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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Petiční výbor

PETI_PV(2021)0311_1

ZÁPIS
ze schůze konané ve dnech 22. března 2021 od 13:45 do 16:15 a od 16:45 do 18:45

a 23. března 2021 od 13:45 do 16:15 a od 16:45 do 18:45

BRUSEL

distančně (s využitím místnosti József Antall 4Q2)

Schůze byla zahájena v pondělí 22. března 2021 ve 13:50 a předsedala jí Dolors 
Montserratová (předsedkyně).

Pondělí 22. března 2021, 13:45–16:15

Ve 13:45 

1. Přijetí návrhu pořadu jednání1

Pořad jednání byl přijat ve znění uvedeném v tomto zápisu.

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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2. Schválení zápisu ze schůze konané ve dnech:
  24.–25. února 2021 

3. Sdělení předsedkyně

Předsedkyně přivítala nové členy sekretariátu.

Od 13:45 do 15:00

4. Workshop o právech osob LGBTI+ v EU
Uspořádán pro Petiční výbor Tematickou sekcí Občanská práva a ústavní záležitosti

Vystoupili: Helena Dalli (evropská komisařka pro rovnost), Robert Wintemute (profesor práva 
v oblasti lidských práv, King’s College, Londýn – Spojené království), Alina Tryfonidou 
(profesorka práva, Univerzita v Readingu – Spojené království), Eleni Maravelia (Síť 
evropských sdružení rodin LGBTIQ), Katrin Hugendubel (ředitelka pro zastupování zájmů 
evropské sekce Mezinárodní asociace leseb a gayů), Patrycja Pogodzinska (projektová 
manažerka oddělení pro výzkum a údaje Agentury EU pro základní práva), Alex Agius Saliba, 
Eleonora Evi, Marc Angel, Mario Furore, Cyrus Engerer.

V 15:00

Za přítomnosti Evropské komise

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

LGBTI – základní práva

Petice č. 0402/20, kterou předložil Frank Bartz, státní příslušnost: Německo, ve věci 
základních práv občanů LGBT a rozdílného zacházení s nimi v různých členských státech
(za distanční účasti předkladatele petice)

5.

Petice č. 0762/2020, kterou předložil Przemysław Gorowiec, státní příslušnost: Polsko, ve 
věci ukončení zón bez LGBT v Polsku
(za distanční účasti předkladatele petice)

Vystoupili: Frank Bartz (předkladatel petice č. 0402/2020), Przemysław Gorowiec 
(předkladatel petice č. 0762/2020), Bénédicte Marquet (EK-JUST) k petici č. 0402/2020, 
Sophie Marin-Combeaud (EK-JUST) k petici č. 0762/2020.

6. Petice č. 0657/2020, kterou předložila Catalina Pallàsová Picóová, státní příslušnost: 
Španělsko, za Sdružení LGBTI rodin Katalánska ve věci práva LGBTI rodin na volný pohyb 
v EU
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(za distanční účasti předkladatelky petice)

Petice č. 0712/2020, kterou předložil R. A. P., státní příslušnost: Španělsko, ve věci 
základních práv duhových rodin a svobody pohybu v EU
(za distanční účasti předkladatele petice)

Petice č. 1179/2020, kterou předložil Dan Sobovitz, státní příslušnost: Maďarsko, se dvěma 
podpisy, ve věci ochrany práva duhových rodin na svobodu pohybu v EU
(za distanční účasti předkladatele petice)

Vystoupili: Catalina Pallás Picó (předkladatelka petice č. 0657/2020), R. A. P. (předkladatel 
petice č. 0712/2020), Dan Sobovitz (předkladatel petice č. 1179/2020), Bénédicte Marquet 
(EK-JUST).

7. Petice č. 1038/2020, kterou předložil Björn Sieverding, státní příslušnost: Německo, 
jménem asociace Síť evropských sdružení rodin LGBTIQ (NELFA), s podpisem jedné další 
osoby, ve věci vzájemného uznávání poručníků či opatrovníků v LGBTIQ rodinách v EU
(za distanční účasti předkladatele petice)

Vystoupili: Björn Sieverding (předkladatel petice), Pia Lindholm (EK-JUST).

