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ATA
Reunião de 14 de outubro de 2019, das 15.00 às 18.30

BRUXELAS

A reunião tem início às 15.12 de segunda-feira, 14 de outubro de 2019, sob a presidência de 
David McAllister (presidente).

1. Aprovação da ordem do dia AFET_OJ(2019)1014

A ordem do dia é aprovada.

2. Comunicações da presidência

Na sequência da aprovação pelos coordenadores da Comissão AFET, foi transmitida ao 
Presidente da Conferência dos Presidentes das Comissões a carta de avaliação da audição 
pública de Josep Borrell, Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança/Vice-Presidente indigitado da Comissão Europeia para a pasta 
«Uma Europa mais Forte no Mundo».

Não há nenhuma notícia sobre a data em que se realizará a audição do comissário 
indigitado para a pasta «Vizinhança e Alargamento». A eventual data para a nova 
Comissão Europeia assumir funções é 1 de dezembro, dependendo do tempo de que os 
Estados-Membros necessitem para propor novos candidatos para os três cargos de 
comissários indigitados, permitindo ao Parlamento realizar as audições de avaliação.

3. Comunicação da presidência sobre as decisões aprovadas pelos coordenadores

Em conformidade com o artigo 214.º do Regimento do Parlamento, o projeto de registo 
das decisões da reunião de coordenadores da Comissão AFET de 30 de setembro foi 
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carregado na página Web da Comissão AFET e será anexado à ata da reunião.

Debate conjunto com a Subcomissão dos Direitos do Homem

Os pontos 4, 5, 6 e 7 da ordem de trabalhos são tratados em conjunto.

4. Celebração do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República 
Socialista do Vietname

AFET/9/01491
   Relatora:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Troca de pontos de vista

5. Celebração do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República 
Socialista do Vietname

AFET/9/01504
   Relatora:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Troca de pontos de vista

6. Acordo de Proteção dos Investimentos entre a União Europeia e os seus 
Estados-Membros, por um lado, e a República Socialista do Vietname, por outro

AFET/9/01493
   Relatora:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Troca de pontos de vista

7. Acordo de Proteção dos Investimentos entre a União Europeia e os seus 
Estados-Membros, por um lado, e a República Socialista do Vietname, por outro

AFET/9/01511
   Relatora:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Troca de pontos de vista

David McAllister responde a uma invocação do Regimento relativamente à situação na 
Síria com a leitura de uma declaração da reunião dos ministros dos Negócios 
Estrangeiros.

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

*   *   *
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8. Troca de pontos de vista com Nikola Dimitrov, Ministro dos Negócios Estrangeiros 
da República da Macedónia do Norte

Intervenções: David McAllister, Nikola Dimitrov (Ministro dos Negócios Estrangeiros 
da República da Macedónia do Norte), Sandra Kalniete, Andreas Schieder, Ilhan 
Kyuchyuk, Jérôme Rivière, Stelios Kouloglou, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Kati Piri
 

Debate conjunto com a Comissão do Desenvolvimento

Este ponto da ordem do dia é copresidido por David McAllister e Tomas Tobé.

9. Troca de pontos de vista com Tagese Chafo, Presidente do Parlamento da Etiópia

Intervenções: David McAllister, Tomas Tobé, Tagese Chafo (Presidente do Parlamento 
da República Federal Democrática da Etiópia, Michael Gahler, Jérôme Rivière, Anna 
Fotyga, Márton Gyöngyösi, György Hölvényi, Grum Abay (Embaixador, Embaixada da 
República Federal Democrática da Etiópia)

*   *   *

A reunião, suspensa às 17.28, prossegue às 17.35, sob a presidência de David McAllister 
(presidente).

