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2019-2024

Výbor pro zahraniční věci

AFET_PV(2019)1014

ZÁPIS
ze schůze konané dne 14. října 2019 od 15:00 do 18:30

BRUSEL

Schůze byla zahájena v pondělí 14. října 2019 v 15:12 a předsedal jí David McAllister 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání AFET_OJ(2019)1014

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

Poté, co ji schválili koordinátoři výboru AFET, byla hodnotící zpráva z veřejného slyšení 
Josepa BORRELLA, kandidáta na funkci vysokého představitele Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku a funkci místopředsedy Evropské komise pro silnější Evropu 
ve světě, předána předsedovi Konference předsedů výborů.

Nebyly poskytnuty žádné nové informace o datu slyšení kandidáta na funkci komisaře 
pro sousedství a rozšiřování. Možné datum pro uvedení nové Evropské komise do funkce 
bylo stanoveno na 1. prosince, podle toho, kolik času budou členské státy potřebovat na 
navrhnutí tří nových kandidátů na komisaře, aby Parlament mohl přistoupit k hodnotícím 
slyšením.

3. Sdělení předsedy o rozhodnutích koordinátorů

V souladu s článkem 214 jednacího řádu Parlamentu byl návrh záznamu rozhodnutí ze 
schůze koordinátorů výboru AFET konané dne 30. září uložen na internetové stránce 
výboru AFET a bude přiložen k zápisu ze schůze.
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Společná debata s podvýborem pro lidská práva

Body 4, 5, 6 a 7 byly projednány společně.

4. Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou 
socialistickou republikou

AFET/9/01491
 Zpravodajka:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 výměna názorů

5. Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou 
socialistickou republikou

AFET/9/01504
 Zpravodajka:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 výměna názorů

6. Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné 
straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

AFET/9/01493
 Zpravodajka:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 výměna názorů

7. Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné 
straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

AFET/9/01511
 Zpravodajka:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 výměna názorů

David McAllister odpověděl na procesní námitku týkající se situace v Sýrii přečtením 
prohlášení ze schůze ministrů zahraničních věcí. 

Vystoupili: David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Andrea Cozzolino, Bert-Jan Ruissen, 
Michael Gahler, Nathalie Loiseau, Jérôme Rivière, David Daly (ESVČ), Peter Berz (GŘ 
TRADE, Komise)

* * *

8. Výměna názorů s Nikolou Dimitrovem, ministrem zahraničních věcí Republiky 
Severní Makedonie

Vystoupili: David McAllister, Nikola Dimitrov (MZV, Republika Severní Makedonie), 
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Sandra Kalniete, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Jérôme Rivière, Stelios Kouloglou, 
Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Kati Piri
 

Společná debata s Výborem pro rozvoj

Tomuto bodu na pořadu jednání spolupředsedali David McAllister a Tomas Tobé.

9. Výměna názorů, které se zúčastnil předseda etiopského parlamentu Tagesse Chafo

Vystoupili: David McAllister, Tomas Tobé, Tagese Chafo (předseda parlamentu Etiopské 
federativní demokratické republiky), Michael Gahler, Jérôme Rivière, Anna Fotyga, 
Márton Gyöngyösi, György Hölvényi, Grum Abay (velvyslanec, Velvyslanectví Etiopské 
federativní demokratické republiky)

* * *

Schůze byla přerušena v 17:28 a pokračovala v 17.35 za předsednictví Davida McAllistera 
(předsedy).

10. Výměna názorů, které se zúčastnil ukrajinský ministr zahraničních věcí Vadim 
Pristajko

Vystoupili: David McAllister, Vadim Pristajko (MZV, Ukrajina), Witold Jan 
Waszczykowski, Michael Gahler, Tonino Picula, Petras Auštrevičius, Viola 
Von Cramon-Taubadel, Anna Fotyga, Mick Wallace, Kostas Papadakis, Sandra Kalniete, 
Traian Băsescu, Andrea Bocskor, Andrius Kubilius

11. Různé

–

12. Datum a místo příští schůze

6. listopadu 2019, 9:00–12.30 a 14:30–18:30 (Brusel)
7. listopadu 2019, 9:00–12:30 (Brusel)

Schůze skončila v 18:36.
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VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI
SCHŮZE KOORDINÁTORŮ

30. září 2019

ZÁZNAM ROZHODNUTÍ

I. SDĚLENÍ PŘEDSEDY

A. Jmenování člena monitorovací skupiny pro jednání o vztazích EU-
AKT poté, co v roce 2020 vyprší dohoda z Cotonou 

Předseda vyzval politické skupiny, aby své návrhy zaslaly sekretariátu do 7. 
října 2019. Jmenovaní členové budou schváleni písemným postupem.

