
PV\1193234EL.docx PE644.749v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

AFET_PV(2019)1118

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.00

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019, στις 15.02, υπό την προεδρία του David 
McAllister (προέδρου).

Κεκλεισμένων των θυρών

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AFET_OJ(2019)1118

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο πρόεδρος της επιτροπής AFET ανακοινώνει ότι οι συντονιστές της επιτροπής 
εγκρίνουν τον κ. Oliver Varhelyi ως ορισθέντα Επίτροπο για τη Γειτονία και τη 
Διεύρυνση.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 214 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, το σχέδιο πρακτικών των 
αποφάσεων της συνεδρίασης των συντονιστών της επιτροπής AFET, που 
πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου, μεταφορτώθηκε στην ιστοσελίδα της επιτροπής 
AFET μαζί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα της συνεδρίασης. Θα επισυναφθεί στα πρακτικά 
της σημερινής συνεδρίασης.
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Κεκλεισμένων των θυρών

5. Ανταλλαγή απόψεων με τον Markus Ederer, Πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Ρωσική Ομοσπονδία

6. Σχέσεις ΕΕ-ΟΗΕ και το μέλλον της διατλαντικής συνεργασίας:  συμπεράσματα της 
αντιπροσωπείας των επιτροπών AFET, DROI και SEDE στην 74η σύνοδο της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον (ΗΠΑ) 

Ομιλητές:  David McAllister,Włodzimierz Cimoszewicz

Κοινή συζήτηση με την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

7. Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας - ετήσια 
έκθεση

AFET/9/01503
2019/2136(INI)

Εισηγητής:
David McAllister (PPE) PR – PE641.442v02-00

AM – PE643.168v01-00
Επί της ουσίας:

AFET
 Εξέταση των τροπολογιών
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 8 Νοεμβρίου 2019, ώρα 11.00

Ομιλητές: David McAllister, Javi López, Hilde Vautmans, Jérôme Rivière, Anna Fotyga, 
Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Charlie Weimers

8. Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας - ετήσια έκθεση 2018

AFET/9/01458
2019/2135(INI)

Εισηγητής:
Arnaud Danjean (PPE) PR – PE641.445v02-00

AM – PE643.151v01-00
AM – PE643.150v01-00

Επί της ουσίας:
AFET

Γνωμοδότηση:
AFCO – Esteban González Pons

(PPE)
PA – PE643.103v01-00

 Εξέταση των τροπολογιών
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 8 Νοεμβρίου 2019, ώρα 12.00

Ομιλητές: David McAllister, Andrius Kubilius, Attila Ara-Kovács, Jérôme Rivière, 
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Michael Gahler, Radosław Sikorski

9. Διάφορα

10. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

4 Δεκεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
5 Δεκεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.10.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

6 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

I. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

A. Εκλογή του προεδρείου της επιτροπής AFET

Ο πρόεδρος ζητεί από τις πολιτικές ομάδες να καταλήξουν επειγόντως σε 
συμφωνία και ζητεί να συμπεριληφθεί η εκλογή των υπόλοιπων αντιπροέδρων 
στην ημερήσια διάταξη της επιτροπής AFET για τη συνεδρίαση στις 4-5 
Δεκεμβρίου.

B. Ad-hoc αντιπροσωπείες

Ο πρόεδρος ενημερώνει τους συντονιστές ότι η ad-hoc αντιπροσωπεία στην 
Ουκρανία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου και 
η ad hoc αντιπροσωπεία στη Σαουδική Αραβία και το Ιράν προβλέπεται να 
πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Δεκεμβρίου. Και για τις δύο αναμένεται 
η έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων στις 21 Νοεμβρίου. 

Κατόπιν αιτήματος των συντονιστών, θα προταθεί στους βουλευτές 
ενημέρωση από την ΕΥΕΔ πριν λάβουν χώρα οι αντιπροσωπείες.

