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Utskottet för framställningar

PETI_PV(2020)305_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 22 september 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45

BRYSSEL

på distans (via lokal JAN 4Q1)

Sammanträdet öppnades tisdagen den 22 september 2020 kl. 13.51 med utskottets 
ordförande, Dolors Montserrat, som ordförande.

kl. 13.45

1. Godkännande av förslaget till föredragningslista(1) OJ– PE 657.400
FdR 1213553

Föredragningslistan godkändes i den form som framgår av detta protokoll.

2. Justering av protokollet från sammanträdet
  den 14 juli 2020
Protokollet justerades.

PV– PE 654.088
FdR 1209542
+ bilagor

3. Meddelanden från ordföranden
Inga ärenden förelåg under denna punkt.
_________________________
(1) I enlighet med utskottets riktlinjer 2016 kommer punkterna i del B i förslaget till föredragningslista inte att 
diskuteras under detta sammanträde. Innan sammanträdet avslutas kan emellertid alla PETI-ledamöter begära 
att en punkt i del B hålls öppen. Denna punkt kommer då automatiskt att föras upp på samordnarnas 
föredragningslista för beslut om vidare behandling vid ett senare sammanträde för samordnarna.
I närvaro av kommissionen
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A. Framställningar som mot bakgrund av kommissionens skriftliga svar eller andra 
mottagna handlingar bör diskuteras i utskottet

Sysselsättning

4. Framställning nr 0352/2019, ingiven av D. V., rumänsk medborgare, om påstådd 
kränkning av arbetstagarrättigheter i Island
och
framställning nr 0423/2019, ingiven av V.M.P., rumänsk medborgare, och undertecknad 
av ytterligare tre personer, om en påstådd kränkning av EU-arbetstagares rättigheter i 
Island
(framställarna närvarade på distans).

Följande yttrade sig: Francisco Pérez Flores (kommissionen-EMPL), Dorin Vizireanu 
(framställare), Valeriu Marius Peptenatu (framställare), Gheorghe Falcă, Alex Agius Saliba, 
Ramona Strugariu, Kosma Złotowski, Loránt Vincze.

Beslut: Framställningen hålls öppen. En skrivelse sänds till de isländska myndigheterna för 
att få svar på de frågor som tas upp i framställningarna och undersöka vilka åtgärder som 
vidtagits för att skydda arbetstagarnas rättigheter. Kommissionen uppmanas att ge 
uppdaterad information. Framställningarna översänds för yttrande till EMPL-utskottet.

5. Framställning nr 0689/1998, ingiven av David Petrie, brittisk medborgare, för 
”Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia” om situationen för utländska 
språklektorer i Italien
(framställaren närvarade på distans)

Följande yttrade sig: David Petrie (framställare), Alessia Valentino (kommissionen-JUST), 
Francisco Pérez Flores (kommissionen-EMPL), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Ulrike 
Müller, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Beslut: Framställningen hålls öppen. Kommissionen uppmanas att fortsätta sin 
undersökning och skicka ett uppdaterat yttrande. Översänds för yttrande till JURI-utskottet. 
En skrivelse sänds till de italienska myndigheterna för att be om förtydliganden.

Grundläggande rättigheter

6. Framställning nr 0790/2019, ingiven av V. B., irländsk medborgare, om behovet av att 
ta hänsyn till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och till 
EU-lagstiftningen i nationella domstolsförfaranden
(framställaren närvarade på distans) 

Följande yttrade sig: V. B. (framställare), Loránt Vincze, Ibán García Del Blanco, Kosma 
Złotowski, Tatjana Ždanoka, Maria Rosaria Mollica (kommissionen-JUST), Yana Toom.
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Beslut: Behandlingen avslutas.

Sammanträdet ajournerades kl. 15.42.

* * *

från kl. 15.45–16.45

PAUS

* * *

Sammanträdet återupptogs kl. 16.48 med utskottets ordförande, Dolors Montserrat, som 
ordförande.

kl. 16.45

Covid-19

7. Framställning nr 0920/2020, ingiven av Dobrin Totev, bulgarisk medborgare, om att 
genomföra ett EU-subventionerat covid-19-test för personer som anländer till EU:s 
medlemsstater för fritids- och turismändamål

Följande yttrade sig: Milosz Momo (kommissionen-GROW), Yoline Kuipers 
(kommissionen-SANTE), Peter Jahr, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tatjana 
Ždanoka, Angel Dzhambazki.