B. Hodnotící zprávy týkající se nově zvolených předsedů delegací

Koordinátoři schválili hodnotící zprávy pro nově zvolené předsedy delegací v 
Bosně a Hercegovině, Brazílii, Sýrii, na Ukrajině a v Jemenu. 

C. Strategický dialog s Marokem

Předseda informoval koordinátory o plánovaném strategickém dialogu 
týkajícím se hlavních priorit v rámci víceletého plánování pomoci Maroku na 
období 2019–2020.

II.ROZHODNUTÍ

A. Příprava slyšení kandidátů na komisaře

 Informace o aktuálním stavu, harmonogramu a pravidlech týkajících se 
slyšení kandidátů na komisaře ve výboru AFET.

B. Jmenování člena petiční sítě a jeho náhradníka
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 Jmenovat pana Javiera Narta (Renew Europe) řádným členem petiční sítě 
a informovat výbor PETI, že náhradník bude jmenován později. 

 Skupiny byly vyzvány, aby předložily návrhy na náhradníka.

C.Jmenování dvou poslanců (jednoho stálého a jednoho náhradníka) členy 
odpovědnými za genderový mainstreaming a členy Sítě pro začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů 

 Jmenovat paní Isabel Santosovou (S&D) řádnou členkou a pana Ernesta 
Urtasuna (Verts/ALE) náhradníkem Sítě pro začleňování hlediska rovnosti 
žen a mužů. 

D.Stálí zpravodajové

 Přidělit stálé zpravodaje pro země uvedené v příloze k těmto skupinám:
PPE: Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Ukrajina
S&D: Albánie, Gruzie, Černá Hora, Turecko
Renew Europe: Bělorusko, Moldavsko, Severní Makedonie
Verts/ALE: Kosovo

E.Rozhodnutí o postupech/jmenování

a. Zprávy

 Rozhodnutí sloučit postupy pro roky 2019 a 2020 a vypracovat jednu 
zprávu pro každou zemi po přijetí balíčku týkajícího se rozšíření 2020 
Evropskou komisí. 

1. Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2019
 Přidělit tuto zprávu stálému zpravodaji (S&D) za 0 bodů

2. Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2019
 Přidělit tuto zprávu stálému zpravodaji (EPP) za 0 bodů

3. Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2019
 Přidělit tuto zprávu stálému zpravodaji (Verts/ALE) za 0 bodů

4. Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2019
 Přidělit tuto zprávu stálému zpravodaji (S&D) za 0 bodů

5. Zpráva Komise o Severní Makedonii za rok 2019
 Přidělit tuto zprávu stálému zpravodaji (Renew Europe) za 0 bodů
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6. Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2019
 Přidělit tuto zprávu stálému zpravodaji (EPP) za 0 bodů

7. Zpráva Komise o Turecku za rok 2019
 Přidělit tuto zprávu stálému zpravodaji (S&D) za 0 bodů

b. Stanoviska

1. Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o 
zjednodušení vízového režimu

AFET/9/01192 *** 2019/0182(NLE) COM(2019)0403

2. Uzavření dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném 
přebírání neoprávněně pobývajících osob

AFET/9/01194 *** 2019/0181(NLE) COM(2019)0401

 Přidělit stanoviska v rámci bodů 1–2 stálému zpravodaji (Renew Europe) 
za 1 bod

3. Makrofinanční pomoc Jordánskému hášimovskému království
AFET/9/01223 ***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-
0116/2019

 Předat názory výboru AFET v podobě dopisu předsedovi

4. Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) 
podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování 
vnější činnosti

*** 2018/0199(COD)

 Nejmenovat zpravodaje

Stanoviska z nedokončených záležitostí

5. Uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou 
energii

AFET/9/00396 *** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-
0031/2019

6. Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–
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2027
AFET/9/00306 2018/0166(APP) COM(2018)0322

7. Změna rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o 
mechanismu civilní ochrany Unie

AFET/9/00450 ***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-
0114/2019

8. Dohoda mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou o činnostech 
prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Bosně a 
Hercegovině

AFET/9/00427 *** 2019/0060(NLE) COM(2019)0110

9. Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Černou Horou o postavení 
jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a 
pobřežní stráž v Černé Hoře

AFET/9/00425 *** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

10. Uzavření dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení 
jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a 
pobřežní stráž v Republice Srbsko

AFET/9/00404 *** 2018/0409(NLE) COM(2018)0797

11. Dohoda uzavřená mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou 
Makedonií o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční 
a pobřežní stráž v Bývalé jugoslávské republice Makedonii

