETI v októbri.
Po prijatí odpovede Komisie sa bude diskutovať o petíciách č. 0695/2019 a 0491/2020. 
Koordinátori súhlasili s odložením petície č. 0070/2012 na ďalší program schôdze 
(november/december). Pokiaľ ide o petíciu č. 0087/2020, rozhodli sa počkať na odpoveď 
Komisie a ESVČ pred tým, ako ju zaradia znova do programu. Petícia č. 0677/2020 bude 
zaradená do programu rokovania hneď po prijatí vyjadrenia poľských orgánov k petícii na 
rovnakú tému prerokovanú v júli 2020 (petícia č. 1236/2019). 

4. Návrhy na ďalšie schôdze

4.1 Koordinátori súhlasili so žiadosťou skupiny PPE na zahrnutie petície č. 0194/2020 
na ďalšiu schôdzu.
4.2 Koordinátori súhlasili so žiadosťou skupiny S&D o zahrnutie petícií č. 0354/2020 a 
č. 0448/2020 na ďalšiu schôdzu.

5. Správy a stanoviská 

Tento bod bol odložený na žiadosť Renew.
6. Žiadosti o konkrétne opatrenia

6.1 Nadväzujúce opatrenia k petícii č. 0472/2020, ktorú predkladá G. C. , taliansky 
štátny príslušník, o okamžitom znovuotvorení chirurgických a ortopedických oddelení 
v Ostuni
Žiadosť p. Furoreho o opätovné otvorenie tejto petície, jej vyhlásenie za prípustnú a jej 
vybavenie bežným legislatívnym postupom, bola zamietnutá (hlasovaním).

6.2 Petícia č. 1053/2016, ktorú predkladá C. B., talianska štátna príslušníčka, o projekte 
na vybudovanie poldra na rieke Seveso (Miláno/Bresso)

Na žiadosť p. Eviovej koordinátori súhlasili aby predsedajúca zaslala list primátorovi 
Milána. 

7. Návrh Komisie na vypočutie o občianskych právach

Koordinátori sa dohodli, že sa pripoja k výborom AFCO, LIBE a JURI, aby v prvej polovici 
októbra 2020 spoločne s Komisiou zorganizovali vypočutie o občianskych právach.
Sekretariát bude kontaktovať Komisiu a ďalšie výbory a koordinátori budú informovaní 
o ďalších krokoch. 

8. Žiadosti týkajúce sa bodov na zozname B 

Koordinátori sa rozhodli ponechať otvorenú petíciu č. 1055/2018 a uzavrieť petície 
č. 1418/2014 a 1197/2019. Petícia č. 0788/2019 zostane otvorená dva mesiace a čaká sa na 
reakciu predkladateľa petície. Petícia č. 0952/2019 bola uzavretá.

9. Novo zaevidovaná EIO a aktualizované informácie týkajúce sa zaevidovaných 
EIO
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Koordinátori boli informovaní o situácii týkajúcej sa troch zaevidovaných EIO („Právo na 
liečbu“, „Minority SafePack“ a „Skoncovať s klietkovým chovom“).

10. Schôdza riadiacej skupiny o portáli výboru PETI 

Koordinátori budú náležite informovaní o výsledku zasadania riadiaceho výboru portálu Peti 
naplánovaného na prvý októbrový týždeň roku 2020.

11. Stiahnuté petície

Koordinátori vzali na vedomie stiahnuté petície. 

12. Listy 

Koordinátori vzali na vedomie prijaté listy. 

13. Rôzne otázky
Žiadne.

11. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze
   28. október 2020, 9.00 – 11.00 h,  +  11.30 – 12.30 h   +  16.45 – 18.45 h
   29. október 2020, 9.00 – 11.00 h

Schôdza sa skončila o 18.22 h.

* * *



PV\1213928SK.docx 7/11 PE657.468v01-00

SK

B. Petície, pri ktorých sa na základe písomnej odpovede Komisie alebo iných 
doručených dokumentov navrhuje, aby sa ich posudzovanie ukončilo

Uzavrú sa tieto petície: č. 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, 

Tieto petície zostanú otvorené: č. 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

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/ 
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