Společná rozprava o bodech 5, 6 a 7

Vystoupili: Radan Kanev, Alex Agius Saliba, Andrey Slabakov, Diana Riba i Giner, Sira 
Rego, Jarosław Duda, Marc Angel, Rosa D'Amato, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos.

Rozhodnutí o bodech 5, 6 a 7: ponechat projednávání petic otevřené; zaslat petice 
meziskupině pro osoby LGBTI a výboru LIBE k vypracování stanoviska; požádat 
Evropskou komisi o písemnou odpověď a situaci pečlivě sledovat.

Schůze byla přerušena v 16:30.

* * *

Schůze pokračovala v 16:47 a předsedala jí Dolors Montserratová (předsedkyně).

Od 16:45 do 18:45

*** První blok distančního hlasování ***      (souběžně s jednáním výboru)
     (prostřednictvím aplikace EPVote)

8. Návrh usnesení o chemických reziduích v Baltském moři na 
základě petice č. 1328/2019 a č. 0406/2020 podle čl. 227 odst. 2.
Zpravodaj(ka): Dolors Montserrat (PPE)
2021/2567(RSP)
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hlasování: 23. března 2021 / hlasování na plenárním zasedání: 
duben 2021 (bude potvrzeno)
Dílčí hlasování

Výsledky dílčího hlasování byly oznámeny písemně.

V 16:45 

9. Vystoupení komisařky na téma nové strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením

– výměna názorů s evropskou komisařkou pro rovnost Helenou Dalliovou

Vystoupili: Helena Dalli (evropská komisařka pro rovnost), Alex Agius Saliba, Anne-Sophie 
Pelletier, Tatjana Ždanoka, Ádám Kósa, Marc Angel.

V 17:45

10. Návrh zprávy nazvané „Ochrana osob se zdravotním postižením 
prostřednictvím petic: získané poznatky“
(2020/2209) INI
Zpravodaj(ka): Alex Agius Saliba (S&D)
(hlasování ve výboru 12.–13. července 2021)

– výměna názorů

Vystoupili: Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka, Anne-Sophie Pelletier, Ádám Kósa, Yana 
Toom.

Schůze skončila v 17:53.

* * *
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Schůze byla zahájena v úterý 23. března 2021 ve 13:48 a předsedala jí Dolors Montserratová 
(předsedkyně).

Úterý 23. března 2021 od 13:45 do 16:15 

Ve 13:45

*** Druhý blok distančního hlasování ***     (souběžně s jednáním výboru)
     (prostřednictvím aplikace EPVote)

11. Návrh usnesení o chemických reziduích v Baltském moři na 
základě petice č. 1328/2019 a č. 0406/2020 podle čl. 227 odst. 
2
Zpravodaj(ka): Dolors Montserrat (PPE)
2021/2567(RSP)
hlasování: 23. března 2021 / hlasování na plenárním zasedání: 
duben 2021 (bude potvrzeno)
Konečné hlasování – přijetí předběžného návrhu stručného 
usnesení

Výsledky hlasování byly oznámeny písemně:
Návrh stručného usnesení byl přijat: pro: 32, proti: 1, zdržel se: 1.

Za přítomnosti Evropské komise

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

Vzdělávání 

12. Petice č. 0627/2020, kterou předložil Pedro José Caballero García, státní příslušnost: 
Španělsko, jménem Národní konfederace katolických rodičů (CONCAPA) ve věci 
porušování rodinných práv a svobod v oblasti vzdělávání
(za distanční účasti předkladatele petice)

Petice č. 1420/2020, kterou předložil P. L. A., státní příslušnost: Španělsko, ve věci 
omezování práv rodičů ve Španělsku na výběr školy pro své děti 
(za distanční účasti předkladatele petice)

Petice č. 1424/2020, kterou předložila María Menéndezová De Zubillaga, státní 
příslušnost: Španělsko, jménem Madridské asociace velkých rodin, ve věci svobody 
vzdělávání
(za distanční účasti předkladatelky petice)

Petice č. 0076/2021, kterou předložil Rafael Murillo Ferrer, státní příslušnost: Španělsko, 
jménem katolického sdružení propagandistů, národního právního výboru pro svobodu 
vzdělávání, ve věci porušení svobody vzdělávání a základních práv
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(za distanční účasti předkladatele petice)

