
PV\1222762CS.docx PE661.947v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Petiční výbor

PETI_PV(2020)308_1

ZÁPIS
ze schůze konané ve dnech 2. prosince 2020 od 13:45 do 15:45 a od 16:45 do 18:45

a 3. prosince 2020 od 9:00 do 11:00 a od 11:30 do 12:30

distančně (s využitím místnosti JAN 4Q1)

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve středu 2. prosince 2020 ve 13:53 a předsedala jí Dolors 
Montserratová (předsedkyně).

ve 13:45

1. Přijetí návrhu pořadu jednání (1)

Pořad jednání byl přijat ve znění uvedeném v tomto zápisu.

2. Schválení zápisu ze schůze konané dne:
   28.–29. října 2020

Zápis byl schválen.

(1) V souladu s pokyny výboru z roku 2016 nebudou v průběhu této schůze projednávány body uvedené v části B 
návrhu pořadu jednání. Každý člen výboru PETI však může před ukončením schůze požádat, aby byl některý bod 
v části B ponechán jako neprojednaný; tento bod pak bude automaticky zařazen na pořad jednání schůze 
koordinátorů k rozhodnutí o dalším projednávání na následující schůzi koordinátorů.
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3. Sdělení předsedkyně

Sdělení předsedkyně týkající se rozhodnutí koordinátorů přijatých písemným postupem:

a) Body části B, o jejichž projednání rozhodli koordinátoři na schůzi dne 28. října: 

– projednávání petic č. 1125/2019 a 0058/2020 bude uzavřeno;
– petice č. 0648/2019 bude zaslána výboru LIBE k vypracování stanoviska a zařazena na pořad 
jednání některé z příštích schůzí;
– petice č. 0086/2020 a 0095/2020 budou zařazeny na pořad jednání některé z příštích schůzí;
– petice č. 0335/2020 bude předána pro informaci výboru LIBE a vyčká se na další posouzení 
ze strany EK;
– petice č. 0433/2011 a 0441/2020: vyčká se na další posouzení ze strany EK;

b)  
– rozporovaná doporučení, která byla přijata v podobě navržené předsedkyní: 
petice č. 0639/2020, 0675/2020, 0678/2020 a 0719/2020;

– rozporovaná doporučení, která byla přijata v podobě navržené skupinou Verts/ALE:
petice 0688/2020.
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*** První blok distančního hlasování *** (souběžně s jednáním výboru)
     (prostřednictvím aplikace iVote a hlasovacích lístků)

4. Stanovisko k provádění směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se 
stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání 
a povolání, s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením
(2020/2086(INI))           (pro výbor EMPL)
Zpravodaj(ka):   PAPADAKIS (S&D)
– přijetí pozměňovacích návrhů

Vystoupili: Monica Semedo

Výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích byly oznámeny písemně.

*** Konec hlasování *** v 15:00

Za přítomnosti Evropské komise

A. Petice předložené k projednání ve výboru na základě písemné odpovědi Komise 
nebo jiných obdržených dokumentů

Doprava

5. Petice č. 0740/2019, kterou předložil Steve Bentley, státní příslušnost: Bulharsko, ve věci 
používání anglického jazyka v oblasti údržby letadel v EU

Vystoupili: René Zbos (EK, MOVE), Alexander Bernhuber, Margrete Auken, Kosma 
Złotowski.

Rozhodnutí: ukončit projednávání.

Průmysl, životní prostředí

6.  Petice č. 0677/2019, kterou předložila A. S. státní příslušnost: Polsko, za Stowarzyszenie 
Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu (Sdružení pro rozvoj energetických 
inovací ve Zgorzelci), s 27 000 podpisy, proti okamžitému uzavření hnědouhelného dolu 
Turów (Polsko)
(za distanční účasti předkladatelky petice)

Vystoupili: Agnieszka Spirydowicz (předkladatelka petice), Aurel Ciobanu-Dordea (EK, 
ENV), Alexander Bernhuber, Ulrike Müller, Mikuláš Peksa, Anna Zalewska, Kateřina 
Konečná, Jarosław Duda, Martin Hojsík, Kosma Złotowski, Margrete Auken.



PE661.947v02-00 4/15 PV\1222762CS.docx

CS

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené; požádat Evropskou komisi o písemné 
aktuální informace.
Životní prostředí

7.  Petice 1144/2017 nesoucí devět podpisů, kterou předložil A. Z. (Itálie) jménem devíti 
environmentálních organizací ve věci protestu proti lomům na stavební materiál a skládce
(za distanční účasti předkladatele petice)

Vystoupili: Alessandro Zangrandi (předkladatel petice), Clelia Antico (EK, ENV), Peter Jahr, 
Eleonora Evi.