Beslut: Framställningen hålls öppen. Kommissionen uppmanas att lämna en skriftlig 
uppdatering, och framställningen sänds till LIBE- och TRAN-utskotten för yttrande. Ämnen 
som tas upp i denna framställning kan tas upp i den korta resolutionen om Schengensystemet 
och åtgärder som vidtagits under covid-19-krisen (2020/2801 (RSP)).

Hälsa

8. Framställning nr 0548/2019, ingiven av Nicolas Laarman, fransk medborgare, för 
Pollinis France, om den påverkan som användning av SDHI-fungicider har på 
människors hälsa och ekosystemen
(framställaren närvarade på distans)

Följande yttrade sig: Pierre Rustin (framställare), Klaus Berend (kommissionen-SANTE), 
Barbara Berardi (framställare), Alexander Bernhuber, Alex Agius Saliba, Frédérique Ries, 
Thomas Waitz, Kosma Złotowski, Peter Jahr.
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Beslut: Framställningen hålls öppen. Kommissionen uppmanas att lämna en detaljerad 
tidsplan för vilka specifika åtgärder som förväntas för de ämnen som tas upp i 
framställningen, inom de olika områden där vi ser konsekvenser. Kommissionen uppmanas 
att ge skriftlig återkoppling på mötet i den ständiga kommittén och att översända 
framställningen till Efsa, med tanke på den pågående översynen av vägledningsdokumentet 
om riskbedömning av växtskyddsmedels inverkan på bin.

Transporter

9. Framställning nr 0671/2018, ingiven av J.F.G., spansk medborgare, om genomförandet 
av avskräckande åtgärder mot körning under alkohol- eller narkotikapåverkan
(framställaren närvarade på distans)

Följande yttrade sig: J. F. G. (framställare), Casto Lopez Benitez (kommissionen-MOVE), 
Rosa Estaràs Ferragut, Alex Agius Saliba, Peter Jahr, Kosma Złotowski.

Beslut: Framställningen hålls öppen. En påminnelse skickas till de ständiga representationer 
som ännu inte svarat på PETI-utskottets begäran om upplysningar. Kommissionens 
undersökning i denna fråga inväntas och skickas sedan till TRAN-utskottet för kännedom.

10. Övriga frågor

Resultat av sammanträdet för de politiska gruppernas samordnare 
den 10 september 2020

1. Godkännande av föredragningslistan

Renew bad att punkt 5 på föredragningslistan skulle skjutas upp till samordnarnas nästa 
sammanträde. Inga invändningar gjordes. Den ändrade föredragningslistan godkändes.

2. Meddelanden från ordföranden

Samordnarna tog del av utskottsordförandekonferensens rekommendation om tvisten mellan 
AFCO och PETI avseende AFCO-utskottets initiativbetänkande om dialog med 
medborgarna och allmänhetens deltagande i EU:s beslutsfattande. 
Föredraganden för PETI-utskottets yttrande utses av Renew.

3. Godkännande av förslaget till föredragningslista för PETI-utskottets 
sammanträde den 22 september 2020 (kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45)

Ordföranden meddelade att nästa utskottssammanträde skulle hållas i två delar eftersom 
tolkbåsen måste rengöras efter de första två timmarna av sammanträdet. 
Ordföranden förklarade att sex framställningar skulle diskuteras vid sammanträdet den 22 
september, och sex andra vid följande sammanträde i oktober.
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Ordförandens begäran om ett brådskande förfarande för framställning nr 0920/20 (covid-19-
relaterad) hade godkänts. Den framställningen skulle skrivas in på föredragningslistan för 
den 22 september.
Samordnarna hade uppmanats av ordföranden att besluta om vilka framställningar som 
skulle föras upp på föredragningslistan i september av följande framställningar: 
nr 0423/2019, 0790/2019, 0548/2019, 1432/2016, 0858/2017, 2184/2014, 0671/2018 och 
0689/1998. De som inte tas upp i september behandlas vid PETI-utskottets sammanträde i 
oktober.
Framställningarna nr 0695/2019 och 0491/2020 skulle behandlas när kommissionens svar 
tagits emot. 
Samordnarna enades om att skjuta upp behandlingen av framställning nr 0070/2012 till en 
senare föredragningslista (november/december). När det gäller framställning nr 0087/2020 
beslutade de att vänta på svaren från kommissionen och utrikestjänsten innan den skrivs in 
på föredragningslistan igen. För framställning nr 0677/2020 gäller att den kommer att tas 
upp på föredragningslistan så snart de polska myndigheternas svar på framställningen om 
samma ämne, som diskuterades i juli 2020 (framställning nr 1236/2019), har mottagits. 