Γ. Δραστηριότητες με τα εθνικά κοινοβούλια – 1ο εξάμηνο του 2020

Ο πρόεδρος υπενθυμίζει στους συντονιστές ότι η επόμενη διακοινοβουλευτική 
συνεδρίαση επιτροπών προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου. 

  
Οι συντονιστές εγκρίνουν, επίσης, πρόταση του προέδρου για τη διεξαγωγή 
διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης επιτροπών στις 23 Ιουνίου 2020, με τη 
συνήθη μορφή μισής ημέρας. 

Δ. Ονόματα των μόνιμων εισηγητών για τις υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες και τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης
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Οι συντονιστές έχουν λάβει τα ονόματα όλων των μόνιμων εισηγητών 
(σύμφωνα με το παράρτημα).

E. Προετοιμασία των ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων 

Ο πρόεδρος ενημερώνει τους συντονιστές ότι, μόλις ανακοινωθεί το όνομα του 
νέου ορισθέντος Επιτρόπου, θα κληθούν να εγκρίνουν γραπτές ερωτήσεις 
σύμφωνα με τη γραπτή διαδικασία. 

Ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των ίδιων ερωτήσεων που καταρτίστηκαν 
για την ακρόαση του κ. Trócsányi, με μία μόνο αλλαγή, δηλαδή τη διαγραφή 
του επιμέρους ερωτήματος που αφορούσε συγκεκριμένα τον προηγούμενο 
υποψήφιο.

II.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

A.  Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων των συντονιστών για το 2020

 Αποφασίζεται να εγκριθεί το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων των 
συντονιστών της επιτροπής AFET για το 2020 (σύμφωνα με το 
παράρτημα)

B. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ AFET

 Αποφασίζεται να ανατεθεί η κατ’ εξουσιοδότηση προεδρία στις πολιτικές 
ομάδες ως εξής:
-Μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης (PPE)
-Περιοχή Δυτικών Βαλκανίων (S&D)
-Ανατολική Εταιρική Σχέση (Renew Europe)
-Νότια γειτονία - Salima Yenbou (Verts/ALE)

 Οι ομάδες θα πρέπει να κοινοποιήσουν τα ονόματα των υπόλοιπων 
εξουσιοδοτημένων προέδρων στη γραμματεία το αργότερο έως τις 18 
Νοεμβρίου. 

Γ. Αποφάσεις επί της διαδικασίας/διορισμών

α. Εκθέσεις
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1. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της 
ΕΕ με την Ουκρανία

 Αποφασίζεται να ανατεθεί η εν λόγω έκθεση στον μόνιμο εισηγητή για την 
Ουκρανία (Michael Gahler, PPE) έναντι 0 μορίων.

2. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της 
ΕΕ με τη Γεωργία

 Αποφασίζεται να ανατεθεί η εν λόγω έκθεση στον μόνιμο εισηγητή για τη 
Γεωργία (Sven Mikser, S&D) έναντι 0 μορίων.

3. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της 
ΕΕ με τη Μολδαβία

 Αποφασίζεται να ανατεθεί η εν λόγω έκθεση στον μόνιμο εισηγητή για τη 
Μολδαβία (Dragoş Tudorache, Renew Europe) έναντι 0 μορίων.

4. Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά 
την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Μαΐου 
2020

 Αποφασίζεται να οριστεί εισηγητής από την ομάδα Renew Europe έναντι 
3 μορίων.

5. Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτοκόλλου της 
ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και 
τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της 
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ 
ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της 
Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής 
Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας σχετικά με τις γενικές αρχές που 
διέπουν τη συμμετοχή της σε προγράμματα της Ένωσης

AFET/9/01108
*** 2019/0164(NLE) COM(2019)0361

 Αποφασίζεται να οριστεί εισηγητής από την ομάδα GUE/NGL έναντι 0 
μορίων, για τεχνική έκθεση χωρίς συνοδευτικό ψήφισμα

β. Γνωμοδοτήσεις
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1. 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

Επί της ουσίας:
AFCO

 Αποφασίζεται να αναβληθεί η εξέταση του σημείου για την επόμενη 
συνεδρίαση των συντονιστών.

2. Ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 
της ΕΕ
2019/0000(INI)

Επί της ουσίας:
FEMM

 Αποφασίζεται να αποσταλεί επιστολή στη ΔΠΕ και να ζητηθεί κοινή 
έκθεση με την επιτροπή FEMM, σύμφωνα με το άρθρο 58 (Κοινή 
διαδικασία επιτροπών).

γ. Γνωμοδοτήσεις από εκκρεμή ζητήματα (εξέταση του σημείου που είχε 
αναβληθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου)

 Αποφασίζεται να μην εκπονηθούν γνωμοδοτήσεις για τα σημεία 3-33.

3. Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027
AFET2018/0166(APP) COM(2018)0322

Επί της ουσίας:
BUDG

4. 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

Επί της ουσίας:
ENVI – Νίκος Ανδρουλάκης (S&D)

5. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας-
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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

Επί της ουσίας:
LIBE – Bettina Vollath (S&D)

6. 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

LIBE – Bettina Vollath (S&D)

7. 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

Επί της ουσίας:
LIBE – Bettina Vollath (S&D)

8. 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

Επί της ουσίας:
LIBE – Romeo Franz (Verts/ALE)

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

Επί της ουσίας:
BUDG

10. 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

Επί της ουσίας:
LIBE – (Jeroen Lenaers)
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11. 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

Επί της ουσίας:
LIBE – (Jeroen Lenaers)

12. 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

Επί της ουσίας:
LIBE – Tineke Strik (Greens/EFA)
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13. Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Συμβούλιο και 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

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

Επί της ουσίας:
CONT – Isabel García Muñoz (S&D)

14. 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

Επί της ουσίας:
JURI

15. Ενωσιακό σύστημα 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

Επί της ουσίας:
IΝΤΑ – (Πράσινοι/ALE)

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

Επί της ουσίας:
LIBE – Malin Björk (GUE/NGL)

17. 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

Επί της ουσίας:
LIBE – Tanja Fajon (S&D)
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18. Απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία 
(αναδιατύπωση)
AFET/9/00172 ***I 2016/0222(COD) COM(2016)0465 – C8-
0323/2016

Επί της ουσίας:
LIBE – Sophia in 't Veld (Renew)

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

Επί της ουσίας:
LIBE – Laura Ferrara (NI)

20. 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

Επί της ουσίας:
LIBE – Jorge Buxadé Villalba (ECR)

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

Επί της ουσίας:
LIBE – Claude Moraes (S&D)

22. 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

Επί της ουσίας:
LIBE – Fabienne Keller (Renew)
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23. Θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής 
για τους σκοπούς κοινών διαδικασιών για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
AFET/9/00121 ***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-
0270/2015

Επί της ουσίας:
LIBE

24. 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

Επί της ουσίας:
INTA – (S&D)

25. Ρύθμιση με τη 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

Επί της ουσίας:
LIBE – Roberta Metsola (PPE)

26. 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, σε σχέση με τις τροποποιήσεις των 
δεσμεύσεων που περιλαμβάνουν οι πίνακες της Δημοκρατίας της 
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους 
στην ΕΕ
AFET/9/00079 *** 2013/0329(NLE) COM(2013)0688

Επί της ουσίας:
INTA

27. 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

Επί της ουσίας:
INTA
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28. 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
Επί της ουσίας:

LIBE – Sophia in 't Veld (Renew)

29. 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

Επί της ουσίας:
LIBE

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

Επί της ουσίας:
LIBE

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

Επί της ουσίας:
LIBE

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

Επί της ουσίας:
TRAN – (Andor Deli)

33. 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

Επί της ουσίας:
TRAN – (ECR)
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III. ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Παρουσίαση των υπηρεσιών έρευνας

Ο πρόεδρος καλεί τις πολιτικές ομάδες να εξετάσουν τις προτάσεις για 
εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη που θα εγκριθούν στην επόμενη συνεδρίαση των 
συντονιστών. 