Petice č. 103/2021, kterou předložil C. F. B.,  státní příslušnost: Španělsko, za sdružení 
„Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN“, ve věci práva na vzdělání pro děti se zdravotním 
postižením ve specializovaných střediscích ve Španělsku
(za distanční účasti předkladatele petice)

Vystoupili: Pedro José Caballero García (předkladatel petice č. 0627/2020), Jesús Muñoz de 
Priego (předkladatel petice č. 1420/2020), María Menéndez De Zubillaga (předkladatelka 
petice č. 1424/2020), Francisco La Moneda Díaz (předkladatel petice č. 0076/2021), C. F. B. 
(předkladatel petice č. 0103/2021), Rajka Lozo (EK-EAC) (odpověď pouze na petici 
č. 0627/2020), Agnès Evren, Cristina Maestre Martín De Almagro, Dolors Montserrat, Maite 
Pagazaurtundúa, Margarita de la Pisa Carrión, Eugenia Rodríguez Palop, Isabel Benjumea 
Benjumea, Marcos Ros Sempere, Rosa Estaràs Ferragut, Jorge Buxadé Villalba, Ádám Kósa, 
Stelios Kympouropoulos, Ibán García Del Blanco, Pilar del Castillo Vera.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petic otevřené; požádat Evropskou komisi o písemnou 
odpověď a o to, aby prošetřila, zda byla dodržena pluralita vzdělávání; zaslat petice výboru 
LIBE s žádostí o stanovisko; postoupit petice pro informaci meziskupině pro osoby se 
zdravotním postižením; zaslat dopis španělskému ministerstvu školství s dotazem, zda v rámci 
legislativního procesu vypracování zákona o vzdělávání ministerstvo vybídlo různé zúčastněné 
strany k poskytnutí co nejrozsáhlejší podpory, jak uvedla Evropská komise ve zprávě pro danou 
zemi, která byla v rámci evropského semestru 2020 vypracována pro Španělsko a ve které 
Komise vyzvala k sociálnímu a politickému konsensu ve věci možné reformy vzdělávání ve 
Španělsku a také k poskytnutí informací o tom, zda příslušný zákon porušuje pluralitu a 
svobodu rodičů zvolit vzdělávací instituci a druh vyučování pro své dítě.

Schůze byla přerušena v 15:34.

* * *

V 15:15 (neveřejné jednání)

13. Schůze koordinátorů

Schůze pokračovala v 16:54 a předsedala jí Dolors Montserratová (předsedkyně).

Od 16:45 do 18:45

14. Sdělení předsedkyně týkající se rozhodnutí přijatých 
koordinátory

1. Přijetí pořadu jednání

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedkyně
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Žádost skupiny S&D o vypracování návrhu usnesení o peticích týkajících se LGBTI osob 
bude zařazena na pořad jednání schůze koordinátorů, která se bude konat v dubnu.

3. Přijetí návrhu pořadu jednání schůze výboru PETI ve dnech 12.–13. dubna 2021 
Koordinátoři schválili návrh pořadu jednání.

4. Návrhy týkající se budoucích schůzí
Koordinátoři souhlasili s tím, že petici č. 1149/2020 (na žádost skupiny PPE) zařadí na 
dubnový pořad jednání.

Koordinátoři souhlasili s tím, že petici č. 0483/18 (na žádost skupiny PPE) zařadí na 
květnový pořad jednání.

Koordinátoři souhlasili s tím, že petici č. 1342/2020 (na žádost skupin PPE a Renew) 
zařadí na květnový pořad jednání. 

Koordinátoři souhlasili s tím, že petici č. 0929/2019 (na žádost skupiny Renew) zařadí na 
dubnový pořad jednání.

Koordinátoři souhlasili s tím, že petici č. 0124/2020 (na žádost skupiny Verts/ALE) 
zařadí na dubnový pořad jednání.

Koordinátoři souhlasili s tím, že na petici č. 0110/2021 (na žádost skupiny Verts/ALE) 
uplatní postup pro naléhavé případy a zařadí ji na květnový pořad jednání.

Koordinátoři souhlasili s tím, že petice č. 1300/2019 a č. 0998/2020 (na žádost skupiny 
The Left) zařadí na dubnový pořad jednání.

