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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 2 decembrie 2020, 13.45-15.45 și 16.45-18.45

și din 3 decembrie 2020, 9.00-11.00 și 11.30-12.30

BRUXELLES

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

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 2 decembrie 2020, la ora 13.53, fiind prezidată de Dolors 
Montserrat (președintă).

la 13.45

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1)

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

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   28-29 octombrie 2020

Procesele-verbale au fost aprobate.

(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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3. Comunicări ale președintei

Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de coordonatori prin procedură 
scrisă:

a) punctele din secțiunea B au rămas deschise începând cu reuniunea coordonatorilor din 28 
octombrie:

-Petițiile nr. 1125/2019 și 0058/2020 vor fi închise;
-Petiția nr. 0648/2019 va fi trimisă Comisiei LIBE pentru aviz și va fi supusă dezbaterii în 
cadrul unei reuniuni viitoare;
-Petițiile nr. 0086/2020 și 0095/2020 vor fi supuse dezbaterii în cadrul unei reuniuni viitoare;
-Petiția nr. 0335/2020 va fi trimisă Comisiei LIBE pentru informare și așteaptă o nouă evaluare 
din partea CE;
-Petițiile nr. 0433/2020 + 0441/2020: așteaptă o nouă evaluare din partea CE;

b)  
- Recomandările contestate au fost adoptate în forma propusă de președinție în următoarele 

cazuri: 
- petițiile nr. 0639/2020, 0675/2020, 0678/2020 și 0719/2020;

- recomandările contestate au fost adoptate în forma propusă de Verts/ALE în următoarele 
cazuri:
- petiția nr. 0688/2020.
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*** Prima sesiune de votare de la distanță ***      (în paralel cu lucrările comisiei)
     (cu iVote și buletine de vot)

4. Aviz referitor la punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a 
Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de 
tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței 
de muncă în lumina CRPD
(2020/2086(INI))           (pentru EMPL)
Raportor:   PAPADAKIS (S&D)
- adoptarea amendamentelor

A intervenit: Monica Semedo

Rezultatele votului asupra amendamentelor au fost anunțate în scris.

*** Sfârșitul votării *** la ora 15.00

În prezența Comisiei Europene

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

Transport

5. Petiția 0740/2019, adresată de Steve Bentley, de cetățenie bulgară, privind utilizarea 
limbajului aviatic în engleză în sectorul întreținerii avioanelor în UE

Au intervenit: René Zbos (CE-MOVE), Alexander Bernhuber, Margrete Auken, Kosma 
Złotowski.

Decizie: se închide petiția.

Industrie, mediu

6.  Petiția nr. 0677/2020, adresată de A. S., de cetățenie poloneză, în numele „Stowarzyszenie 
Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu” (Asociația pentru dezvoltarea 
inovării în domeniul energiei din Zgorzelec), însoțită de 27 000 de semnături, împotriva 
închiderii imediate a minei de lignit din Turów (Polonia)
(în prezența petiționarei, conectată de la distanță)

Au intervenit: Agnieszka Spirydowicz (petiționară), Aurel Ciobanu-Dordea (CE-ENV), 
Alexander Bernhuber, Ulrike Müller, Mikuláš Peksa, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, 
Jarosław Duda, Martin Hojsík, Kosma Złotowski, Margrete Auken.
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Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită Comisiei Europene o actualizare scrisă.
Mediu

7.  Petiția 1144/2017, adresată de A.Z., de cetățenie italiană, în numele a nouă asociații de 
mediu, însoțită de nouă semnături, împotriva carierelor de extracție a materialelor de 
construcție și a unei gropi de gunoi
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

Au intervenit: Alessandro Zangrandi (petiționar), Clelia Antico (CE-ENV), Peter Jahr, 
Eleonora Evi.

Decizie: petiția rămâne deschisă până la primirea răspunsului Ministerului Mediului din Italia.

Reuniunea a fost suspendată la ora 15.16

* * *

de la ora 15.45 la 16.45

PAUZĂ

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 16.53, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă)

de la ora 16.45 la 18.45

Covid-19

8. Schimb de opinii cu Salla Saastamoinen, directoare generală interimară a DG JUST, 
Comisia Europeană  
privind rezultatele exercițiului de monitorizare a măsurilor privind COVID introduse de 
statele membre

Au intervenit: Salla Saastamoinen (directoare generală interimară, CE-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.

Democrație — Alegeri
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9. Petiția nr. 0663/2019, adresată de T.L., de cetățenie franceză, privind protecția democrației 
și a alegerilor în Europa prin evitarea anonimatului în cadrul rețelelor sociale
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

Au intervenit: T. L. (petiționar), Srd Kisevic (CE-JUST), Peter Jahr, Sylvie Guillaume, 
Marie-Pierre Vedrenne, Kosma Złotowski, Marc Angel, Tatjana Ždanoka.

Decizie: petiția rămâne deschisă și se transmite subcomisiei INGE pentru aviz.

