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Výbor pre petície

PETI_PV(2020)308_1

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 2. decembra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h

a 3. decembra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 11.30 do 12.30 h

v BRUSELI

pripojením na diaľku (cez miestnosť JAN 4Q1)

Schôdza sa začala v stredu 2. decembra 2020 o 13.53 h. Predsedala jej predsedníčka Dolors 
Montserrat.

o 13.45 h

1. Prijatie návrhu programu schôdze (1)

Program schôdze bol prijatý v podobe uvedenej v tejto zápisnici.

2. Schválenie zápisnice zo schôdzí, ktoré sa konali:
   28. – 29. októbra 2020

Zápisnice boli schválené.

(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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3. Oznámenie predsedníctva

Predsedajúca informovala o rozhodnutiach koordinátorov, ktoré predložili písomným 
postupom:

a) B položky otvorené od 28. októbra, schôdza koordinátorov:

– petície č. 1125/2019 a č. 0058/2020 sa uzavrú;
– petícia č. 0648/2019 bude poslaná výboru LIBE na vyjadrenie stanoviska a predložená na 
rozpravu na nasledujúcej schôdzi;
– petície č. 0086/2020 a č. 0095/2020 budú predložené na diskusiu na nasledujúcej schôdzi;
– petícia č. 0335/2020 bude poslaná výboru LIBE na informáciu a bude čakať na ďalšie 
posúdenie zo strany EK;
– petície č. 0433/2020 + 0441/2020 : čakajú na ďalšie posúdenie zo strany EK;

b)  
– sporné odporúčania boli prijaté vo forme, ktorú navrhla predsedníčka, v týchto prípadoch: 
– petície č. 0639/2020, 0675/2020, 0678/2020 and 0719/2020,

– sporné odporúčania boli prijaté vo forme, ktorú navrhla skupina Verts/ALE, v týchto 
prípadoch:
– petícia č. 0688/2020.
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*** Prvé hlasovanie na diaľku ***      (súbežne s konaním vo výbore)
     (s použitím aplikácie iVote a hlasovacieho lístka)

4. Stanovisko k vykonávaniu smernice Rady 2000/78/EK, ktorá 
ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v 
zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD
(2020/2086(INI))           (pre výbor EMPL)
Spravodajca:   PAPADAKIS (S&D)
– prijatie pozmeňujúcich návrhov

Rečníci: Monica Semedo

Výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch boli oznámené písomne.

*** Koniec hlasovania *** o 15.00 h 

Za prítomnosti Európskej komisie

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

Doprava

5. Petícia č. 0740/2019, ktorú predkladá Steve Bentley, bulharský štátny príslušník, o 
používaní leteckej angličtiny v prostredí údržby lietadiel EÚ

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

Rozhodnutie: petíciu uzavrieť.

Priemysel, životné prostredie

6.  Petícia č. 0677/2020, ktorú predkladá A. poľská štátna príslušníčka, v mene Stowarzyszenie 
Rozwoju innowacyjności energetycznej w Zgorzelcu (Združenie pre rozvoj a inovácie v 
Zgorzelci), s 27 000 podpismi, proti okamžitému zatvoreniu lignitovej bane v Turówe 
(Poľsko)
(za prítomnosti predkladateľky petície pripojením na diaľku)

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

Rozhodnutie: ponechať petíciu otvorenú; požiadať Európsku komisiu o písomnú aktualizáciu.
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Životné prostredie

7.  Petícia č. 1144/2017, ktorú predkladá A.Z., taliansky štátny príslušník, v mene deviatich 
environmentálnych združení, ktoré majú deväť podpisov, proti kameňolomom na ťažbu 
stavebných materiálov a skládku odpadu
(za prítomnosti predkladateľky petície pripojením na diaľku)

Rečníci: Alessandro Zangrandi (predkladateľ petície), Clelia Antico (EK-ENV), Peter Jahr, 
Eleonora Evi.

