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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 2 grudnia 2020 r. w godz. 13.45–15.45 i 16.45–18.45

oraz 3 grudnia 2020 r. w godz. 9.00–11.00 i 11.30–12.30

BRUKSELA

uczestnictwo zdalne (sala JAN 4Q1)

Dolors Montserrat (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w środę 2 grudnia 2020 r. o 
godz. 13.53.

o godz. 13.45

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (1)

Porządek dzienny został przyjęty w formie przedstawionej w niniejszym protokole.

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dni:
   28–29 października 2020 r.

Protokół został zatwierdzony.

(1) Zgodnie z wytycznymi komisji z 2016 r. punkty sekcji B projektu porządku dziennego nie będą omawiane 
podczas obecnego posiedzenia. Każdy członek komisji PETI może jednak zwrócić się przed końcem posiedzenia 
o niezamykanie danego punktu sekcji B. W ten sposób zostanie on automatycznie włączony do porządku obrad 
posiedzenia koordynatorów, którzy w trakcie swojego kolejnego posiedzenia podejmą decyzję o dalszym 
postępowaniu z tym punktem.
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3. Komunikaty przewodniczącej

Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji podjętych przez koordynatorów w 
drodze procedury pisemnej:

a) Punkty sekcji B, które pozostają otwarte od posiedzenia koordynatorów w dniu 28 
października:

– petycje nr 1125/2019 i 0058/2020 zostaną zamknięte;
– petycja nr 0648/2019 zostanie przesłana komisji LIBE do zaopiniowania i omówiona na 
jednym z najbliższych posiedzeń;
– petycje nr 0086/2020 i 0095/2020 zostaną omówione na jednym z najbliższych posiedzeń;
– petycja nr 0335/2020 zostanie przesłana komisji LIBE tytułem informacji i oczekuje na dalszą 
ocenę ze strony Komisji Europejskiej;
– petycje nr 0433/2020 i 0441/2020: oczekują na dalszą ocenę ze strony Komisji Europejskiej;

b)  
– kwestionowane zalecenia przyjęto w postaci zaproponowanej przez przewodniczącą w 

odniesieniu do: 
– petycji nr 0639/2020, 0675/2020, 0678/2020 i 0719/2020;

– kwestionowane zalecenia przyjęto w postaci zaproponowanej przez grupę Verts w 
odniesieniu do:
– petycji nr 0688/2020.
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*** Pierwsza tura głosowania zdalnego ***      (równolegle z obradami komisji)
(za pośrednictwem aplikacji iVote i kart do głosowania)

4. Opinia w sprawie wdrożenia dyrektywy Rady 2000/78/WE 
ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w 
zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych
(2020/2086(INI))           (dla EMPL)
Sprawozdawca:   PAPADAKIS (S&D)
– przyjęcie poprawek

Głos zabrała: Monica Semedo

Wyniki głosowania nad poprawkami zostały przekazane na piśmie.

*** Koniec głosowania *** o godz. 15.00

W obecności Komisji Europejskiej

A. Petycje podlegające dyskusji w komisji na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji 
Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

Sektor transportu

5. Petycja nr 0740/2019, którą złożył Steve Bentley (Bułgaria), w sprawie używania 
lotniczego języka angielskiego przez pracowników lotniczej obsługi technicznej w UE

Głos zabrali: René Zbos (KE-MOVE), Alexander Bernhuber, Margrete Auken, Kosma 
Złotowski.

Decyzja: zamknięcie petycji.

Przemysł, środowisko

6.  Petycja nr 0677/2020, którą złożyła A. S. (Polska), w imieniu Stowarzyszenia Rozwoju 
Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu, z 27 000 podpisami, w sprawie sprzeciwu 
wobec natychmiastowego zamknięcia Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie (Polska)
(w obecności składającej petycję w drodze uczestnictwa zdalnego)

Głos zabrali: Agnieszka Spirydowicz (składająca petycję), Aurel Ciobanu-Dordea (KE-
ENV), Alexander Bernhuber, Ulrike Müller, Mikuláš Peksa, Anna Zalewska, Kateřina 
Konečná, Jarosław Duda, Martin Hojsík, Kosma Złotowski, Margrete Auken.
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Decyzja: petycja pozostaje otwarta; należy zwrócić się do Komisji o przedstawienie aktualnych 
informacji na piśmie.
Środowisko

7.  Petycja nr 1144/2017, którą złożył A. Z. (Włochy), w imieniu dziewięciu stowarzyszeń 
działających na rzecz środowiska, z dziewięcioma podpisami, przeciwko kamieniołomom, 
w których wydobywa się materiały budowlane, oraz przeciwko składowisku odpadów
(w obecności składającego petycję w drodze uczestnictwa zdalnego)

Głos zabrali: Alessandro Zangrandi (składający petycję), Clelia Antico (KE-ENV), Peter Jahr, 
Eleonora Evi.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta do czasu otrzymania odpowiedzi od włoskiego 
Ministerstwa Środowiska.