Rozhodnutí: ponechat petici otevřenou, dokud výbor neobdrží odpověď italského ministerstva 
životního prostředí.

Schůze byla přerušena v 15:16.

* * *

od 15:45 do 16:45

PŘESTÁVKA

* * *

Schůze pokračovala v 16:53 a předsedala jí Dolors Montserratová (předsedkyně).

od 16:45 do 18:45

COVID-19

8. Výměna názorů s úřadující generální ředitelkou GŘ JUST Evropské komise paní Sallou 
Saastamoinenovou  
o výsledcích monitorování opatření týkajících se COVID-19 zavedených členskými státy

Vystoupili: Salla Saastamoinen (úřadující generální ředitelka GŘ JUST, EK), Margrete Auken, 
Kosma Złotowski, Peter Jahr, Marc Angel, Alexis Georgoulis, Stelios Kympouropoulos, Vlad 
Gheorghe, Tatjana Ždanoka, Ádám Kósa, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Lefteris Nikolaou-
Alavanos, Alex Agius Saliba.

Demokracie – volby
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9. Petice č. 0663/2019, kterou předložil(a) T. L., státní příslušnost: Francie, ve věci ochrany 
demokracie a voleb v Evropě pomocí zrušení anonymity na sociálních sítích
(za distanční účasti předkladatele/ky petice)

Vystoupili: T. L. (předkladatel(ka) petice), Srd Kisevic (EK, JUST), Peter Jahr, Sylvie 
Guillaume, Marie-Pierre Vedrenne, Kosma Złotowski, Marc Angel, Tatjana Ždanoka.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené a zaslat ji podvýboru INGE 
k vypracování stanoviska.

Schůze byla přerušena v 18:37

* * *

Schůze byla zahájena ve čtvrtek 3. prosince 2020 v 9:04 a předsedala jí Dolors 
Montserratová (předsedkyně).

Čtvrtek 3. prosince 2020

od 9:00 do 11:00

***Druhý blok distančního hlasování ***    (souběžně s jednáním výboru)
     (prostřednictvím aplikace iVote a hlasovacích lístků)

10. Stanovisko k provádění směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se 
stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání 
a povolání, s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením
(2020/2086(INI))           (pro výbor EMPL)
Zpravodaj(ka):   PAPADAKIS (S&D)
– přijetí návrhu zprávy

*** Konec hlasování *** v 10:00

Výsledky hlasování byly oznámeny písemně:
Stanovisko bylo přijato: pro: 30, proti: 0, zdrželi se: 4

Životní prostředí – znečištění

11. Petice č. 1328/2019, kterou předložil Jānis Kuzins, státní příslušnost: Lotyšsko, jménem 
SDK Dzimtene, ve věci odstraňování chemických zbraní z Baltského moře
(za distanční účasti předkladatele petice)
a
Petice č. 0406/2020, kterou předložila Nélia Pinto, státní příslušnost: Portugalsko, ve věci 
chemického odpadu ze starých válečných střepin v Baltském moři
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Vystoupili: Jānis Kuzins (předkladatel petice), Marijana Mance (EK, ENV), Christos 
Theophilou (EC,MARE), Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tatjana 
Ždanoka, Anna Fotyga, Margrete Auken, Kosma Złotowski.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené; požádat Evropskou komisi o další 
informace a vyčkat na stanoviska výborů ENVI a PECH.

12. Petice č. 0895/2019, kterou předložila Liana Buzea, státní příslušnost: Rumunsko, ve věci 
poškození životního prostředí v biomu tajgy v létě 2019
(za distanční účasti předkladatelky petice)

Vystoupili: Liana Buzea (předkladatelka petice), Andrew Murphy (EK, ENV), Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Margrete Auken.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené; zaslat pro informaci výborům AFET a 
ENVI; vyzvat Evropskou komisi, aby výboru i nadále poskytovala informace k tomuto tématu.

v 10:00

13. Výměna názorů s komisařem Marošem Šefčovičem

Vystoupili: Maroš Šefčovič (místopředseda Komise), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, 
Margrete Auken, Vlad Gheorghe, Emmanouil Fragkos, Damien Carême.

14. Různé

Sdělení předsedkyně týkající se rozhodnutí koordinátorů (schůze dne 3. prosince 2020)

1. Přijetí pořadu jednání
Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedkyně

––

3. Přijetí návrhu zápisu ze schůze výboru PETI konané dne 26. ledna 2021 

Koordinátoři schválili návrh pořadu jednání schůze výboru PETI konané dne 26. ledna 2021.