10. Troca de pontos de vista com Vadym Prystaiko, Ministro dos Negócios Estrangeiros 
da Ucrânia

Intervenções: David McAllister, Vadym Prystaiko (Ministro dos Negócios Estrangeiros 
da Ucrânia), 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. Diversos

Nada a assinalar

12. Data e local da próxima reunião

6 de novembro de 2019, das 9.00 às 12.30 e das 14.30 às 18.30 (Bruxelas)
7 de novembro de 2019, das 9.00 às 12.30 (Bruxelas)

A reunião é encerrada às 18.36.
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COMISSÃO DOS ASSUNTOS EXTERNOS
REUNIÃO DE COORDENADORES

30 de setembro de 2019

REGISTO DAS DECISÕES

I. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA

A. Nomeação de um membro para o Grupo de Acompanhamento das 
negociações sobre as relações UE-ACP após a expiração do Acordo de 
Cotonu em 2020

O presidente convidou os grupos políticos a enviarem propostas ao 
secretariado até 7 de outubro de 2019.  O deputado nomeado será aprovado 
por procedimento escrito.

B. Cartas de avaliação dos chefes de delegação recém-nomeados

Os coordenadores aprovaram as cartas de avaliação dos chefes das delegações 
recém-nomeados para a Bósnia-Herzegovina, o Brasil, a Síria, a Ucrânia e o 
Iémen. 

C. Diálogo estratégico com Marrocos

O presidente informou os coordenadores relativamente ao diálogo estratégico 
previsto sobre as principais prioridades no âmbito da programação plurianual 
da assistência a Marrocos para 2019-2020.

II.DECISÕES

A. Preparação das audições dos comissários indigitados

 Informações atualizadas sobre a situação atual, o calendário e as regras 
relativas às audições dos comissários indigitados na Comissão AFET.
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B. Nomeação de um membro e de um suplente para a rede de petições

 Decisão de nomear Javier Nart (Renew Europe) membro titular da rede de 
petições e informar a Comissão PETI de que será nomeado posteriormente 
um membro suplente. 

 Os grupos foram convidados a apresentarem propostas para um membro 
suplente.

C.Nomeação de dois membros (um titular e um suplente) como membros 
responsáveis pela integração da perspetiva de género e como membros 
da rede para a integração da perspetiva de género 

 Decisão de nomear Isabel Santos (S&D) membro titular e Ernest Urtasun 
(Verts/ALE) membro suplente da rede para a integração da perspetiva de 
género.

D.Relatores permanentes

 Decisão de atribuir relatores permanentes para os países enumerados no 
anexo aos seguintes grupos:
PPE: Arménia, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Ucrânia
S&D: Albânia, Geórgia, Montenegro, Turquia
Renew Europe: Bielorrússia, Moldávia, Macedónia do Norte
Verts/ALE: Kosovo

E.Decisões sobre o procedimento a adotar/designação de relatores

a. Relatórios

 Decisão de unir os procedimentos de 2019 e 2020 e elaborar um relatório 
por país depois de a Comissão Europeia adotar o pacote do alargamento de 
2020. 

1. Relatório sobre o relatório de 2019 da Comissão relativo à Albânia
 Decisão de atribuir este relatório ao relator permanente (S&D) por 0 pontos

2. Relatório sobre o relatório de 2019 da Comissão relativo à 
Bósnia-Herzegovina
 Decisão de atribuir este relatório ao relator permanente (PPE) por 0 pontos

3. Relatório sobre o relatório de 2019 da Comissão relativo ao Kosovo
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 Decisão de atribuir este relatório ao relator permanente (Verts/ALE) por 0 
pontos

4. Relatório sobre o relatório de 2019 da Comissão relativo ao 
Montenegro
 Decisão de atribuir este relatório ao relator permanente (S&D) por 0 pontos

5. Relatório sobre o relatório de 2019 da Comissão relativo à Macedónia 
do Norte
 Decisão de atribuir este relatório ao relator permanente (Renew Europe) 

por 0 pontos
6. Relatório sobre o relatório de 2019 da Comissão relativo à Sérvia
 Decisão de atribuir este relatório ao relator permanente (PPE) por 0 pontos