Reuniunea a fost suspendată la ora 18.37

* * *

Reuniunea a fost reluată joi, 3 decembrie 2020, la ora 9.04, fiind prezidată de Dolors 
Montserrat (președintă).

Joi, 3 decembrie 2020

de la ora 9.00 la 11.00

*** A doua sesiune de votare de la distanță ***  (în paralel cu lucrările comisiei)
     (cu iVote și buletine de vot)

10. Aviz referitor la punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a 
Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de 
tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței 
de muncă în lumina CRPD
(2020/2086(INI))           (pentru EMPL)
Raportor:   PAPADAKIS (S&D)
- adoptarea proiectului de raport

*** Sfârșitul votării *** la ora 10.00

Rezultatele votului au fost anunțate în scris:
avizul a fost adoptat cu 30 de voturi pentru, 0 împotrivă și 4 abțineri.

Mediul înconjurător - Poluarea

11. Petiția nr. 1328/2019, adresată de Jānis Kuzins, de cetățenie letonă, în numele SDK 
Dzimtene, privind curățarea Mării Baltice de arme chimice
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)
precum și
Petiția nr. 0406/2020, adresată de Nélia Pinto, de cetățenie portugheză, privind reziduurile 
chimice provenite de la vechile obuze din războaiele mondiale, prezente în Marea Baltică

Au intervenit: Jānis Kuzins (petiționar), Marijana Mance (CE-ENV), Christos Theophilou 
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(CE-MARE), Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tatjana Ždanoka, Anna 
Fotyga, Margrete Auken, Kosma Złotowski.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită mai multe informații Comisiei Europene și se 
așteaptă avizele comisiilor ENVI și PECH.

12. Petiția 0895/2019, adresată de Liana Buzea, de cetățenie română, privind distrugerea 
mediului în biomul taiga în vara anului 2019
(în prezența petiționarei, conectată de la distanță)

Au intervenit: Liana Buzea (petiționară), Andrew Murphy (CE-ENV), Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Margrete Auken.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se transmite spre informare Comisiei AFET și Comisiei 
ENVI; se solicită Comisiei Europene să continue să furnizeze comisiei informații pe această 
temă.

ora 10.00

13. Schimb de opinii cu comisarul Maroš Šefčovič

Au intervenit: Maroš Šefčovič (vicepreședinte comisar), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, 
Margrete Auken, Vlad Gheorghe, Emmanouil Fragkos, Damien Carême.

14. Chestiuni diverse

Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de coordonatori (reuniunea din 3 
decembrie 2020):

1. Adoptarea ordinii de zi
Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Comunicări ale președinției

Niciuna.

3. Adoptarea proiectului de ordine de zi a reuniunii comisiei PETI din 26 ianuarie 2021 

Coordonatorii au aprobat proiectul de ordine de zi a reuniunii comisiei PETI din 26 ianuarie 
2021.

4. Propuneri pentru reuniunile viitoare

Coordonatorii au fost de acord cu solicitarea Grupului Verts/ALE de a include petiția nr. 
1241/2019 privind situația asistenților medicali cu contracte pe durată determinată pe ordinea 
de zi a lunii ianuarie și cu propunerea Grupurilor PPE și Verts/ALE de a include și alte petiții 



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

RO

care vizează aceleași probleme.

Coordonatorii au fost de acord cu solicitarea deputatei Evi (NI) de a include petiția nr. 
0148/2020 privind o cerere de a pune capăt utilizării excesive a terenurilor în sudul orașului 
Milano pe ordinea de zi a lunii ianuarie.

Coordonatorii au fost de acord cu solicitarea din partea Grupului PPE de a include petițiile nr. 
1055/2019, 1188/2019, 0074/2020, 0827/2020 privind carnivorele mari din Uniunea Europeană 
pe ordinea de zi din februarie sau martie.

Coordonatorii au fost de acord cu solicitarea Grupului Renew de a aplica procedura de urgență 
în cazul petiției nr. 0937/2020 privind protecția lucrătorilor sezonieri și sociali români în timpul 
pandemiei de COVID-19. 

Coordonatorii au fost de acord cu solicitarea Grupului ECR de a aplica procedura de urgență în 
cazul petiției nr. 1313/2020 privind presupusul abuz sexual asupra minorilor în insulele Baleare.

Coordonatorii au fost de acord cu solicitarea deputatului Furore (NI) de a aplica procedura de 
urgență în cazul petiției nr. 1118/2020 privind respectarea reglementărilor europene prevăzute 
la articolul 55-bis din Decretul legislativ nr. 76/2020.

Coordonatorii au decis ca cererile de aplicare a procedurii de urgență să fie depuse în viitor în 
termenul de 10 zile înainte de reuniunea coordonatorilor, în conformitate cu orientările 
Comisiei PETI și în vederea asigurării securității juridice și a transparenței. S-a solicitat o 
oarecare flexibilitate, în special în timpul pandemiei. În cazul în care un grup solicită aplicarea 
procedurii de urgență în afara termenului stabilit, se va lua o decizie prin votul coordonatorilor. 

