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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

AFET_PV(2019)1014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, στις 15.12, υπό την προεδρία του David 
McAllister (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AFET_OJ(2019)1014

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Μετά την έγκριση των συντονιστών της επιτροπής AFET, η επιστολή αξιολόγησης της 
δημόσιας ακρόασης του Josep Borrell, Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / ορισθέντος Αντιπροέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο, διαβιβάζεται στον 
πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών.

Δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση για την ημερομηνία της ακρόασης του ορισθέντος 
Επιτρόπου για τη Γειτονία και τη Διεύρυνση. Η πιθανή ημερομηνία έναρξης της θητείας 
της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η 1η Δεκεμβρίου, ανάλογα με τον χρόνο που 
χρειάζονται τα κράτη μέλη για να προτείνουν νέους υποψηφίους για τις τρεις θέσεις των 
ορισθέντων Επιτρόπων, ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο να προχωρήσει στις 
ακροάσεις για την αξιολόγηση.

3. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές

Σύμφωνα με το άρθρο 214 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, το σχέδιο πρακτικών των 
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αποφάσεων της συνεδρίασης των συντονιστών της επιτροπής AFET, που 
πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, μεταφορτώθηκε στην ιστοσελίδα της επιτροπής 
AFET και θα επισυναφθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Κοινή συζήτηση με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Τα σημεία 4, 5, 6 και 7 της ημερήσιας διάταξης εξετάζονται από κοινού. 

4. Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

AFET/9/01491
   Εισηγήτρια:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Ανταλλαγή απόψεων

5. Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

AFET/9/01504
   Εισηγήτρια:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Ανταλλαγή απόψεων

6. Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, 
αφετέρου

AFET/9/01493
   Εισηγήτρια:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Ανταλλαγή απόψεων

7. Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, 
αφετέρου

AFET/9/01511
   Εισηγήτρια:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Ανταλλαγή απόψεων

Ο David McAllister απαντά σε παρέμβαση επί της εφαρμογής του Κανονισμού που 
αφορά την κατάσταση στη Συρία με την ανάγνωση δήλωσης από τη συνεδρίαση των 
υπουργών εξωτερικών.

Ομιλητές: David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Andrea Cozzolino, Bert-Jan Ruissen, 
Michael Gahler, Nathalie Loiseau, Jérôme Rivière, David Daly (ΕΥΕΔ), Peter Berz (ΓΔ 
TRADE, COM)
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*   *   *

8. Ανταλλαγή απόψεων με τον Nikola Dimitrov, Υπουργό Εξωτερικών της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας

Ομιλητές: David McAllister, Nikola Dimitrov (Υπουργός Εξωτερικών, Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας), Sandra Kalniete, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Jérôme 
Rivière, Στέλιος Κούλογλου, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Kati Piri
 

Κοινή συζήτηση με την Επιτροπή Ανάπτυξης

Για το εν λόγω σημείο της ημερήσιας διάταξης την προεδρία ασκούν από κοινού ο David 
McAllister και ο Tomas Tobé.

9. Ανταλλαγή απόψεων με τον Tagese Chafo, Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της 
Αιθιοπίας

Ομιλητές: David McAllister, Tomas Tobé, Tagese Chafo (Πρόεδρος του Κοινοβουλίου 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας), Michael Gahler, Jérôme Rivière, Anna 
Fotyga, Márton Gyöngyösi, György Hölvényi, Grum Abay (Πρέσβης, Πρεσβεία της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας)

*   *   *

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.28 και συνεχίζεται στις 17.35 υπό την προεδρία του David 
McAllister (προέδρου).

10. Ανταλλαγή απόψεων με τον Vadym Prystaiko, Υπουργό Εξωτερικών της 
Ουκρανίας

Ομιλητές: David McAllister, Vadym Prystaiko (Υπουργός Εξωτερικών, Ουκρανία), 
Witold Jan Waszczykowski, Michael Gahler, Tonino Picula, Petras Auštrevičius, Viola 
Von Cramon-Taubadel, Anna Fotyga, Mick Wallace, Κώστας Παπαδάκης, Sandra 
Kalniete, Traian Băsescu, Andrea Bocskor, Andrius Kubilius

11. Διάφορα

Ουδέν.

12. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

6 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)
7 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 (Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.36.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

30 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

I. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

A. Ορισμός μέλους στην ομάδα παρακολούθησης των διαπραγματεύσεων 
για τις σχέσεις ΕΕ-ΑΚΕ μετά τη λήξη της Συμφωνίας του Κοτονού το 
2020

Ο πρόεδρος καλεί τις πολιτικές ομάδες να διαβιβάσουν τις προτάσεις τους στη 
γραμματεία έως τις 7 Οκτωβρίου 2019.  Το μέλος που θα οριστεί θα εγκριθεί 
στη συνέχεια με γραπτή διαδικασία.

B. Επιστολές αξιολόγησης των νεοδιορισθέντων επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών

Οι συντονιστές εγκρίνουν τις επιστολές αξιολόγησης για τους νεοδιορισθέντες 
επικεφαλής των αντιπροσωπειών στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βραζιλία, τη 
Συρία, την Ουκρανία και την Υεμένη. 

Γ. Στρατηγικός διάλογος με το Μαρόκο

Ο πρόεδρος ενημερώνει τους συντονιστές σχετικά με τον προγραμματισμένο 
στρατηγικό διάλογο για τις κύριες προτεραιότητες στο πλαίσιο του πολυετούς 
προγραμματισμού της βοήθειας προς το Μαρόκο για την περίοδο 2019-2020.

II.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

A. Προετοιμασία των ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων

 Ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τους 
κανόνες σχετικά με τις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων στην επιτροπή AFET.
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B. Ορισμός μέλους και αναπληρωτή για το Δίκτυο Αναφορών

 Απόφαση για τον διορισμό του κ. Javier Nart (Renew Europe) ως τακτικού μέλους του 
Δικτύου Αναφορών και ενημέρωση της επιτροπής PETI ότι θα διοριστεί 
αναπληρωματικό μέλος σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 Οι ομάδες καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για ορισμό αναπληρωματικού μέλους.

Γ.Ορισμός δύο βουλευτών (ενός μόνιμου και ενός αναπληρωτή) ως μελών 
υπευθύνων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και των 
μελών του δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

 Απόφαση για τον διορισμό της κας Isabel Santos (S&D) ως τακτικού 
μέλος και του κ. Ernest Urtasun (Greens/EFA) ως αναπληρωματικού 
μέλους του δικτύου για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

Δ. Μόνιμοι εισηγητές

 Απόφαση για την θέσπιση θεσμών μόνιμων εισηγητών στις ακόλουθες ομάδες, για τις 
χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα:
PPE: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σερβία, Ουκρανία
S&D: Αλβανία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Τουρκία
Renew Europe: Λευκορωσία, Μολδαβία, Βόρεια Μακεδονία
Verts/ALE: Κοσσυφοπέδιο

E.Αποφάσεις επί των διαδικασιών/ορισμών

α. Εκθέσεις

 Απόφαση συγχώνευσης των διαδικασιών του 2019 και του 2020 και 
σύνταξη μιας έκθεσης ανά χώρα, μετά την υιοθέτηση της δέσμης μέτρων 
για τη διεύρυνση του 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

1. Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2019 για την 
Αλβανία
 Απόφαση ανάθεσης της εν λόγω έκθεσης στον μόνιμο εισηγητή (S&D) για 

0 μόρια.
2. Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2019 για τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη
 Απόφαση ανάθεσης της εν λόγω έκθεσης στον μόνιμο εισηγητή (PPE) για 

0 μόρια.
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3. Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2019 για το 
Κοσσυφοπέδιο
 Απόφαση ανάθεσης της εν λόγω έκθεσης στον μόνιμο εισηγητή 

(Verts/ALE) για 0 μόρια.
4. Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2019 για το 
Μαυροβούνιο
 Απόφαση ανάθεσης της εν λόγω έκθεσης στον μόνιμο εισηγητή (S&D) για 

0 μόρια.
5. Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2019 για τη Βόρεια 
Μακεδονία
 Απόφαση ανάθεσης της εν λόγω έκθεσης στον μόνιμο εισηγητή (Renew 

Europe) για 0 μόρια.
6. Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2019 για τη Σερβία
 Απόφαση ανάθεσης της εν λόγω έκθεσης στον μόνιμο εισηγητή (PPE) για 

0 μόρια.

7. Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2019 για την 
Τουρκία
 Απόφαση ανάθεσης της εν λόγω έκθεσης στον μόνιμο εισηγητή (S&D) για 

0 μόρια.

β. Γνωμοδοτήσεις

1. Σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας 
της Λευκορωσίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων

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

2. Σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας 
της Λευκορωσίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια

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

 Απόφαση ανάθεσης των γνωμοδοτήσεων επί των στοιχείων 1-2, στον 
μόνιμο εισηγητή (Renew Europe) για 1 μόριο.

3. Χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό 
Βασίλειο της Ιορδανίας
AFET/9/01223 ***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-
0116/2019
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  Απόφαση να υποβληθούν οι απόψεις της επιτροπής AFET υπό μορφή 
επιστολής εκ μέρους του προέδρου της.

4. Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία» (Interreg), ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης

*** 2018/0199(COD)

 Απόφαση να μην οριστεί εισηγητής

 Γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων που εκκρεμούν

5. Σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

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

6. Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027

AFET/9/00306 2018/0166(APP) COM(2018)0322

7. Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της 
Ένωσης

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

8. Σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

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

9. Σύναψη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Μαυροβουνίου με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο Μαυροβούνιο

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

10. Σύναψη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Δημοκρατίας της Σερβίας με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από 
τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία 
της Σερβίας

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



PE642.921v02-00 8/15 PV\1193410EL.docx

EL

11. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με αντικείμενο δράσεις που 
εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

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

12. Προϋπολογισμός 2020 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο
AFET/9/00434 2019/2010(BUD)

13. Καθορισμός των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα 
πληροφοριών της ΕΕ και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

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

14. Καθορισμός των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα 
πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του ETIAS και τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1861

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

15. Κοινοί κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (αναδιατύπωση)

AFET/9/00388 ***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-
0407/2018

16. Απαλλαγή  2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Συμβούλιο και 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

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

17. Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη 
μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

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

18. Συγκρότηση ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της 
μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών 
διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)

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

19. Πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση
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AFET/9/00180 ***I 2016/0225(COD) COM(2016)0468 – C8-
0325/2016

20. Απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των 
απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους 
πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το 
περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 
του Συμβουλίου 2003/109/ΕΚ, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το 
καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες

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

21. Απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία 
(αναδιατύπωση)

AFET/9/00172 ***I 2016/0222(COD) COM(2016)0465 – C8-
0323/2016

22. Κοινή διαδικασία διεθνούς προστασίας στην Ένωση
AFET/9/00170 ***I 2016/0224(COD) COM(2016)0467 – C8-
0321/2016

23. Θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, για την 
ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και 
σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς 
επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση)

AFET/9/00160 ***I 2016/0132(COD) COM(2016)0272 – C8-
0179/2016

24. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο
AFET/9/00155 ***I 2016/0131(COD) COM(2016)0271

25. Θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του 
κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς 
προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από 
απάτριδα (αναδιατύπωση)

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

26. Θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής για 
τους σκοπούς κοινών διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση και ανάκληση του 
καθεστώτος διεθνούς προστασίας
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AFET/9/00121 ***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-
0270/2015

27. Προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων 
νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα και των μέτρων που βασίζονται σ’ 
αυτούς ή απορρέουν από αυτούς (αναδιατύπωση)