7. Relatório sobre o relatório de 2019 da Comissão relativo à Turquia
 Decisão de atribuir este relatório ao relator permanente (S&D) por 0 pontos

b. Pareceres

1. Celebração do Acordo entre a União Europeia e a República da Bielorrússia 
sobre a facilitação da emissão de vistos

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

2. Celebração do Acordo entre a União Europeia e a República da Turquia 
sobre a readmissão de pessoas que residem sem autorização

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

 Decisão de atribuir pareceres no âmbito dos pontos 1 a 2 ao relator 
permanente (Renew Europe) por 1 ponto

3. Concessão de nova assistência macrofinanceira ao Reino Hachemita da 
Jordânia
AFET/9/01223 ***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-
0116/2019

 Decisão de apresentar a opinião da Comissão AFET sob a forma de uma 
carta do presidente

4. Disposições específicas relativas ao objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia (Interreg), financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e pelos instrumentos de financiamento externo

*** 2018/0199(COD)
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 Decisão de não designar nenhum correlator

Pareceres relativos a questões pendentes

5. Celebração do Acordo de Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da 
Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia 
Atómica

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

6. Regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual 
para o período de 2021 a 2027

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

7. Alteração da Decisão n.º 1313/2013/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa a um Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia

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

8. Acordo entre a União Europeia e a Bósnia-Herzegovina no quadro das 
ações realizadas pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira na 
Bósnia-Herzegovina

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

9. Celebração do Acordo relativo ao Estatuto entre a União Europeia e o 
Montenegro no quadro das ações realizadas pela Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira no Montenegro

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

10. Celebração do acordo relativo ao estatuto entre a União Europeia e a 
República da Sérvia no quadro das ações realizadas pela Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira na República da Sérvia

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

11. Acordo relativo ao estatuto entre a União Europeia e a antiga República 
jugoslava da Macedónia no quadro das ações realizadas pela Agência Europeia 
da Guarda de Fronteiras e Costeira na antiga República jugoslava da Macedónia

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

12. Orçamento 2020 – Mandato para o Trílogo
AFET/9/00434 2019/2010(BUD)

13. Estabelecimento das condições de acesso a outros sistemas de informação 
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da UE e alteração do Regulamento (UE) 2018/1862 e o Regulamento (UE) 
2018/xxxx [ECRIS-TCN]

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

14. Estabelecimento das condições de acesso a outros sistemas de informação 
da UE para efeitos do ETIAS e alteração do Regulamento (UE) 2018/1240, do 
Regulamento (CE) n.º 767/2008, o Regulamento (UE) 2017/2226 e do 
Regulamento (UE) 2018/1861

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

15. Normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o regresso de 
nacionais de países terceiros em situação irregular (reformulação)

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

16. Quitação 2017: Orçamento geral da UE – Conselho e Conselho Europeu
AFET/9/00360 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – 
C8-0320/2018

17. Regras e princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das competências de execução pela Comissão

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

18. Criação de um regime da União de controlo das exportações, 
transferências, corretagem, assistência técnica e trânsito de produtos de dupla 
utilização (reformulação)

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

19. Quadro de Reinstalação da União
AFET/9/00180 ***I 2016/0225(COD) COM(2016)0468 – 
C8-0325/2016

20. Normas relativas às condições a preencher pelos nacionais de países 
terceiros ou apátridas para poderem beneficiar de proteção internacional, bem 
como normas relativas ao estatuto uniforme dos refugiados ou pessoas elegíveis 
para proteção subsidiária e ao conteúdo da proteção concedida, e que altera a 
Diretiva 2003/109/CE do Conselho, de 25 de novembro de 2003, relativa ao 
estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa duração

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

21. Normas em matéria de acolhimento dos requerentes de proteção 
internacional (reformulação)

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

22. Procedimento comum de proteção internacional na União Europeia
AFET/9/00170 ***I 2016/0224(COD) COM(2016)0467 – 
C8-0321/2016