Posiedzenie zawieszono o godz. 15.16.

* * *

w godz. 15.45–16.45

PRZERWA

* * *

Posiedzenie wznowiono o godz. 16.53 pod przewodnictwem Dolors Montserrat 
(przewodniczącej).

w godz. 16.45–18.45

Covid-19

8. Wymiana poglądów z Sallą Saastamoinen, p.o. dyrektor generalną DG JUST, Komisja 
Europejska  
na temat wyników monitorowania środków związanych z COVID wprowadzonych przez 
państwa członkowskie

Głos zabrali: Salla Saastamoinen (p.o. dyrektor generalna, KE-JUST), 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.

Demokracja – wybory
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9. Petycja nr 0663/2019, którą złożył T. L. (Francja), w sprawie ochrony demokracji i 
wyborów w Europie dzięki unikaniu anonimowości sieci społecznościowych
(w obecności składającego petycję w drodze uczestnictwa zdalnego)

Głos zabrali: T. L. (składający petycję), Srd Kisevic (KE-JUST), Peter Jahr, Sylvie Guillaume, 
Marie-Pierre Vedrenne, Kosma Złotowski, Marc Angel, Tatjana Ždanoka.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta i zostanie przesłana do podkomisji INGE w celu 
zaopiniowania.

Posiedzenie zawieszono o godz. 18.37.

* * *

Dolors Montserrat (przewodnicząca) wznowiła posiedzenie w czwartek 3 grudnia 2020 r. o 
godz. 9.04.

czwartek 3 grudnia 2020 r.

w godz. 9.00–11.00

*** Druga tura głosowania zdalnego ***     (równolegle z obradami komisji)
(za pośrednictwem aplikacji iVote i kart do głosowania)

10. Opinia w sprawie wdrożenia dyrektywy Rady 2000/78/WE 
ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w 
zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych
(2020/2086(INI))           (dla EMPL)
Sprawozdawca:   PAPADAKIS (S&D)
– przyjęcie projektu sprawozdania

*** Koniec głosowania *** o godz. 10.00

Wyniki głosowania zostały ogłoszone na piśmie:
opinia została przyjęta 30 głosami za, przy braku głosów przeciw i 4 głosach wstrzymujących 
się.

Środowisko – zanieczyszczenie

11. Petycja nr 1328/2019, którą złożył Jānis Kuzins (Łotwa), w imieniu SDK Dzimtene, 
w sprawie oczyszczenia Morza Bałtyckiego z broni chemicznej
(w obecności składającego petycję w drodze uczestnictwa zdalnego)
oraz
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Petycja nr 0406/2020, którą złożyła Nélia Pinto (Portugalia), w sprawie substancji 
chemicznych pochodzących ze starych pocisków z czasów wojny światowej 
znajdujących się w Morzu Bałtyckim

Głos zabrali: Jānis Kuzins (składający petycję), Marijana Mance (KE-ENV), Christos 
Theophilou (KE-MARE), Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tatjana 
Ždanoka, Anna Fotyga, Margrete Auken, Kosma Złotowski.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta; należy zwrócić się do Komisji Europejskiej o dodatkowe 
informacje w oczekiwaniu na opinie komisji ENVI i PECH.

12. Petycja nr 0895/2019, którą złożyła Liana Buzea (Rumunia), w sprawie zniszczenia 
środowiska w biomie tajgi latem 2019 r.
(w obecności składającej petycję w drodze uczestnictwa zdalnego)

Głos zabrali: Liana Buzea (składająca petycję), Andrew Murphy (KE-ENV), Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Margrete Auken.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta; przekazanie do wglądu komisji AFET i ENVI; zwrócenie 
się do Komisji Europejskiej z apelem, by nadal przekazywała komisji informacje na ten temat.

o godz. 10.00

13. Wymiana poglądów z komisarzem Marošem Šefčovičem

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, 
Margrete Auken, Vlad Gheorghe, Emmanouil Fragkos, Damien Carême.