4. Návrhy týkající se budoucích schůzí

Koordinátoři souhlasili s žádostí skupiny Verts, aby byla petice č. 1241/2019 ve věci situace 
zdravotních sester a ošetřovatelů se smlouvami na dobu určitou zařazena na lednový pořad 
jednání, a s návrhem skupiny PPE a Verts, aby byly zařazeny i další petice týkající se stejných 
otázek.

Koordinátoři souhlasili s žádostí poslankyně Eviové (NI) o zařazení petice č. 0148/2020 ve věci 



PV\1222762CS.docx 7/15 PE661.947v02-00

CS

žádosti o ukončení nadměrného využívání půdy v jižním Miláně na lednový pořad jednání.

Koordinátoři souhlasili s žádostí skupiny PPE, aby byly petice č. 1055/2019, 1188/2019, 
0074/2020, 0827/2020 ve věci velkých šelem v Evropské unii zařazeny na pořad jednání v 
únoru nebo březnu.

Koordinátoři souhlasili s žádostí skupiny Renew, aby byl v případě petice č. 937/2020 ve věci 
ochrany rumunských sezónních a sociálních pracovníků během koronavirové pandemie 
uplatněn postup pro naléhavé případy. 

Koordinátoři souhlasili s žádostí skupiny ECR, aby byl v případě petice č. 1313/2020 ve věci 
podezření na sexuální zneužívání mladistvých na Baleárských ostrovech uplatněn postup pro 
naléhavé případy.

Koordinátoři souhlasili s žádostí poslance Furoreho (NI), aby byl v případě petice č. 1118/2020 
ve věci souladu článku 55a legislativního nařízení č. 76/2020 s evropskými právními předpisy 
uplatněn postup pro naléhavé případy.

Koordinátoři rozhodli, že žádosti o uplatnění postupu pro naléhavé případy by měly být v 
budoucnu předkládány ve lhůtě 10 dnů před datem konání schůze koordinátorů v souladu s 
pravidly výboru PETI, aby byla zajištěna právní jistota a transparentnost. Byl vznesen 
požadavek na určitou flexibilitu, zejména během pandemie. Pokud skupina požádá o postup 
pro naléhavé případy mimo stanovenou lhůtu, bude rozhodnutí přijato na základě hlasování 
koordinátorů. 

5. Schůze výboru PETI v prvním pololetí roku 2021 

Koordinátoři v zásadě souhlasili s termíny, které byly předběžně vyhrazeny na schůze výboru 
PETI v prvním pololetí roku 2021 (s vědomím, že je třeba je potvrdit).

6. Výzkumný program výboru PETI 

Koordinátoři vzali na vědomí přehled provádění ročního výzkumného programu výboru PETI 
na období 2019–2020 a návrhy tematické sekce týkající se konkrétních potřeb výboru, které 
byly zjištěny na základě konzultací se sekretariátem.

Koordinátoři byli vyzváni, aby předložily návrhy studií do 18. prosince 2020.

Koordinátoři souhlasili s žádostí skupiny Renew o zařazení prezentace studie „Překážky účasti 
v místních a evropských volbách“ na pořad jednání některé z příštích schůzí.

7. Žádosti o konkrétní kroky

Koordinátoři souhlasili s žádostí skupiny Verts, aby byla petice č. 0655/2020 ve věci špatného 
hospodaření a zneužívání finančních prostředků EU v rámci programu EUTFA na podporu 
integrované správy hranic v Libyi zaslána výborům CONT, DEVE, AFET, DROI a LIBE k 
vypracování stanoviska. 

Koordinátoři zamítli žádost skupiny ECR o uzavření petice č. 0695/2019 ve věci absence 
právního státu v Polsku a dohodli se na tom, že bude vyčkáno na odpověď Komise.
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Pokud jde o petici č. 0551/2019 ve věci dostatečných záruk proti volebním podvodům v 
evropských volbách, souhlasili koordinátoři s návrhem sekretariátu zaslat předkladateli 
usnesení Parlamentu ze dne 24. listopadu 2020 a petici uzavřít.

8. Žádosti týkající se bodů části B 

Koordinátoři rozhodli, že tento bod bude projednán písemným postupem.

Výsledky písemného postupu jsou následující:

– Petice č. 0377/2019, 1082/2019, 1318/2019, 0363/2019 a 0875/2019, 1034/2019, 1254/2019 
a 1286/2019 budou zařazeny na pořad jednání některé z příštích schůzí.

