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Europees Parlement
2019-2024

Commissie buitenlandse zaken

AFET_PV(2019)1014

NOTULEN
Vergadering van 14 oktober 2019, 15.00 - 18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 14 oktober 2019 om 15.12 uur geopend onder 
voorzitterschap van David McAllister (voorzitter).

1. Aanneming van de agendaAFET_OJ(2019)1014

De agenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

Na de goedkeuring door de AFET-coördinatoren is de evaluatiebrief van de openbare 
hoorzitting met Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlands 
beleid en veiligheidsbeleid / kandidaat-vicevoorzitter van de Europese Commissie voor 
een sterker Europa in de wereld, doorgestuurd naar de voorzitter van de Conferentie van 
commissievoorzitters.

Geen verdere updates betreffende de datum van de hoorzitting met de kandidaat-
commissaris voor nabuurschap en uitbreiding. De nieuwe Europese Commissie start 
mogelijkerwijs op 1 december met haar werkzaamheden, afhankelijk van de tijd die de 
lidstaten nodig hebben om nieuwe kandidaten voor te dragen voor de drie posten van 
kandidaat-commissaris, waarna het Parlement de beoordelingshoorzittingen kan 
organiseren.

3. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

Overeenkomstig artikel 214 van het reglement van het Parlement is het ontwerp van de 
besluiten van de vergadering van AFET-coördinatoren van 30 september naar de AFET-
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website geüpload en zal het aan de notulen van de vergadering worden toegevoegd.

Gezamenlijke behandeling met de Subcommissie mensenrechten

Punten 4, 5, 6 en 7 worden gezamenlijk behandeld.

4. Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Socialistische Republiek Vietnam

AFET/9/01491
   Rapporteur:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Gedachtewisseling

5. Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Socialistische Republiek Vietnam

AFET/9/01504
   Rapporteur:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Gedachtewisseling

6. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 
enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

AFET/9/01493
   Rapporteur:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Gedachtewisseling

7. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 
enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

AFET/9/01511
   Rapporteur:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Gedachtewisseling

David McAllister reageert op een punt van orde betreffende de situatie in Syrië middels 
voorlezing van een verklaring van de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse 
Zaken.

Sprekers: David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Andrea Cozzolino, Bert-Jan Ruissen, 
Michael Gahler, Nathalie Loiseau, Jérôme Rivière, David Daly (EDEO), Peter Berz (DG 
TRADE, COM)

*   *   *
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8. Gedachtewisseling met Nikola Dimitrov, minister van Buitenlandse Zaken van de 
Republiek Noord-Macedonië

Sprekers: David McAllister, Nikola Dimitrov (minister van Buitenlandse Zaken, 
Republiek Noord-Macedonië), Sandra Kalniete, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, 
Jérôme Rivière, Stelios Kouloglou, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Kati Piri
 

Gezamenlijke behandeling met de Commissie ontwikkelingssamenwerking

Onder gezamenlijk voorzitterschap van David McAllister en Tomas Tobé.

9. Gedachtewisseling met Tagese Chafo, voorzitter van het parlement van Ethiopië

Sprekers: David McAllister, Tomas Tobé, Tagese Chafo (voorzitter van de kamer van de 
Federale Democratische Republiek Ethiopië), Michael Gahler, Jérôme Rivière, Anna 
Fotyga, Márton Gyöngyösi, György Hölvényi, Grum Abay (ambassadeur, ambassade van 
de Federale Democratische Republiek Ethiopië)

*   *   *

De vergadering wordt om 17.28 uur geschorst en om 17.35 uur hervat onder voorzitterschap 
van David McAllister (voorzitter).

10. Gedachtewisseling met Vadym Prystaiko, minister van Buitenlandse Zaken van 
Oekraïne

Sprekers: David McAllister, Vadym Prystaiko (minister van Buitenlandse Zaken, 
Oekraïne), 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. Rondvraag

Geen opmerkingen

12. Datum en plaats volgende vergadering

6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)
7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 18.36 uur gesloten.
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COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
COÖRDINATORENVERGADERING

30 september 2019

OVERZICHT VAN BESLUITEN

I. MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER

A. Benoeming van een lid van de monitoringgroep voor de 
onderhandelingen over de betrekkingen tussen de EU en de ACS na 
afloop van de Overeenkomst van Cotonou in 2020

De voorzitter verzoekt de fracties hun voorstellen vóór 7 oktober 2019 aan het 
secretariaat te doen toekomen.  Het voorgedragen lid zal dan middels een 
schriftelijke procedure worden bekrachtigd.