5. Reuniunile PETI — primul mandat 2021 

Coordonatorii au fost de acord, în principiu, cu intervalele orare acordate provizoriu pentru 
reuniunile Comisiei PETI în primul mandat 2021 (știind că acestea trebuie confirmate).

6. Programul de cercetare PETI 

Coordonatorii au luat act de prezentarea generală a punerii în aplicare a programului anual de 
cercetare al Comisiei PETI pentru perioada 2019-2020 și de sugestiile Departamentului tematic 
privind nevoile specifice ale comisiei identificate în cadrul consultărilor cu secretariatul.

Coordonatorii au fost invitați să își prezinte propunerile de studii până la 18 decembrie 2020.

Coordonatorii au fost de acord cu solicitarea Grupului Renew de a include prezentarea studiului 
privind „Obstacolele în calea participării la alegerile locale și europene” pe ordinea de zi a unei 
reuniuni viitoare.

7. Cereri de acțiuni specifice

Coordonatorii au fost de acord cu solicitarea Grupului Verts/ALE de a trimite pentru aviz 
Comisiilor CONT, DEVE, AFET, DROI și LIBE petiția nr. 0655/2020 privind gestionarea și 
utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE de către programul EUTFA de sprijinire a 
gestionării integrate a frontierelor în Libia. 
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Coordonatorii au respins cererea Grupului ECR de a închide petiția nr. 0695/2019 privind lipsa 
statului de drept în Polonia și au convenit să o mențină deschisă până la răspunsul Comisiei.

În ceea ce privește petiția nr. 0551/2019 privind garanțiile suficiente împotriva fraudei 
electorale la alegerile europene, coordonatorii au fost de acord cu propunerea Secretariatului de 
a trimite petiționarului rezoluția Parlamentului din 24 noiembrie 2020 și de a închide petiția.

8. Solicitări privind punctele din secțiunea B 

Coordonatorii au decis să trateze acest punct prin procedură scrisă.

Rezultatele procedurii scrise sunt următoarele:

- Petițiile nr. 0377/2019, 1082/2019, 1318/2019, 0363/2019 și 0875/2019, 1034/2019, 
1254/2019 și 1286/2019 vor fi programate pentru dezbatere în cadrul unei reuniuni viitoare

- Petiția nr. 0485/2019: va fi trimisă o scrisoare guvernului elen

- Petițiile nr. 0788/2019, 0635/2019, 0795/2019 și 0008/2020 vor fi închise.

9. ICE End the Cage

Coordonatorii au fost informați că ICE „End the cage”, care a fost prezentată Comisiei la 2 
octombrie 2020, a fost transmisă Parlamentului la 4 noiembrie 2020. Comisia competentă este 
AGRI, iar PETI este asociată.

Coordonatorii au fost informați că se poartă discuții cu organizatorii în vederea organizării 
provizorii a audierii în Parlament în luna februarie.

Coordonatorii vor fi informați imediat cu privire la orice evoluție pe această temă.

10. Răspuns adresat dnei Regner, președinta Comisiei FEMM
Coordonatorii au luat act de scrisoarea din 19 noiembrie 2020 din partea dnei Montserrat, ca 
răspuns la solicitarea dnei Regner, președinta Comisiei FEMM, de informare cu privire la 
componența de gen a Comisiei PETI și la atribuirea dosarelor.

11. Petiții retrase
Coordonatorii au luat act de faptul că petițiile nr. 0841/2020 și 0956/2020 au fost retrase de 
către petiționari.

12. Scrisori 
Coordonatorii au luat act de scrisorile primite.

13. Evaluarea activității Comisiei PETI în 2020 și posibilitățile de îmbunătățire pentru 
anul următor (solicitarea Grupului Verts/ALE)

Coordonatorii au convenit să trateze acest punct în cadrul următoarei reuniuni a 
coordonatorilor.

14. Chestiuni diverse
Niciuna.
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15. Data și locul următoarei reuniuni
   26.1.2021, 9.00-11.00 și 11.30-12.30  

                       și 13.45-15.45 și 16.15-18.45     (de confirmat!)

Reuniunea a fost suspendată la ora 11.06

* * *

de la ora 11.00 la 11.30

PAUZĂ

Reuniunea a fost reluată la ora 11.37, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă)

 * *
de la ora 11.30 la ora 12.30 (cu ușile închise)

16. Reuniune a coordonatorilor

Reuniunea a fost închisă la ora 12.46

* * *

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

Următoarele petiții vor fi închise: 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.

Următoarele petiții vor rămâne deschise: 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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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, 
Alexis Georgoulis, Stelios Kympouropoulos, Alex Agius Saliba, Loránt Vincze, Radan Kanev, Emmanouil Fragkos, Andris Ameriks, 
Emil Radev

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Jarosław Duda, Ádám Kósa, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Sylvie Guillaume, Marie-Pierre Vedrenne, Rainer Wieland, Asim Ademov

209 (7)

216 (3)

Mikuláš Peksa, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Anna Fotyga, Damien 
Carême, Demetris Papadakis

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)

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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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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