1. Θέμα μελέτης (30 + σελίδες) 
Χαρτογράφηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης στα Δυτικά 
Βαλκάνια και εντοπισμός τρόπων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους
2. Θέμα για λεπτομερή ανάλυση (11-30 σελίδες).
Μια ισορροπημένη στρατηγική για την Αρκτική από την ΕΕ 
3. Θέμα για εργαστήριο (με 1-3εμπειρογνώμονες)
Μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική

Σημείωση: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Προϊόν εξωτερικής 
εμπειρογνωμοσύνης

Στόχος Παράδοση μετά από 
αίτηση του 
προέδρου της 
επιτροπής AFET

Σύντομο ενημερωτικό 
σημείωμα 3-10 
σελίδων

Σύντομη επισκόπηση 
θέματος ή συμβολή σε 
εργαστήριο

6-8 εβδομάδες

Λεπτομερής ανάλυση 
(11-30 σελίδες).

Επεξήγηση διαφόρων 
πλευρών ενός θέματος

2-5 μήνες

 Εργαστήριο με 1-3 
εμπειρογνώμονες 

Παρουσίαση διαφόρων 
απόψεων για ένα θέμα με 
σύντομες παρουσιάσεις και 
συζήτηση με βουλευτές 

2-4 μήνες

Μελέτη 30 + σελίδες Διεξοδική ανάλυση ενός 
θέματος και επιλογές 
πολιτικής

6-9 μήνες
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IV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 143 ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
Κασμίρ 

B9-0101/2019

Αιτούντες: Richard Corbett, Anthea McIntyre

 Αποφασίζεται να μη δοθεί συνέχεια. 

V. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

A. Υποεπιτροπή DROI

 Ουδέν.

B. Υποεπιτροπή SEDE

 Ουδέν.

VI. ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά 
την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, ενόψει της συνόδου κορυφής του 
2020 στο Ζάγκρεμπ 

 Αποφασίζεται να συνταχθεί έκθεση και να ανατεθεί στην ομάδα S&D 
έναντι 3 μορίων.

 Αποφασίζεται να εγκριθεί η σύσταση στην επιτροπή AFET πριν από τις 
εκθέσεις χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

2. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα

 Αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή απόψεων σε μία από τις 
προσεχείς συνεδριάσεις της επιτροπής AFET.

3. Έκτακτες κοινές συνεδριάσεις των επιτροπών AFET/DEVE
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Ο πρόεδρος ενημερώνει τους συντονιστές σχετικά με τη δυνατότητα δύο 
έκτακτων κοινών συνεδριάσεων των επιτροπών AFET-DEVE

- με τον Πρωθυπουργό του Σουδάν στις 11 Νοεμβρίου 2019 

- με τον Πρωθυπουργό της Σομαλίας στις 13 Νοεμβρίου 2019 (εντέλει 
η συνεδρίαση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε)

***
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

David McAllister (P)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Alexander Alexandrov Yordanov, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Włodzimierz Cimoszewicz, Anna Fotyga, Michael Gahler, 
Bernard Guetta, Kinga Gál, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, 
Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Nacho 
Sánchez Amor, Hilde Vautmans, Viola Von Cramon-Taubadel, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Attila Ara-Kovács, Andrea Bocskor, Andor Deli, Engin Eroglu, Jytte Guteland, Assita Kanko, Arba Kokalari, Sergey Lagodinsky, Javi 
López, Dragoş Tudorache, Milan Zver, Peter van Dalen

209 (7)

 

216 (3)

 

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

 

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

M Ederer (Ambassador of the EU to the Russian Federation)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

 

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

 

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

EEAS Adamson, Ploder

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
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De politiska gruppernas sekretariat
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Renew
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ID

ECR

GUE/NGL
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Heider, Lopez Reig
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Danecki

Schüttpelz
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Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli
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Generalsekreterarens kansli
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Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
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DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS
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DG PERS
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