Rozhodnutie: ponechať petíciu otvorenú do odpovede od talianskeho ministerstva životného 
prostredia.

Schôdza bola prerušená o 15.16 h.

* * *

od 15.45 do 16.45 h

PRESTÁVKA

* * *

Schôdza pokračovala o 16.53 h. Predsedala jej predsedníčka Dolors Montserrat.

od 16.45 do 18.45 h

Covid-19

8. Výmena názorov s pani Sallou Saastamoinen, úradujúcou generálnou riaditeľkou GR 
JUST, Európska komisia  
o výsledkoch monitorovania opatrení COVID zavedených členskými štátmi

Rečníci: Salla Saastamoinen (úradujúcou generálnou riaditeľkou, EK-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.

Demokracia - Voľby

9. Petícia č. 0663/2019, ktorú predkladá T. L., francúzsky štátny príslušník, o ochrane 
demokracie a volieb v Európe zákazom anonymity na sociálnych sieťach
(za prítomnosti predkladateľky petície pripojením na diaľku)
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Rečníci: T. L.(predkladateľ petície), Srd Kisevic (EK-JUST), Peter Jahr, Sylvie Guillaume, 
Marie‑Pierre Vedrenne, Kosma Złotowski, Marc Angel, Tatjana Ždanoka.

Rozhodnutie: ponechať petíciu otvorenú a odoslať ju na vyjadrenie stanoviska podvýboru 
INGE.

Schôdza bola prerušená o 18.37 h.

* * *

Schôdza pokračovala vo štvrtok 3. decembra 2020 o 9.04 h. Predsedala jej predsedníčka 
Dolors Montserrat.

vo štvrtok 3. decembra 2020

od 9.00 do 11.00 h

*** Druhé hlasovanie na diaľku ***     (súbežne s konaním vo výbore)
     (s použitím aplikácie iVote a hlasovacieho lístka)

10. Stanovisko k vykonávaniu smernice Rady 2000/78/EK, ktorá 
ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v 
zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD
(2020/2086(INI))           (pre výbor EMPL)
Spravodajca:   PAPADAKIS (S&D)
– prijatie návrhu správy

*** Koniec hlasovania *** o 10.00 h

Výsledky hlasovania boli oznámené písomne:
stanovisko bolo prijaté – za: 30, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 4.

Životné prostredie – Znečistenie

11. Petícia č. 1328/2019, ktorú predkladá Jānis Kuzins, lotyšský štátny príslušník, v mene 
SDK Dzimtene, o odstránení chemických zbraní z Baltského mora
(za prítomnosti predkladateľa petície pripojením na diaľku)
a
petícia č. 0406/2020, ktorú predkladá Nélia Pinto, portugalská štátna príslušníčka, 
o chemických rezíduách zo starých šrapnelov zo svetovej vojny v Baltskom mori

Rečníci: Jānis Kuzins (predkladateľ petície), Marijana Mance (EK-ENV), Christos Theophilou 
(EK-MARE), Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tatjana Ždanoka, Anna 
Fotyga, Margrete Auken, Kosma Złotowski.
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Rozhodnutie: ponechať petíciu otvorenú; požiadať Európsku komisiu o viac informácií, 
počkať na stanoviská výborov ENVI a PECH.

12. Petícia č. 0895/2019, ktorú predkladá Liana Buzea, rumunská štátna príslušníčka, 
o environmentálnej deštrukcii biómu tajgy v lete 2019
(za prítomnosti predkladateľky petície pripojením na diaľku)

Rečníci: Liana Buzea (predkladateľka petície), Andrew Murphy (EK-ENV), Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Margrete Auken.