B. Beoordelingsbrieven van de nieuwbenoemde delegatiehoofden

De coördinatoren bekrachtigen de beoordelingsbrieven voor de 
nieuwbenoemde hoofden van de delegaties voor Bosnië en Herzegovina, 
Brazilië, Syrië, Oekraïne en Jemen. 

C. Strategische dialoog met Marokko

De voorzitter informeert de coördinatoren over de geplande strategische 
dialoog over de belangrijkste prioriteiten binnen de meerjarige programmering 
van bijstand aan Marokko voor de periode 2019-2020.

II.BESLUITEN

A. Voorbereiding van de hoorzittingen met kandidaat-commissarissen

 Update over de stand van zaken, kalender en regels voor de hoorzittingen van de 
kandidaat-commissarissen in AFET.
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B. Benoeming van een lid en een vervangend lid voor het 
verzoekschriftennetwerk

 Benoeming van de heer Javier Nart (Renew) als lid van het verzoekschriftennetwerk en 
inkennisstelling van PETI dat in een later stadium een plaatsvervangend lid zal worden 
benoemd. 

 Verzoek aan de fracties om indiening van voorstellen voor een plaatsvervangend lid.

C.Benoeming van twee leden (één vast en één plaatsvervangend) als leden 
belast met gendermainstreaming en als leden van het 
gendermainstreamingnetwerk 

 Benoeming van mevrouw Isabel Santos (S&D) als volwaardig lid en de heer Ernest 
Urtasun (Verts/ALE) als plaatsvervangend lid van het gendermainstreamingnetwerk.

D.Vaste rapporteurs

 Aanwijzing van vaste rapporteurs voor de landen in de bijlage aan de onderstaande 
fracties:
PPE: Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Servië, Oekraïne
S&D: Albanië, Georgië, Montenegro, Turkije
Renew: Belarus, Moldavië, Noord-Macedonië
Verts/ALE: Kosovo

E.Besluiten inzake procedures/benoemingen

a. Verslagen

 Samenvoeging van de procedures 2019 en 2020 en opstelling van één verslag per land 
na de goedkeuring van het uitbreidingspakket 2020 door de Europese Commissie. 

1. Verslag over het Commissieverslag 2019 over Albanië
 Toewijzing van dit verslag aan de vaste rapporteur (S&D) voor 0 punten

2. Verslag over het Commissieverslag 2019 over Bosnië en Herzegovina
 Toewijzing van dit verslag aan de vaste rapporteur (PPE) voor 0 punten

3. Verslag over het Commissieverslag 2019 over Kosovo
 Toewijzing van dit verslag aan de vaste rapporteur (Verts/ALE) voor 0 punten

4. Verslag over het Commissieverslag 2019 over Montenegro
 Toewijzing van dit verslag aan de vaste rapporteur (S&D) voor 0 punten

5. Verslag over het Commissieverslag 2019 over Noord-Macedonië
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 Toewijzing van dit verslag aan de vaste rapporteur (Renew) voor 0 punten
6. Verslag over het Commissieverslag 2019 over Servië
 Toewijzing van dit verslag aan de vaste rapporteur (PPE) voor 0 punten

7. Verslag over het Commissieverslag 2019 over Turkije
 Toewijzing van dit verslag aan de vaste rapporteur (S&D) voor 0 punten

b. Adviezen

1. Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek 
Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa

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

2. Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek 
Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het 
grondgebied verblijven

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

 Toewijzing van adviezen onder punten 1-2 aan de vaste rapporteur (Renew) 
voor 1 punt

3. Macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
AFET/9/01223 ***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-
0116/2019

 AFET's standpunten indienen in de vorm van een brief van de voorzitter

4. Specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking” (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden

*** 2018/0199(COD)

 Besluit om geen rapporteur te benoemen

Adviezen van nog niet afgeronde dossiers

5. Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

AFET/9/00396 *** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-
0031/2019
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6. Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027

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

7. Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

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

8. Overeenkomst tussen de Europese Unie en Bosnië en Herzegovina inzake 
acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Bosnië en Herzegovina 
uitvoert

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

9. Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en 
Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in 
Montenegro uitvoert

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

10. Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Republiek Servië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap 
in de Republiek Servië uitvoert

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

11. Overeenkomst tussen de Europese Unie en de voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië inzake acties die het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap uitvoert in de voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië

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

12. Begroting 2020 - Mandaat voor de trialoog
AFET/9/00434 2019/2010(BUD)

13. Vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-
informatiesystemen en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 en 
Verordening (EU) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

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

14. Vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-
informatiesystemen voor de doeleinden van Etias en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/1240, Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening 
(EU) 2017/2226 en Verordening (EU) 2018/1861

AFET/9/00413 ***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-
0024/2019
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15. Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de 
terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied 
verblijven (herschikking)

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

16. Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Raad en Europese Raad
AFET/9/00360 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-
0320/2018

17. Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze 
waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren

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

18. Instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de 
overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van 
producten voor tweeërlei gebruik (herschikking)

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

19. Uniekader voor hervestiging
AFET/9/00180 ***I 2016/0225(COD) COM(2016)0468 – C8-
0325/2016

20. Normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen 
als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status 
voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire 
bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, alsook tot 
wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 
betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen

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

21. Normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming 
(herschikking)

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

22. Gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in de Unie
AFET/9/00170 ***I 2016/0224(COD) COM(2016)0467 – C8-
0321/2016

23. Instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten 
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behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013, 
ter identificatie van onderdanen van derde landen of staatlozen die illegaal in een 
lidstaat verblijven en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van 
de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van 
rechtshandhaving (herschikking)

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

24. Asielagentschap van de Europese Unie
AFET/9/00155 ***I 2016/0131(COD) COM(2016)0271

25. Vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 
bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een 
van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)

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

26. Vaststelling van een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van 
herkomst voor de toepassing van gemeenschappelijke procedures voor de 
toekenning en intrekking van internationale bescherming

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

27. Bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van 
rechtsregels uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit 
voortvloeiende handelingen (herschikking)

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

28. Regeling met de Republiek IJsland betreffende de nadere bijzonderheden 
van de deelname van de Republiek IJsland aan het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken

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

29. Overeenkomsten tussen de Europese Unie en het Gemenebest Australië, de 
Federatieve Republiek Brazilië, Canada, de Speciale Administratieve Regio 
Hongkong van de Volksrepubliek China, de Republiek India en Japan uit hoofde 
van artikel XXI van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in 
diensten (GATS) 1994 in verband met de wijziging van de verbintenissen die 
vervat zijn in de lijsten van de Republiek Bulgarije en Roemenië naar aanleiding 
van hun toetreding tot de Europese Unie

AFET/9/00079 *** 2013/0329(NLE) COM(2013)0688
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30. Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen 
de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek San 
Marino, anderzijds, met betrekking tot de deelname van de Republiek Kroatië als 
overeenkomstsluitende partij na de toetreding tot de EU

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

31. Overeenkomst tussen Canada en de Europese Unie inzake de doorgifte en 
verwerking van gegevens uit het Passenger Name Record

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

32. Inreis-uitreissysteem voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van 
onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie 
overschrijden

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

33. Programma voor geregistreerde reizigers
AFET/9/00055 ***I 2013/0059(COD) COM(2013)0097 – C7-
0064/2013

34. Wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband met het gebruik 
van het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde 
reizigers (RTP)

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

35. Euro-Mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en 
haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds
AFET/9/00049 *** 2012/0324(NLE) 13521/2013 – C7-0382/2013

36. Overeenkomst EG/Rusland over de modernisering van het huidige systeem 
voor het gebruik van de trans-Siberische routes

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

 Besluit houdende uitstel van punten 5-36 tot de volgende coördinatorenvergadering

F. Werkbezoeken gedurende de eerste helft van 2020

 Besluit te verzoeken om de volgende werkbezoeken voor het eerste halfjaar van 2020:
• Turkije (incl. het Zuid-Oosten), data nog te bevestigen; gezamenlijk 

werkbezoek met DROI overwegen
• Bosnië en Herzegovina, en Montenegro, data nog te bevestigen;
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• Afrikaanse Unie/Ethiopië en één van de buurlanden (Sudan, 
Mali of Eritrea)

 Besluit te verzoeken om de volgende werkbezoeken voor het tweede halfjaar van 2020 
te prioriteren:

• Colombia en Mexico, data nog te bevestigen
• Noordpool (IJsland en Groenland), data nog te bevestigen
• Saudi-Arabië, Iran en één van de buurlanden 

(Koeweit of Oman), data nog te bevestigen
• Zuid-Afrika en Zimbabwe, data nog te bevestigen
• Noord-Afrika (eventueel Algerije en/of Tunesië)
• UN 