23. Criação do sistema «Eurodac» de comparação de impressões digitais para 
efeitos da aplicação efetiva do Regulamento (UE) n.º 604/2013, da identificação 
de nacionais de países terceiros ou apátridas, e de pedidos de comparação com os 
dados Eurodac apresentados pelas autoridades responsáveis dos Estados-
Membros e pela Europol para fins de aplicação da lei (reformulação)

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

24. Agência da União Europeia para o Asilo
AFET/9/00155 ***I 2016/0131(COD) COM(2016)0271

25. Estabelecimento dos critérios e mecanismos de determinação do Estado-
Membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional 
apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou 
por um apátrida (reformulação)

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

26. Estabelecimento de uma lista comum da UE de países de origem seguros 
para efeitos de procedimentos comuns de concessão e retirada do estatuto de 
proteção internacional

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

27. Proteção contra os efeitos da aplicação extraterritorial de legislação adotada 
por um país terceiro e das medidas nela baseadas ou dela resultantes 
(reformulação)

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

28. Acordo com a República da Islândia sobre as modalidades da sua 
participação no Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo

AFET/9/00082 *** 2013/0425(NLE) COM(2013)0875
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29. Acordos entre a União Europeia e a Austrália, o Brasil, o Canadá, Hong 
Kong, a Índia e o Japão, nos termos do artigo XXI do Acordo Geral sobre o 
Comércio de Serviços (GATS) de 1994, relativo às alterações dos compromissos 
nas listas da Bulgária e da Roménia no contexto da sua adesão à União Europeia

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

30. Acordo de Cooperação e de União Aduaneira entre a Comunidade Europeia 
e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República de São Marinho, por 
outro, no que respeita à participação, enquanto Parte Contratante, da República 
da Croácia, na sequência da sua adesão à União Europeia

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

31. Acordo entre o Canadá e a União Europeia sobre a transferência e o 
tratamento dos dados dos registos de identificação dos passageiros

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

32. Sistema de Entrada/Saída (EES) para registo dos dados das entradas e 
saídas dos nacionais de países terceiros aquando da passagem das fronteiras 
externas dos Estados-Membros da União Europeia

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

33. Programa de Viajantes Registados
AFET/9/00055 ***I 2013/0059(COD) COM(2013)0097 – 
C7-0064/2013

34. Alteração do Regulamento (CE) n.º 562/2006 no que diz respeito à 
utilização do Sistema de Entrada/Saída (EES) e ao Programa de Viajantes 
Registados (RTP)

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

35. Acordo de Aviação Euro-mediterrânico entre a UE e Israel
AFET/9/00049 *** 2012/0324(NLE) 13521/2013 – C7-0382/2013

36. Acordo entre a CE e a Rússia relativo à modernização do atual sistema de 
utilização das rotas transiberianas

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

 Decisão de adiar os pontos 5 a 36 para a reunião de coordenadores seguinte

F. Missões para o primeiro semestre de 2020
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 Decisão de solicitar a realização das seguintes missões da comissão no 
primeiro semestre de 2020:

• Turquia (incluindo o sudeste), datas a confirmar; possível 
consideração de uma missão conjunta com a Subcomissão DROI

• Bósnia-Herzegovina e Montenegro, datas a confirmar
• União Africana/Etiópia e um dos países vizinhos (Sudão, Mali ou 
Eritreia)

 Decisão de dar prioridade às seguintes missões no segundo semestre de 
2020:

• Colômbia e México, datas a confirmar
• Ártico (Islândia e Gronelândia), datas a confirmar
• Arábia Saudita, Irão e um dos países vizinhos 

(Koweit ou Omã), datas a confirmar
• África do Sul e Zimbabué, datas a confirmar
• Norte de África (eventualmente Argélia e/ou Tunísia)
• Nações Unidas 

