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Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro ústavní záležitosti

AFCO_PV(2020)0219_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 19. února 2020 od 10:00 do 12:00 (schůze koordinátorů) a od 

14:30 do 18:30

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve středu 19. února 2020 v 14:42 a předsedal jí Antonio Tajani 
(předseda).

Z právních důvodů (právo na ochranu soukromí) byli přítomní informováni, že schůze bude 
natáčena a živě vysílána na internetu.

1. Přijetí pořadu jednáníAFCO_OJ PE647.145v01-00

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

Předseda učinil následující prohlášení, které výbor schválil:

• PPE navrhuje, aby byl Paulo Rangel jmenován zpravodajem pro stanovisko výboru 
AFCO k tématu „provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupech předávání 
mezi členskými státy“;

• PPE navrhuje, aby byl Loránt Vincze jmenován zpravodajem pro stanovisko výboru 
AFCO k tématu „přístup veřejnosti k dokumentům (článek 122(7) – výroční zpráva 
za období 2016–2018)“;

• S&D navrhuje, aby byl Włodzimierz Cimoszewicz jmenován zpravodajem pro 
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stanovisko výboru AFCO k tématu „zřízení mechanismu EU pro demokracii, právní 
stát a základní práva“;

• Pokud jde o stanovisko ve formě dopisu předsedy ke společné zprávě výborů AFET 
a INTA o mandátu pro jednání se Spojeným královstvím: dne 31. ledna byl výbor 
AFCO informován o tom, že tato společná zpráva se RUŠÍ. Místo toho bude 
vypracováno usnesení politických skupin s neformálním zapojením výborů 
prostřednictvím příspěvků, které by měly být zaslány předsedovi výboru AFET do 3. 
února;  příspěvek výboru AFCO byl předložen v dopise jeho předsedy, který byl  dne 
3. února zaslán předsedovi výboru AFET; Dne 12. února 2020 ve Štrasburku přijal 
Parlament usnesení o návrhu mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska (2020/2557(RSP)).

3. Sdělení předsedajícího týkající se doporučení koordinátorů

Výbor v souladu s doporučeními koordinátorů výboru AFCO, která přijali na své 
schůzi dne 28. ledna 2020, schválil následující rozhodnutí:

a) Zprávy

Koordinátoři rozhodli, že požádají o svolení Konference předsedů a přidělí následující 
zprávy:

Nelegislativní zprávy z vlastního podnětu (INI)

• „právo podnětu Parlamentu“, PPE (zpravodaj bude doplněn);

• „hodnocení evropských voleb“ (včetně zpracování otázek, jako jsou nadnárodní 
kandidátní listiny a systém vedoucích kandidátů), Renew Europe, navrhovaný 
zpravodaj: Pascal Durand;

• „dialogy s občany a účast občanů na rozhodování EU“, GUE/NGL (zpravodaj bude 
doplněn);

• „zřízení etického orgánu EU“, Verts/ALE (navrhovaný zpravodaj: Daniel Freund);

Legislativní zprávy z vlastního podnětu (INL)

• „reforma aktu o volbách“ (v pozdější fázi, po zprávě o hodnocení voleb a pod 
podmínkou jasné perspektivy, pokud jde o aktuální stav probíhajícího procesu 
ratifikace textu, na kterém se dohodly EP a Rada), S&D (zpravodaj bude doplněn);

Zprávy o provádění

• „posouzení provádění článku 50 SEU“, PPE (navrhovaná zpravodajka: Danuta 
Hübnerová).

b) Výbor nezávislých významných osobností 
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Koordinátoři se dohodli, že Konferenci předsedů navrhnou tyto dva kandidáty:  Lorenza 
Cesu a Christine Vergerovou.

c) Statut veřejného ochránce práv

Koordinátoři rozhodli, že zpravodaj spolu se stínovými zpravodaji zahájí nový dialog 
s Radou a Komisí s cílem dosáhnout neformální dohody, ze které by poté mohla vzejít 
nová zpráva, která by vedla k novému návrhu Parlamentu. Pokud jde o žádost výboru 
PETI o zapojení do jednání s Radou, koordinátoři se domnívají, že neexistuje žádná 
zvláštní pravomoc výboru PETI, která by ospravedlnila jeho zapojení do jednání 
s Radou.