G. Hoorzittingen gedurende de eerste helft van 2020

 Besluit te verzoeken om de volgende hoorzittingen voor het eerste halfjaar van 2020:
• Het Oostelijk Partnerschap - visie van ontwikkeling na 2020 
• Noordpool: nieuwe arena van de rivaliteit tussen de grote 

mogendheden/geostrategisch belang 
• Collectieve veiligheid in de Golf 

 Kennisname van het verzoek om de volgende werkbezoeken voor het tweede halfjaar 
van 2020 te prioriteren:

• De stand van zaken in de trans-Atlantische betrekkingen
• De langetermijnstrategie van de EU ten aanzien van Rusland.

III. DISCUSSIEPUNTEN

1. Deelname van het Parlement aan de gezamenlijke overlegvergadering 
over het GBVB/GVDB

 Fracties verzoeken om aanwijzing van leden op basis van de methode 
d’Hondt: Voorzitter (PPE) - voorzitter op quota, 1 PPE, 2 S&D, 1 SEDE 
voorzitter (Renew), 1 Verts/ALE 
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IV. SUBCOMMISSIES

A. DROI

1. AFET/DROI adviezen vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam en 
investeringsbeschermingsovereenkomst EU-Vietnam 

 De coördinatoren wordt verteld dat in DROI een PPE-rapporteur is 
benoemd.

2. Werkbezoeken voor het eerste halfjaar van 2020

 Besluit om akkoord te gaan met de volgende werkbezoeken van DROI voor het eerste 
halfjaar van 2020:

• Amazone-gebied (Brazilië en een ander land in de regio)
• China 
• Turkije 

3. Hoorzittingen voor het eerste halfjaar van 2020

 Besluit om akkoord te gaan met de volgende hoorzittingen van DROI voor het 
eerste halfjaar van 2020:

• Autoritarisme en de afnemende vrijheid van meningsuiting, 
persvrijheid en mensenrechtenactivisten (met case-studies betreffende 
China, Egypte en Rusland)

• Eerbiediging van minderheden, overtuigingen en godsdiensten
• Migratie en mensenrechten 
• Zakendoen en mensenrechten
• Bescherming van milieurechtenactivisten

B. SEDE

1. Werkbezoeken voor het eerste halfjaar van 2020

 Besluit om akkoord te gaan met de volgende werkbezoeken van SEDE voor het 
eerste halfjaar van 2020:

• Addis Abeba (Afrikaanse Unie) en Bamako (Mali) 
• Georgië 
• Frankrijk 
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2. Hoorzittingen voor het tweede halfjaar van 2019

 Besluit om akkoord te gaan met de volgende hoorzittingen van SEDE voor het 
tweede halfjaar van 2019:

• De gevolgen van kunstmatige intelligentie voor de veiligheid en 
defensie van de EU

• Europese ruimtedefensie

3. Hoorzittingen voor het eerste halfjaar van 2020

 Besluit om akkoord te gaan met de volgende hoorzittingen van SEDE voor het 
eerste halfjaar van 2020:

• Russische militaire doctrine, stand van zaken en ontwikkeling van 
capaciteiten

• Stand van zaken van de cyberdefensiecapaciteiten van de EU
• De toekomst van de regelingen voor beheersing van de nucleaire 

arsenalen en de veiligheidsimplicaties voor de EU

V. RONDVRAAG

1. Voorstel van Renew om twee Egyptische religieuze leiders uit te 
nodigen om een AFET-vergadering bij te wonen, te weten de groot-
imam van Al Azhar, dr. Ahmed Al Tayeb, en Tawadros II, paus van 
de Koptisch-Orthodoxe kerk

 Besluit om te laten weten dat als gevolg van onvoorziene omstandigheden een 
uitnodiging voor het bijwonen van de vergadering op 14-15 oktober niet mogelijk is. 

 Besluit om tijdens een van de volgende AFET-vergaderingen een onderwerp over 
Egypte in het algemeen op de agenda te plaatsen.

2. Vraag van de PPE-coördinator over het ad-hocwerkbezoek aan 
Oekraïne en Georgië.

 De voorzitter bevestigt dat het besluit over het ad-hocwerkbezoek aan 
Oekraïne en Georgië tijdens de voorgaande coördinatorenvergadering 
genomen is en dat de procedures voor toestemming in gang zijn.

***
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