G. Audições para o primeiro semestre de 2020

 Decisão de solicitar a realização das seguintes audições no primeiro 
semestre de 2020:

• A Parceria Oriental – perspetivas de desenvolvimento após 2020 
• Ártico: novo cenário de rivalidade entre grandes 

potências/importância geoestratégica 
• Segurança coletiva no Golfo 

 Tomou nota do pedido no sentido de dar prioridade às seguintes audições 
no segundo semestre de 2020:

• O estado das relações transatlânticas
• Estratégia de longo prazo da UE em relação à Rússia

III. PONTOS A DEBATER

1. Participação do Parlamento na reunião de consulta conjunta sobre a 
PESC/PCSD
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 Os grupos solicitaram a aplicação do método de D'Hondt para a nomeação 
dos membros participantes: presidente (PPE) – presidente no âmbito da 
quota, 1 PPE, 2 S&D, 1 presidente da Subcomissão SEDE (Renew 
Europe), 1 Verts/ALE. 

IV. SUBCOMISSÕES

A. DROI

1. Pareceres da Comissão AFET e da Subcomissão DROI sobre o Acordo 
de Comércio Livre entre a UE e o Vietname e o Acordo de Proteção 
dos Investimentos entre a UE e o Vietname 

 Os coordenadores foram informados de que, na Subcomissão DROI, foi 
nomeado um relator do PPE.

2. Missões para o primeiro semestre de 2020

 Decisão de aprovar as seguintes missões da Subcomissão DROI no 
primeiro semestre de 2020:

• Amazónia (Brasil e outro país da região)
• China 
• Turquia 

3. Audições para o primeiro semestre de 2020

 Decisão de aprovar as seguintes audições da Subcomissão DROI no 
primeiro semestre de 2020:

• O autoritarismo e a redução do espaço para a liberdade de expressão e 
de imprensa e os defensores dos direitos humanos (com estudos de 
caso sobre a China, o Egito e a Rússia)

• O respeito das minorias, crenças e religiões
• Migração e direitos humanos 
• Empresas e direitos humanos
• Proteção dos defensores dos direitos ambientais
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B. SEDE

1. Missões para o primeiro semestre de 2020

 Decisão de aprovar as seguintes missões da Subcomissão SEDE no 
primeiro semestre de 2020:

• Adis Abeba (União Africana) e Bamaco (Mali) 
• Geórgia 
• França 

2. Audições para o segundo semestre de 2019

 Decisão de aprovar as seguintes audições da Subcomissão SEDE no 
segundo semestre de 2019:

• As implicações da inteligência artificial para a segurança e a defesa da 
UE

• Defesa Espacial Europeia

3. Audições para o primeiro semestre de 2020

 Decisão de aprovar as seguintes audições da Subcomissão SEDE no 
primeiro semestre de 2020:

• Doutrina militar, postura de força e desenvolvimento de capacidades da 
Rússia

• Estado das capacidades de ciberdefesa da UE
• O futuro dos regimes de controlo de armas nucleares e as implicações 

para a segurança da UE

V. DIVERSOS

1. Proposta, apresentada por Renew Europe, no sentido de convidar para 
uma reunião com a Comissão AFET dois líderes religiosos egípcios, a 
saber, o Grande Imã da mesquita de al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, e 
Tawadros II, o Papa da Igreja Ortodoxa Copta.

 Decisão de informar que, devido a circunstâncias imprevistas, não será 
possível convidar estes dignitários para a reunião de 14 e 15 de outubro. 
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 Decisão de inscrever um ponto sobre o Egito em geral na ordem do dia de 
uma das futuras reuniões da Comissão AFET.

2. Pergunta do coordenador do PPE sobre a missão ad hoc à Ucrânia e à 
Geórgia.

 O Presidente confirmou que a decisão sobre a missão ad hoc à Ucrânia e à 
Geórgia foi tomada durante a anterior reunião de coordenadores, estando 
em curso o processo de autorização.

***
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