4. Förslag för kommande sammanträden

4.1 Samordnarna samtyckte till PPE-gruppens begäran om att inkludera framställning 
nr 0194/2020 för ett kommande sammanträde.
4.2 Samordnarna samtyckte till S&D -gruppens begäran om att inkludera 
framställningarna nr 0354/2020 och 0448/2020 för ett kommande sammanträde.

5. Betänkanden och yttranden 

Denna punkt bordlades på begäran av Renew.
6. Begäran om särskilda åtgärder

6.1 Uppföljning av framställning nr 0472/2020 by G. C., italiensk medborgare, om ett 
omedelbart återöppnande av den kirurgiska och ortopediska avdelningen i Ostuni
Furores begäran om att återuppta denna framställning, förklara den tillåtlig och behandla den 
enligt det ordinarie förfarandet, har avslagits (genom omröstning).

6.2 Framställning nr 1053/2016 , ingiven av C.B., italiensk medborgare, om projektet 
för anläggande av en högvattenreservoar för floden Seveso (Milano/Bresso) 

På begäran av Evi enades samordnarna om att skicka en skrivelse till borgmästaren i Milano 
från ordföranden. 

7. Kommissionens förslag om en utfrågning om rättigheter knutna till 
unionsmedborgarskapet 

Samordnarna enades om att ansluta sig till AFCO-, LIBE- och JURI-utskotten för att 
tillsammans anordna en utfrågning med kommissionen om rättigheter knutna till 
unionsmedborgarskapet under första hälften av oktober 2020.
Sekretariatet kontaktar kommissionen och övriga utskott och samordnare informeras om 
kommande steg. 
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8. Begäranden om framställningar i förteckning B 

Samordnarna beslutade att hålla framställning nr 1055/2018 öppen och avsluta 
framställningarna nr 1418/2014 och 1197/2019. Framställning nr 0788/2019 kommer att 
hållas öppen i två månader i väntan på framställarens svar. Framställning nr 0952/2019 har 
avslutats.

9. Nya medborgarinitiativ och uppdaterad information om registrerade 
medborgarinitiativ

Samordnarna har uppdaterats om situationen för tre registrerade medborgarinitiativ om rätt 
till behandling, minoriteters rättigheter och stopp för djur i bur (”Right to cure”, ”Minority 
SafePack” och ”End the Cage Age”).

10. Sammanträde i PETI-portalens styrgrupp 

Samordnarna kommer att informeras om resultatet av Peti-portalens styrgruppsmöte, som är 
planerat till den första veckan i oktober 2020.

11. Tillbakadragna framställningar

Samordnarna noterade de tillbakadragna framställningarna. 

12. Skrivelser 

Samordnarna noterade de skrivelser som inkommit. 

13. Övriga frågor
Inga ärenden förelåg under denna punkt.

11. Datum och plats för nästa sammanträde
  28 oktober 2020 kl. 9.00-11.00, kl. 11.30-12.30 och kl. 16.45–18.45
  29 oktober 2020 kl. 9.00-11.00

Sammanträdet avslutades kl. 18.22.

* * *
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B. Framställningar som mot bakgrund av kommissionens skriftliga svar eller andra 
mottagna handlingar bör avslutas

Följande framställningar avslutas: nr 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. 

Följande framställningar hålls öppna: nr 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
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ECR

GUE/NGL
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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/ 
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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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/ 
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