5. Žádosti politických skupin
Koordinátoři souhlasili s tím, že pozvou zpravodaje pro návrh nařízení Evropského 
parlamentu, kterým se stanovují pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného 
ochránce práv, poslance Paula RANGELA (PPE) na budoucí schůzi výboru (na žádost 
skupiny Verts/ALE).

Koordinátoři souhlasili s tím, že nepřehodnotí své rozhodnutí o přípustnosti petice 
č. 1349/2020 (žádost skupiny The Left).

6. Slyšení výboru PETI v roce 2021: harmonogram
Koordinátoři souhlasili s tím, že ve druhém pololetí roku 2021 (červenec) bude 
uspořádáno slyšení výborů PETI a TRAN na téma práv spotřebitelů v odvětví letecké 
dopravy a že jeho název bude v pozměněném znění následující: „Jak zlepšit práva 
cestujících v letecké dopravě během koronavirové krize?“.

Koordinátoři souhlasili s tím, že v prvním pololetí roku 2021 (květen) uspořádají slyšení 
výboru PETI na téma „Interinstitucionální vztahy při zpracovávání petic: úloha Komise“.

Koordinátoři vzali na vědomí, že slyšení výborů PETI a AGRI na téma „Jak jednat se 
zemědělci spravedlivě a rovnocenně v celé Evropě“ se uskuteční v červnu 2021.

Koordinátorům bylo navrženo, aby se slyšení výboru PETI na téma „Environmentální a 
sociální dopady těžební činnosti v EU“ konalo v listopadu nebo prosinci 2021. 
Koordinátoři byli informováni o tom, že výbor ENVI požádal o přidružení.

7. Strukturovaný dialog – příprava souhrnné zprávy
Koordinátoři souhlasili s navrhovaným postupem přípravy souhrnné zprávy týkající se 
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strukturovaného dialogu.

8. Pilotní projekty a přípravné akce
Koordinátoři vzali na vědomí „Pracovní dokument o pilotních projektech a přípravných 
akcích v rámci rozpočtu na rok 2021 a 2022“, který vypracoval Rozpočtový výbor, a 
schválili postup týkající se pilotních projektů a přípravných akcí.  

9. Výběr zpráv / auditních přezkumů, které budou prezentovány na schůzích výboru 
PETI v roce 2021
Koordinátoři vybrali následující dvě zvláštní zprávy Účetního dvora, které budou 
prezentovány na budoucích schůzích výboru PETI v roce 2021:

1. Zvláštní zpráva o lesnictví, která má být zveřejněna ve druhém čtvrtletí roku 2021.

2. Zvláštní zpráva o boji proti praní peněz, která má být zveřejněna ve druhém čtvrtletí 
roku 2021.

10. Jmenování stálého zpravodaje
Koordinátoři rozhodli o tom, že nejmenují žádného stálého zpravodaje pro přezkum 
dohody mezi EU a Spojeným královstvím.

11. Žádosti týkající se bodů části B 
Koordinátoři rozhodli, že tento bod bude projednán písemným postupem.

12. Stažené petice
Koordinátoři vzali na vědomí, že petice č. 1443/2020 a č. 1370/2020 byly staženy.

13. Dopisy 
Koordinátoři vzali na vědomí obdržené dopisy.

14. Program slyšení o evropské občanské iniciativě „Konec doby klecové“
Koordinátoři vzali na vědomí konečný program slyšení na téma evropské občanské 
iniciativy „Konec doby klecové“.

15. Různé
Žádné.

Za přítomnosti Evropské komise

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

Zdraví

15. Petice č. 0062/2021, kterou předložil David Hammerstein Mintz, státní příslušnost: Belgie, 
ve věci nedostatečné transparentnosti Strategie EU pro očkovací látky proti COVID-19
(za distanční účasti předkladatele petice)

Vystoupili: Wolfang Philipp (EK-SANTE), Peter Jahr, Demetris Papadakis, Margrete Auken, 
Marc Botenga, Vlad Gheorghe, Tatjana Ždanoka, David Cormand, David Hammerstein Mintz 
(předkladatel petice).
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Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené a požádat Evropskou komisi o písemnou 
odpověď.