– Petice č. 0485/2019: bude zaslán dopis řecké vládě.

Projednávání petic č. 0788/2019, 0635/2019, 0795/2019 a 0008/2020 bude uzavřeno.

9. Evropská občanská iniciativa „Konec klecí“

Koordinátoři byli informováni o tom, že evropská občanská iniciativa „Konec klecí“, která byla 
Komisi předložena dne 2. října 2020, byla dne 4. listopadu 2020 postoupena Parlamentu. 
Příslušným výborem je výbor AGRI a výbor PETI je přidruženým výborem.

Koordinátoři byli informováni o tom, že s organizátory probíhají jednání o případném 
uspořádání slyšení v Parlamentu letos v únoru.

Koordinátoři budou neprodleně informováni o aktuálním vývoji v této záležitosti.

10. Odpověď paní Regnerové, předsedkyni výboru FEMM
Koordinátoři vzali na vědomí dopis paní Montserratové ze dne 19. listopadu 2020, kterým 
reaguje na žádost předsedkyně výboru FEMM paní Regnerové o informace týkající se 
genderového složení a přidělování dokumentů výboru PETI.

11. Stažené petice
Koordinátoři vzali na vědomí, že petice č. 0841/2020 a 0956/2020 jejich předkladatelé stáhli.

12. Dopisy 
Koordinátoři vzali na vědomí obdržené dopisy.

13. Hodnocení činnosti výboru PETI v roce 2020 a možnosti zlepšení pro příští rok 
(žádost skupiny Verts)

Koordinátoři rozhodli, že tento bod projednají na své příští schůzi.

14. Různé
––

15. Datum a místo konání příští schůze
   26. ledna 2021, 9:00–11:00 a 11:30–12:30  

                       a 13:45–15:45 a 16:15–18:45       (bude potvrzeno)
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Schůze byla přerušena v 11:06.

* * *

od 11:00 do 11:30

PŘESTÁVKA

Schůze pokračovala v 11:37 a předsedala jí Dolors Montserratová (předsedkyně).

 * *
od 11:30 do 12:30 (neveřejné jednání)

16. Schůze koordinátorů

Schůze skončila ve 12:46.

* * *

B. Petice, jejichž projednávání má být na základě písemné odpovědi Komise nebo 
jiných obdržených dokumentů uzavřeno

Bude uzavřeno projednávání následujících petic: 0411/2015, 0021/2017, 0664/2019, 
0688/2019, 0858/2019, 1154/2019, 1162/2019, 0021/2020, 0061/2020, 0088/2020, 0092/2020, 
0127/2020, 0134/2020, 0144/2020, 0160/2020, 0180/2020, 0189/2020, 0222/2020, 0243/2020, 
0296/2020, 0339/2020, 0363/2020, 0391/2020, 0436/2020, 0489/2020, 0506/2020, 0544/2020, 
0552/2020, 0558/2020, 0563/2020, 0572/2020.

Projednávání těchto petic zůstává otevřeno: 2553/2014, 1005/2019, 0052/2020, 0111/2020, 
0159/2020, 0221/2020, 0410/2020.

o O o
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Výsledky jmenovitých hlasování

Obsah

Návrh zprávy ke stanovisku k provádění směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví 
obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, s ohledem na Úmluvu OSN 
o právech osob se zdravotním postižením (2020/2086(INI))

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se



PV\1222762CS.docx 11/15 PE661.947v02-00

CS

KONEČNÉ JMENOVITÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH ZPRÁVY KE STANOVISKU
k provádění směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání, s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se 

zdravotním postižením (2020/2086(INI))

30 +
EPP Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, 

Dolors Montserrat, Emil Radev, Loránt Vincze

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Demetris Papadakis, Massimiliano Smeriglio

RENEW Andrus Ansip, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Monica Semedo, Yana Toom

GREENS/EFA Margrete Auken, Tatjana Ždanoka

ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

EUL/NGL Alexis Georgoulis, Sira Rego

NI Eleonora Evi, Mario Furore

0 -
- -

4 0
ID Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se
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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 (VP), Yana Toom (VP), Ryszard Czarnecki (VP), 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

Monica Semedo, Alexander Bernhuber, Margrete Auken, Kosma Złotowski, Ulrike Müller, Peter Jahr, Eleonora Evi, Marc Angel, 
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Mikuláš Peksa, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Anna Fotyga, Damien 
Carême, Demetris Papadakis
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Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 2.12.2020
(2) 3.12.2020
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aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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