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

28. Ρύθμιση με την Δημοκρατία της Ισλανδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες 
συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

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

29. Συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας, της Βραζιλίας, του 
Καναδά, του Χονγκ Κονγκ, της Ινδίας και της Ιαπωνίας σύμφωνα με το άρθρο 
XXI της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών 
(GATS) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των δεσμεύσεων που 
προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας 
στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην ΕΕ

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

30. Συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αγίου 
Μαρίνου, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή, ως συμβαλλόμενου μέρους, της 
Δημοκρατίας της Κροατίας, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

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

31. Συμφωνία μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη 
διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των 
επιβατών

AFET/9/00073 *** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

32. Σύστημα εισόδου/εξόδου για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και 
εξόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

33. Πρόγραμμα καταχώρισης ταξιδιωτών
AFET/9/00055 ***I 2013/0059(COD) COM(2013)0097 – C7-
0064/2013

34. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση 
του συστήματος καταχώρισης εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) και του προγράμματος 
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καταχώρισης ταξιδιωτών (RTP)
AFET/9/00053 ***I 2013/0060(COD) COM(2013)0096 – C7-
0062/2013

35. Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και 
του Ισραήλ
AFET/9/00049 *** 2012/0324(NLE) 13521/2013 – C7-0382/2013

36. Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και της Ρωσίας για τον εκσυγχρονισμό του 
υπάρχοντος συστήματος χρήσης των υπερσιβηρικών διαδρομών

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

 Απόφαση να αναβληθεί η εξέταση των σημείων 5-36 για την επόμενη 
συνεδρίαση των συντονιστών.

ΣΤ. Αποστολές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020

 Απόφαση υποβολής αίτησης για τις ακόλουθες αποστολές της επιτροπής 
για το πρώτο εξάμηνο του 2020:

• Τουρκία (συμπεριλαμβανομένης της νοτιοανατολικής), 
ημερομηνίες προς επιβεβαίωση· εξετάζεται το ενδεχόμενο 
πραγματοποίησης κοινής αποστολής με την υποεπιτροπή DROI

• Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο, ημερομηνίες προς 
επιβεβαίωση·

• Αφρικανική Ένωση/Αιθιοπία και μία από τις γειτονικές χώρες  
(Σουδάν, Μάλι ή Ερυθραία)

 Απόφαση να δοθεί προτεραιότητα στις ακόλουθες αποστολές για το 
δεύτερο εξάμηνο του 2020:

• Κολομβία και Μεξικό, ημερομηνίες προς επιβεβαίωση·
• Αρκτική (Ισλανδία και Γροιλανδία), ημερομηνίες προς 

επιβεβαίωση·
• Σαουδική Αραβία, Ιράν και μια από τις γειτονικές χώρες  

(Κουβέιτ ή Ομάν), ημερομηνίες προς επιβεβαίωση·
• Νότια Αφρική και Ζιμπάμπουε, ημερομηνίες προς 

επιβεβαίωση·
• Βόρεια Αφρική (πιθανόν Αλγερία και/ή  Τυνησία)
• Ηνωμένα Έθνη 
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Ζ. Ακροάσεις  κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020

 Απόφαση υποβολής αίτησης για τις ακόλουθες ακροάσεις για το πρώτο 
εξάμηνο του 2020:

• Η Ανατολική Εταιρική Σχέση — το όραμα της ανάπτυξης μετά το 
2020 

• Αρκτική· Νέος χώρος μεγάλης αντιπαλότητας 
δυνάμεων/γεωστρατηγικής σημασίας 

• Συλλογική ασφάλεια στον Κόλπο 

 Λαμβάνεται υπό σημείωση το αίτημα να δοθεί προτεραιότητα στις 
ακόλουθες ακροάσεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2020:

• Η κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων
• Μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ προς τη Ρωσία.

III. ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις κοινές συνεδριάσεις διαβούλευσης 
για την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ

 Οι ομάδες καλούνται να ορίσουν βουλευτές βάσει της μεθόδου d’Hondt: 
Προεδρία (PPE) - πρόεδρος βάσει ποσόστωσης 1 PPE, 2 S&D, 1 προεδρία 
της επιτροπής SEDE (Renew Europe), 1 Verts/ALE 

IV. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

A. DROI

1. Γνωμοδοτήσεις των επιτροπών AFET/DROI σχετικά με τη συμφωνία 
ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ και τη συμφωνία προστασίας των 
επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ 

 Οι συντονιστές ενημερώνονται ότι στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (DROI) ορίζεται εισηγητής της ομάδας ΡΡΕ.

2. Αποστολές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020
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 Απόφαση έγκρισης για τις ακόλουθες αποστολές της υποεπιτροπής 
DROI για το πρώτο εξάμηνο του 2020:

• Αμαζόνιος (Βραζιλία και άλλη χώρα της περιοχής)
• Κίνα 
• Τουρκία 

3. Ακροάσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020

 Απόφαση έγκρισης για τις ακόλουθες ακροάσεις της υποεπιτροπής 
DROI για το πρώτο εξάμηνο του 2020:

• Αυταρχισμός και περιστολή της ελευθερίας της έκφρασης, της 
ελευθερίας του Τύπου και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (με περιπτωσιολογικές μελέτες για την Κίνα, την 
Αίγυπτο και τη Ρωσία)

• Ο σεβασμός των μειονοτήτων, των πεποιθήσεων και των θρησκειών
• Μετανάστευση και ανθρώπινα δικαιώματα 
• Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα
• Προστασία των υπερασπιστών των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων

B. SEDE

1. Αποστολές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020

 Απόφαση έγκρισης για τις ακόλουθες αποστολές της υποεπιτροπής 
SEDE για το πρώτο εξάμηνο του 2020:

• Αντίς Αμπέμπα (Αφρικανική Ένωση) και Μπαμακό (Μάλι) 
• Γεωργία 
• Γαλλία 

2. Ακροάσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019

 Απόφαση έγκρισης για τις ακόλουθες ακροάσεις της υποεπιτροπής 
SEDE για το δεύτερο εξάμηνο του 2019:

• Οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ασφάλεια και την 
άμυνα της ΕΕ

• Ευρωπαϊκή Διαστημική Άμυνα

3. Ακροάσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020
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 Απόφαση έγκρισης για τις ακόλουθες ακροάσεις της υποεπιτροπής 
SEDE για το πρώτο εξάμηνο του 2020:

• Ρωσικό στρατιωτικό δόγμα, δύναμη ισχύος και ανάπτυξη ικανοτήτων
• Κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ
• Το μέλλον των καθεστώτων ελέγχου των πυρηνικών όπλων και οι 

επιπτώσεις στην ασφάλεια για την ΕΕ

V. ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Πρόταση της ομάδας Renew Europe να προσκληθούν δύο Αιγύπτιοι 
θρησκευτικοί ηγέτες στην  επιτροπή AFET, και συγκεκριμένα ο 
Μεγάλος Ιμάμης του Al Azhar, ο Δρ. Ahmed Al Tayeb, και ο 
Tawadros II, Πατριάρχης της  Ορθόδοξης Εκκλησίας των Κοπτών

 Απόφαση για ενημέρωση ότι, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, δεν θα 
είναι δυνατή η πρόσκληση για τις 14-15 Οκτωβρίου. 

 Απόφαση για την εξέταση ενός σημείου για την Αίγυπτο γενικά σε μία από 
τις προσεχείς συνεδριάσεις της επιτροπής AFET.

2. Ερώτημα συντονιστή της ομάδας PPE σχετικά με την ad-hoc αποστολή 
στην Ουκρανία και τη Γεωργία.

 Ο πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι η απόφαση σχετικά με την ad-hoc αποστολή 
στην Ουκρανία και τη Γεωργία ελήφθη κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης συνεδρίασης των συντονιστών και οι διαδικασίες για τη 
χορήγηση άδειας είναι σε εξέλιξη.

***
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