14. Sprawy różne

Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji podjętych przez koordynatorów 
(posiedzenie z dnia 3 grudnia 2020 r.)

1. Przyjęcie porządku dziennego
Porządek dzienny został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącej

Brak

3. Przyjęcie projektu porządku dziennego posiedzenia komisji PETI w dniu 26 stycznia 
2021 r. 

Koordynatorzy zatwierdzili projekt porządku dziennego posiedzenia komisji PETI w dniu 26 
stycznia 2021 r.
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4. Propozycje dotyczące kolejnych posiedzeń

Koordynatorzy przyjęli wniosek grupy Verts o włączenie do porządku obrad posiedzenia 
styczniowego petycji nr 1241/2019 w sprawie sytuacji pielęgniarek zatrudnionych na 
podstawie umów na czas określony, a także propozycję PPE i Verts, by uwzględnić również 
inne petycje dotyczące tych samych kwestii.

Koordynatorzy przyjęli wniosek posłanki E. Evi (NI) o włączenie do porządku obrad 
posiedzenia styczniowego petycji nr 0148/2020 w sprawie wniosku o położenie kresu 
nadmiernemu użytkowaniu gruntów w południowym Mediolanie.

Koordynatorzy przyjęli wniosek grupy PPE o włączenie petycji nr 1055/2019, 1188/2019, 
0074/2020, 0827/2020 w sprawie dużych drapieżników w Unii Europejskiej do porządku obrad 
posiedzeń w lutym lub marcu.

Koordynatorzy przyjęli wniosek grupy Renew o zastosowanie trybu pilnego do petycji nr 
937/2020 w sprawie ochrony rumuńskich pracowników sezonowych i socjalnych podczas 
pandemii COVID-19. 

Koordynatorzy przyjęli wniosek grupy ECR o zastosowanie trybu pilnego do petycji nr 
1313/2020 w sprawie domniemanego wykorzystywania seksualnego nieletnich na Balearach.

Koordynatorzy przychylili się do wniosku posła M. Furorego (NI) o zastosowanie trybu pilnego 
do petycji nr 1118/2020 w sprawie zgodności z europejskimi przepisami art. 55-bis dekretu 
legislacyjnego nr 76/2020.

Koordynatorzy postanowili, że wnioski o zastosowanie trybu pilnego należy w przyszłości 
składać w terminie 10 dni przed posiedzeniem koordynatorów zgodnie z wytycznymi komisji 
PETI, aby zapewnić pewność prawa i przejrzystość. Zwrócono się o pewną elastyczność, 
zwłaszcza w trakcie pandemii. W przypadku gdy grupa wystąpi z wnioskiem o zastosowanie 
trybu pilnego po upływie terminu, decyzja zostanie podjęta w drodze głosowania 
koordynatorów. 

5. Posiedzenia komisji PETI w pierwszej połowie 2021 r. 

Koordynatorzy zasadniczo zgodzili się z przydziałami czasowymi przyznanymi wstępnie na 
posiedzenia komisji PETI w pierwszej połowie 2021 r. (przyjmując do wiadomości, że muszą 
one zostać potwierdzone).

6. Program badawczy PETI 

Koordynatorzy zapoznali się z przeglądem wdrażania rocznego programu badawczego komisji 
PETI na lata 2019–2020 oraz z sugestiami departamentu tematycznego dotyczącymi 
konkretnych potrzeb komisji określonych w konsultacjach z sekretariatem.

Koordynatorów poproszono o przedstawienie ich propozycji dotyczących badań do dnia 18 
grudnia 2020 r.

Koordynatorzy przyjęli wniosek grupy Renew o włączenie do porządku dziennego przyszłego 
posiedzenia prezentacji badania pt. „Przeszkody w udziale w wyborach lokalnych i 
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europejskich”.

7. Wnioski o podjęcie konkretnych działań

Koordynatorzy zatwierdzili wniosek grupy Verts o przesłanie do komisji CONT, DEVE, 
AFET, DROI i LIBE do zaopiniowania petycji nr 0655/2020 w sprawie niewłaściwego 
zarządzania funduszami UE i ich wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem w ramach 
programu wsparcia zintegrowanego zarządzania granicami w Libii realizowanego przez 
kryzysowy fundusz powierniczy UE dla Afryki. 

Koordynatorzy oddalili wniosek grupy ECR o zamknięcie petycji nr 0695/2019 w sprawie 
braku praworządności w Polsce i postanowili pozostawić petycję otwartą do czasu udzielenia 
odpowiedzi przez Komisję.