16. Petice č. 1072/2020, kterou předložil Erich Mähnert, státní příslušnost: Rakousko, ve věci 
zachování různých pigmentů v nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
(za distanční účasti předkladatele petice)

Vystoupili: Erich Mähnert a Michael Dirks (předkladatelé petice), Ana Blass Rico (EK-
GROW), Dolors Montserrat, Karin Kilian (EK-ENV), Alexander Bernhuber, Demetris 
Papadakis.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené; zaslat petici výboru ENVI s žádostí o 
stanovisko.

Životní prostředí

17. Petice č. 0095/2021, kterou předložila Lucile Richardová, státní příslušnost: Francie, se 
45 podpisy, za sdružení Bassines Non Merci, ve věci alternativních rezerv pro zemědělské 
zavlažování, které jsou v rozporu s rámcovou směrnicí o vodě 

Vystoupili: Lucile Richard (předkladatelka petice), Isabelle Le Moal (EK-ENV), Sylvie 
Guillaume, Benoît Biteau, Manuel Bompard, Thomas Waitz, David Cormand.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené; požádat francouzské orgány o informace 
o tomto projektu, jeho financování a údajném porušení rámcové směrnice o vodě; požádat 
Evropskou komisi, aby situaci pozorně sledovala a zaslala písemnou odpověď.

18. Petice č. 0225/2018, kterou předložil B. M., státní příslušnost: Polsko, se dvěma podpisy a 
jménem sdružení „Prawobrzeże“, ve věci výstavby kontejnerového terminálu v chráněné 
oblasti Natura 2000 v polském městě Svinoústí

Petice č. 1018/2020, kterou předložil Reiner Sauerwein, státní příslušnost: Německo, za 
Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern, ve věci zastavení výstavby kontejnerového 
terminálu v chráněné oblasti Natura 2000 v oblasti Volyň/Svinoústí v Polsku
(za distanční účasti předkladatele petice)

Vystoupili: Reiner Sauerwein (předkladatel petice č. 1018/2020), Przemyslaw Oginski (EK-
ENV), Peter Jahr, Tatjana Ždanoka, Helmut Scholz, Hannah Neumann.

Rozhodnutí: ponechat projednávání petice otevřené; zaslat dopis polské vládě: vysvětlit obavy 
členů výboru PETI z možných důsledků tohoto projektu z environmentálního a sociálního 
hlediska a požádat o objasnění, zejména v kontextu nového polského zvláštního zákona o 
investicích v oblasti výstavby externích přístavů, a dotázat se, zda bylo pro tento projekt řádně 
provedeno rozšířené posouzení dopadů; požádat Evropskou komisi, aby projekt nadále 
sledovala a aby v případě porušení právních předpisů EU učinila nezbytné kroky.
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19. Různé

20. Datum a místo konání příští schůze
 12. dubna 2021, 13:45–15:45 a 16:45–18:45
 13. dubna 2021, 9:00–12:00 a 13:45–15:45

Schůze skončila v 18:59.

* * *

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

Bude uzavřeno projednávání následujících petic: 0824/2011, 1408/2012, 0695/2018, 
0365/2019, 0794/2019, 1049/2019, 1268/2019, 1283/2019, 0103/2020, 0126/2020, 0253/2020, 
0322/2020, 0551/2020, 0579/2020, 0632/2020, 0703/2020, 0705/2020, 0709/2020, 0731/2020, 
0739/2020, 0743/2020, 0766/2020.

Projednávání těchto petic zůstává otevřeno: 0280/2019, 1176/2019, 0405/2020, 0690/2020, 
0820/2020, 0862/2020, 0883/2020, 0884/2020.

o O o
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Results of roll-call votes

Contents

Draft Motion for a resolution on chemical residues in the Baltic Sea based on petitions 
1328/2019 and 0406/2020 under rule 227 (2)

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

Draft short motion for a resolution on chemical residues in the Baltic Sea – Single vote

32 +

ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

ID Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

NI Mario Furore

PPE Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter 
Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Dolors Montserrat, Loránt 
Vincze

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

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

Verts/ALE Margrete Auken, Eleonora Evi, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

1 -

The Left Alexis Georgoulis

1 0

The Left Sira Rego

Correction to votes and voting intentions

+

-

0 Alexis Georgoulis

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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