AFET/9/00385 *** 2018/0318(NLE) COM(2018)0611

12. Rozpočet 2020 – mandát pro třístranná jednání
AFET/9/00434 2019/2010(BUD)

13. Stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU a 
změna nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) 2018/xxx [nařízení o ECRIS-
TCN]

AFET/9/00416 ***I 2019/0001(COD) COM(2019)0003 – C8-
0025/2019

14. Stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro 
účely systému ETIAS a změna nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (ES) č. 
767/2008, nařízení (EU) 2017/2226 a nařízení (EU) 2018/1861

AFET/9/00413 ***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-
0024/2019

15. Společné normy a postupy v členských státech při navracení neoprávněně 
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pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění)
AFET/9/00388 ***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-
0407/2018

16. Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská 
rada

AFET/9/00360 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-
0320/2018

17. Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi 
při výkonu prováděcích pravomocí

AFET/9/00230 ***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-
0034/2017

18. Zavedení režimu Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, 
technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění)

AFET/9/00191 ***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-
0393/2016

19. Rámec Unie pro znovuusídlování
AFET/9/00180 ***I 2016/0225(COD) COM(2016)0468 – C8-
0325/2016

20. Normy, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez 
státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, jednotný status pro 
uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a obsah 
poskytnuté ochrany a změna směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 
2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě 
pobývajícími rezidenty

AFET/9/00176 ***I 2016/0223(COD) COM(2016)0466 – C8-
0324/2016

21. Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)
AFET/9/00172 ***I 2016/0222(COD) COM(2016)0465 – C8-
0323/2016

22. Společný postup pro mezinárodní ochranu v Unii
AFET/9/00170 ***I 2016/0224(COD) COM(2016)0467 – C8-
0321/2016

23. Zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného 
uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013 za účelem identifikace neoprávněně 
pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a 
žádosti orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů 
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s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění)
AFET/9/00160 ***I 2016/0132(COD) COM(2016)0272 – C8-
0179/2016

24. Agentura Evropské unie pro azyl
AFET/9/00155 ***I 2016/0131(COD) COM(2016)0271

25. Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného 
k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí 
země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států 
(přepracované znění)

AFET/9/00153 ***I 2016/0133(COD) COM(2016)0270 – C8-
0173/2016

26. Vytvoření společného unijního seznamu bezpečných zemí původu pro 
účely společných řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany

AFET/9/00121 ***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-
0270/2015

27. Ochrana proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí 
uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich 
založených nebo z nich vyplývajících (přepracované znění)

AFET/9/00110 ***I 2015/0027(COD) COM(2015)0048 – C8-
0039/2015

28. Ujednání s Islandskou republikou o pravidlech pro její účast na činnosti 
Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

AFET/9/00082 *** 2013/0425(NLE) COM(2013)0875

29. Dohody mezi EU a Austrálií, Brazílií, Kanadou, Hongkongem, Indií a 
Japonskem podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) z 
roku 1994, pokud jde o změny závazků v listinách Bulharska a Rumunska v 
průběhu jejich přistoupení k EU

AFET/9/00079 *** 2013/0329(NLE) COM(2013)0688

30. Dohoda o spolupráci a celní unii mezi Evropským společenstvím a jeho 
členskými státy na jedné straně a Republikou San Marino na straně druhé 
s ohledem na účast Chorvatské republiky jakožto smluvní strany v důsledku 
jejího přistoupení k Evropské unii

AFET/9/00076 *** 2013/0273(NLE) 13694/2013 – C7-0419/2013

31. Dohoda mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů 
jmenné evidence cestujících

AFET/9/00073 *** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014
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32. Systém vstupu/výstupu pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních 
příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států Evropské 
unie

AFET/9/00060 ***I 2013/0057(COD) COM(2013)0095 – C7-
0067/2013

33. Program registrovaných cestujících
AFET/9/00055 ***I 2013/0059(COD) COM(2013)0097 – C7-
0064/2013

34. Změna nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o používání systému 
vstupu/výstupu (EES) a programu registrovaných cestujících (RTP)

AFET/9/00053 ***I 2013/0060(COD) COM(2013)0096 – C7-
0062/2013

35. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi EU a Izraelem
AFET/9/00049 *** 2012/0324(NLE) 13521/2013 – C7-0382/2013

36. Dohoda mezi ES a Ruskem o modernizaci stávajícího systému využití 
transsibiřských tras

AFET/9/00012 *** 2007/0024(NLE) COM(2007)0055

 Odložit body 5–36 na následující schůzi koordinátorů

F. Služební cesty v prvním pololetí roku 2020

 Požádat o schválení následujících služebních cest výboru pro první pololetí 
roku 2020:

• Turecko (včetně jihovýchodu země), termín bude upřesněn; 
možnost zvážit společnou pracovní cestu s výborem DROI

• Bosna a Hercegovina a Černá Hora, termín bude upřesněn
• Africká unie/Etiopie a jedna ze sousedních zemí (Súdán, Mali 
nebo Eritrea)

 Upřednostnit v druhém pololetí roku 2020 tyto pracovní cesty:
• Kolumbie a Mexiko, termín bude upřesněn 
• Arktida (Island a Grónsko), termín bude upřesněn
• Saúdská Arábie, Írán a jedna ze sousedních zemí 

(Kuvajt nebo Omán), termín bude upřesněn
• Jižní Afrika a Zimbabwe, termín bude upřesněn
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• severní Afrika (pravděpodobně Alžírsko a/nebo Tunisko)
• OSN 

G. Slyšení v prvním pololetí roku 2020 

 Požádat o schválení následujících slyšení pro první pololetí roku 2020:
• Východní partnerství – vize rozvoje po roce 2020 
• Arktida: nové bojiště pro souboj velkých mocností / geostrategický 

význam 
• Kolektivní bezpečnost v Perském zálivu 

 Byla vzata v potaz žádost o upřednostnění následujících slyšení pro druhé 
pololetí roku 2020:

• Situace v oblasti transatlantických vztahů 
• Dlouhodobá strategie EU vůči Rusku.

III. BODY PRO DISKUZI

1. Účast Parlamentu na společném konzultačním jednání ve věci 
SZBP/SBOP

 Skupiny byly požádány, aby jmenovaly členy na základě d´Hondtovy 
metody: předseda (PPE) – předseda z kvóty, 1 PPE, 2 S&D, 1 předseda 
SEDE (Renew Europe), 1 Verts/ALE 

IV. PODVÝBORY

A. DROI

1. Stanoviska AFET/DROI k dohodě o volném obchodu mezi EU a 
Vietnamem a dohodě o ochraně investic mezi EU a Vietnamem 

 Koordinátoři byli informováni o tom, že ve výboru DROI byl jmenován 
zpravodaj PPE

2. Služební cesty v prvním pololetí roku 2020
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 Schválit následující služební cesty výboru DROI pro první pololetí roku 
2020:

• Amazonie (Brazílie a některá další země v této oblasti)
• Čína 
• Turecko 

3. Slyšení v prvním pololetí roku 2020

 Schválit následující slyšení výboru DROI pro první pololetí roku 2020:
• Autoritářství a zmenšující se prostor pro svobodu projevu, svobodu 

sdělovacích prostředků a obránce lidských práv (s případovými 
studiemi o Číně, Egyptě a Rusku)

• Respektování menšin, víry a náboženského vyznání
• Migrace a lidská práva 
• Podnikání a lidská práva
• Ochrana obránců environmentálních práv

B. SEDE

1. Služební cesty v prvním pololetí roku 2020

 Schválit následující služební cesty výboru SEDE pro první pololetí 
roku 2020:

• Addis Abeba (Africká unie) a Bamako (Mali) 
• Gruzie 
• Francie 

2. Slyšení ve druhé polovině roku 2019

 Schválit následující slyšení výboru SEDE pro druhé pololetí roku 
2019:

• Dopady umělé inteligence na bezpečnost a obranu EU
• Evropská kosmická obrana

3. Slyšení v prvním pololetí roku 2020

 Schválit následující slyšení výboru SEDE pro první polovinu roku 
2020:
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• Ruská vojenská doktrína, nasazení a rozvoj schopností
• Stav schopností EU v oblasti kybernetické obrany 
• Budoucnost režimů kontroly jaderných zbraní a bezpečnostní dopady 

na EU

V. RŮZNÉ

1. Návrh skupiny Renew Europe pozvat do výboru AFET dva egyptské 
náboženské vůdce – velkého šejka z al-Azharu Dr Ahmada at-Tajjiba 
a patriarchu koptské pravoslavné církve Teodora II. 

 Informovat o tom, že kvůli nepředvídatelným okolnostem nebude možné 
pozvání na 14.–15. října uskutečnit. 

 Zařadit obecný bod o Egyptu na pořad jednání některé z nadcházejících 
schůzí výboru AFET.

2. Dotaz koordinátora PPE ohledně služební cesty ad-hoc na Ukrajinu a 
do Gruzie

 Předseda potvrdil, že rozhodnutí o služební cestě ad-hoc na Ukrajinu a do 
Gruzie bylo přijato na předchozí schůzi koordinátorů a v současné době 
probíhá její schvalování.

***
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