Rozhodnutie: ponechať petíciu otvorenú; postúpiť výborom AFET a ENVI pre informáciu; 
naliehavo vyzvať Európsku komisiu, aby výboru naďalej poskytovala informácie o tejto téme.

o 10.00 h

13. Výmena názorov s komisárom Marošom Šefčovičom

Rečníci: Maroš Šefčovič (podpredseda, komisár), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Margrete 
Auken, Vlad Gheorghe, Emmanouil Fragkos, Damien Carême.

14. Rôzne otázky

Predsedajúci informoval o rozhodnutiach koordinátorov (schôdza z 3. decembra 2020)

1. Prijatie programu schôdze
Program schôdze bol prijatý.

2. Oznámenia predsedníctva

Žiadne.

3. Prijatie návrhu programu schôdze výboru PETI na 26. januára 2021 

Koordinátori prijali návrh programu schôdze výboru PETI k 26. januáru 2021.

4. Návrhy na ďalšie schôdze

Koordinátori súhlasili s požiadavkou skupiny Verts, aby sa petícia č. 1241/2019 o situácii 
zdravotných sestier na základe zmlúv na dobu určitú zahrnula do januárového programu, a s 
návrhom PPE a Verts zahrnúť aj ďalšie petície, ktoré sa týkajú rovnakých otázok.

Koordinátori súhlasili s požiadavkou poslanca Európskeho parlamentu Evi (NI), aby bola do 
januárového programu zaradená petícia č. 0148/2020 o žiadosti o ukončenie nadmerného 
využívania pôdy na juhu Milána.

Koordinátori súhlasili s požiadavkou Európskej ľudovej strany (PPE) na zahrnutie petícií č. 
1055/2019, 1188/2019, 0074/2020, 0827/2020 o veľkých mäsožravcoch v Európskej únii do 
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februárového alebo marcového programu.

Koordinátori súhlasili s požiadavkou skupiny Renew, aby sa na petíciu č. 937/2020 o ochrane 
rumunských sezónnych a sociálnych pracovníkov počas pandémie COVID-19 uplatnil postup 
pre naliehavé prípady. 

Koordinátori súhlasili so žiadosťou ECR o uplatnenie postupu pre naliehavé prípady na petíciu 
č. 1313/2020 o údajnom sexuálnom zneužívaní maloletých na Baleárskych ostrovoch.

Koordinátori súhlasili so žiadosťou poslanca Furoreho (NI) o uplatnenie postupu pre naliehavé 
prípady na petíciu č. 1118/2020 o súlade s európskymi predpismi čl. 55a legislatívneho dekrétu 
č. 76/2020.

Koordinátori rozhodli, že žiadosti o uplatnenie postupu pre naliehavé prípady by sa v 
budúcnosti mali predkladať v lehote 10 dní pred schôdzou koordinátorov v súlade s 
usmerneniami výboru PETI, aby sa zabezpečila právna istota a transparentnosť. Vyžadovala sa 
trochu flexibility, najmä počas pandémie. V prípade, že skupina požiada o urgentnosť po 
stanovenom termíne, rozhodne sa hlasovaním koordinátorov. 

5. Schôdze výboru PETI, prvé funkčné obdobie 2021 

Koordinátori v zásade súhlasili s časovými intervalmi dočasne pridelenými na stretnutia výboru 
PETI v prvom polroku 2021 (s vedomím, že je potrebné ich potvrdiť).

6. Výskumný program výboru PETI 

Koordinátori vzali na vedomie prehľad implementácie ročného výskumného programu PETI 
za roky 2019 - 2020 a návrhy tematického oddelenia týkajúce sa konkrétnych potrieb výboru 
identifikované pri konzultáciách so sekretariátom.

Koordinátori boli vyzvaní, aby predložili svoje návrhy štúdií do 18. decembra 2020.

Koordinátori súhlasili s požiadavkou skupiny Renew, aby bola do programu budúceho 
stretnutia zahrnutá prezentácia štúdie „Prekážky účasti na voľbách do miestnych a európskych 
volieb“.