W kwestii petycji nr 0551/2019 w sprawie wystarczających zabezpieczeń przed oszustwami 
wyborczymi podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego koordynatorzy zgodzili się z 
propozycją sekretariatu, by przesłać składającemu petycję rezolucję Parlamentu z dnia 24 
listopada 2020 r. i zamknąć petycję.

8. Wnioski dotyczące petycji ujętych w wykazie B 

Koordynatorzy postanowili rozpatrzyć ten punkt w drodze procedury pisemnej.

Wyniki procedury pisemnej są następujące:

– petycje nr 0377/2019, 1082/2019, 1318/2019, 0363/2019 i 0875/2019, 1034/2019, 1254/2019 
i 1286/2019 zostaną omówione na jednym z najbliższych posiedzeń;

– petycja nr 0485/2019: zostanie wysłane pismo do rządu greckiego;

– petycje nr 0788/2019, 0635/2019, 0795/2019 i 0008/2020 zostaną zamknięte.

9. EIO „Zakończmy hodowlę klatkową”

Koordynatorzy zostali poinformowani, że europejska inicjatywa obywatelska „Zakończmy 
hodowlę klatkową”, przedłożona Komisji 2 października 2020 r., została przekazana 
Parlamentowi 4 listopada 2020 r. Komisją przedmiotowo właściwą jest komisja AGRI, a 
komisja PETI jest komisją zaangażowaną.

Koordynatorzy zostali poinformowani, że trwają rozmowy z organizatorami, aby wstępnie 
zorganizować wysłuchanie w Parlamencie w lutym.

Koordynatorzy zostaną niezwłocznie poinformowani o rozwoju sytuacji w tej sprawie.

10. Odpowiedź skierowana do przewodniczącej komisji FEMM E. Regner
Koordynatorzy zapoznali się z pismem D. Montserrat z 19 listopada 2020 r. w odpowiedzi na 
wniosek przewodniczącej komisji FEMM E. Regner o udzielenie informacji na temat składu 
komisji PETI pod względem płci i przydziału dokumentów.

11. Petycje wycofane
Koordynatorzy przyjęli do wiadomości, że petycje nr 0841/2020 i 0956/2020 zostały wycofane 



PV\1222762PL.docx 9/16 PE661.947v02-00

PL

przez składających petycje.

12. Pisma 
Koordynatorzy zapoznali się z otrzymanymi pismami.

13. Ocena prac komisji PETI w 2020 r. i możliwości usprawnień na następny rok 
(wniosek grupy Verts)

Koordynatorzy postanowili rozpatrzyć ten punkt w na swoim następnym posiedzeniu.

14. Sprawy różne
Brak

15. Termin i miejsce następnego posiedzenia
   26 stycznia 2021 r. w godz. 9.00–11.00 i 11.30–12.30  

  i w godz. 13.45–15.45 i 16.15–18.45       (do potwierdzenia !)

Posiedzenie zawieszono o godz. 11.06.

* * *

w godz. 11.00–11.30

PRZERWA

Posiedzenie wznowiono o godz. 11.37 pod przewodnictwem Dolors Montserrat 
(przewodniczącej).

 * *
w godz. 11.30–12.30 (przy drzwiach zamkniętych)

16. Posiedzenie koordynatorów

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.46.

* * *

B. Petycje, których rozpatrywanie proponuje się zakończyć w świetle odpowiedzi 
pisemnej Komisji Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

Następujące petycje zostaną zamknięte: 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, 
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0339/2020, 0363/2020, 0391/2020, 0436/2020, 0489/2020, 0506/2020, 0544/2020, 0552/2020, 
0558/2020, 0563/2020, 0572/2020.

Następujące petycje pozostają otwarte: 2553/2014, 1005/2019, 0052/2020, 0111/2020, 
0159/2020, 0221/2020, 0410/2020.

o O o
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Results of roll-call votes

Contents

Draft report for an opinion on Implementation of Council Directive 2000/78/EC establishing a 
general framework for equal treatment in employment and occupation in light of the UNCRPD 
(2020/2086(INI))

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE

DRAFT REPORT FOR AN OPINION
on Implementation of Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework 

for equal treatment in employment and occupation in light of the UNCRPD 
(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

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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Monica Semedo, Alexander Bernhuber, Margrete Auken, Kosma Złotowski, Ulrike Müller, Peter Jahr, Eleonora Evi, Marc Angel, 
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