7. Žiadosti o konkrétne opatrenia

Koordinátori súhlasili so žiadosťou skupiny Verts o zaslanie petície č. 0655/2020 o zlom 
hospodárení a zneužití finančných prostriedkov EÚ v rámci programu podpory integrovanej 
správy hraníc v Líbyi, ktorý poskytla organizácia EUTFA, o stanovisko výborov CONT, 
DEVE, AFET, DROI a LIBE. 

Koordinátori zamietli žiadosť ECR o uzavretie petície č. 0695/2019 o nedostatočnom 
presadzovaní právneho štátu v Poľsku a dohodli sa, že zostane otvorená až do odpovede 
Komisie.

Pokiaľ ide o petíciu č. 0551/2019 o dostatočnej ochrane pred volebnými podvodmi pri voľbách 
do Európskeho parlamentu, koordinátori súhlasili s návrhom sekretariátu zaslať 
predkladajúcemu petíciu uznesenie Parlamentu z 24. novembra 2020 a petíciu uzavrieť.
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8. Žiadosti týkajúce sa bodov na zozname B 

Koordinátori sa rozhodli zaoberať sa týmto bodom písomným postupom.

Výsledky písomných postupov:

– petície č. 0377/2019, č. 1082/2019, č. 1318/2019, č. 0363/2019 a č. 0875/2019, č. 1034/2019, 
č. 1254/2019 a č. 1286/2019 budú naplánované na rozpravu na nasledujúcej schôdzi

– petícia č. 0485/2019: gréckej vláde bude poslaný list 

– petície č. 0788/2019, č. 0635/2019, č. 0795/2019 a č. 0008/2020 sa uzavrú.

9. ECI na tému End the Cage Age (Skoncujme s klietkovým chovom)

Koordinátori boli informovaní, že téma od ECI „End the cage“ (Skoncujme s klietkovým 
chovom), ktorá bola predložená Komisii 2. októbra 2020, bola Parlamentu postúpená 4. 
novembra 2020. Príslušným výborom je AGRI a PETI je pridruženým výborom.

Koordinátori boli informovaní, že s organizátormi prebiehajú diskusie o predbežnej organizácii 
pojednávania vo februári.

Koordinátori budú okamžite informovaní o vývoji v tejto oblasti.

10. Odpoveď pani Regnerovej, predsedníčky výboru FEMM
Koordinátori vzali na vedomie list pani Montserratovej z 19. novembra 2020, v ktorom 
odpovedala na žiadosť predsedníčky výboru FEMM pani Regnerovej o informácie týkajúce sa 
rodového zloženia výboru PETM a priradenia spisov.

11. Stiahnuté petície
Koordinátori vzali na vedomie, že predkladatelia svoje petície č. 0841/2020 a 0956/2020 stiahli.

12. Listy 
Koordinátori vzali na vedomie prijaté listy.

13. Hodnotenie práce výboru PETI v roku 2020 a možnosti zlepšenia pre nasledujúci 
rok (požiadavka skupiny Verts )

Koordinátori súhlasili, že sa týmto bodom budú zaoberať na nasledujúcej schôdzi 
koordinátorov.

14. Rôzne otázky
Žiadne.

15. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze
   26. januára 2021 od 9.00 do 11.00 h a od 11.30 do 12.30 h  

                       a od 13.45 do 15.45 h a od 16.15 do 18.45 h
(bude potvrdené)
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Schôdza bola prerušená o 11.06 h.

* * *

od 11.00 do 11.30 h

PRESTÁVKA

Schôdza pokračovala o 11.37 h. Predsedala jej predsedníčka Dolors Montserrat.

 * *
od 11.30 do 12.30 h  (za zatvorenými dverami)

16. Schôdza koordinátorov

Schôdza sa skončila o 12.46 h.

* * *

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

Uzavrú sa tieto petície: 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.

Tieto petície zostanú otvorené: 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



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

SK

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/ 
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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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