Výbor v souladu s doporučením koordinátorů výboru AFCO, které přijali na své 
schůzi dne 19. února 2020, schválil následující rozhodnutí:

a) Jmenování

• koordinátoři souhlasili s přidělením stanoviska ke zprávě výboru ECON na téma 
„revize makroekonomického legislativního rámce v zájmu lepšího dopadu na 
evropskou reálnou ekonomiku, větší transparentnosti rozhodovacího procesu a 
zvýšení demokratické odpovědnosti“ skupině GUE/NGL, která musí ještě navrhnout 
zpravodaje; výbor AFCO požádá o uplatnění článku 57 (přidružený výbor);

• koordinátoři rozhodli, že nebudou žádat o svolení k vypracování zprávy z vlastního 
podnětu na téma „obrana liberální demokracie / demokratického projektu EU“, neboť 
Parlament s největší pravděpodobností zřídí zvláštní výbor, který se bude zabývat 
zahraničním vměšováním do evropských voleb a jehož mandát by se mohl překrývat 
s předmětem uvedené zprávy;

• koordinátoři se rozhodli přidělit stanovisko ke zprávě výborů AFET a INTA na téma 
„budoucí vztahy se Spojeným královstvím“ skupině PPE, přičemž jako zpravodajka 
byla navržena Danuta Hübnerová.

b) Pracovní cesty

• koordinátoři se dohodli na zrušení plánované návštěvy Agentury Evropské unie pro 
kybernetickou bezpečnost (ENISA); její ředitel bude pozván k výměně názorů na 
další schůzi výboru;

• rovněž souhlasili s odložením pracovní cesty do Polska na druhé pololetí tohoto roku 
z důvodu volební kampaně k prezidentským volbám, které se uskuteční 10. a 
případně 24. května.

4. Schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech:

4. prosince 2019 PV – PE645.019v01-00
9. prosince 2019 PV – PE645.034v01-00

Zápisy byly schváleny.
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5. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021

AFCO/9/02499

Výbor uspořádal výměnu názorů s panem Pierrem Larrouturouem, hlavním 
zpravodajem Rozpočtového výboru pro rozpočet EU na rok 2021, o hlavních výzvách 
rozpočtového procesu pro rok 2021, který bude také prvním rokem nového víceletého 
finančního rámce (VFR).

Kromě předsedy Antonia Tajaniho a hlavního zpravodaje Pierra Larrouturoua vystoupili 
také tito poslanci: Loránt Vincze, Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, Damian 
Boeselager, Gerolf Annemans.

6. Pokyny pro rozpočet na rok 2021 – oddíl III

AFCO/9/02134
2019/2213(BUD)

Zpravodaj(ka): Antonio Tajani (PPE) PA – PE646.930v01-00

Příslušný výbor: BUDG Pierre Larrouturou (S&D) PR – PE647.107v01-00

Předseda a zpravodaj Antonio Tajani představil svůj návrh stanoviska a navrhl 
harmonogram prací ve výboru AFCO.

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů byla stanovena na 25. února 2020 v 17:00.

Vedle předsedy Antonia Tajaniho vystoupili: Domènec Ruiz Devesa, Damian 
Boeselager.

7. Stav základních práv v Evropské unii – Výroční zpráva za období 2018–2019

AFCO/9/02093
2019/2199(INI)

Zpravodaj(ka): Antonio Tajani (PPE) PA – PE647.015v01-00

Příslušný výbor: LIBE Clare Daly (GUE/NGL) PR – PE646.996v01-00

Předseda a zpravodaj Antonio Tajani představil svůj návrh stanoviska a navrhl 
harmonogram prací ve výboru AFCO. 

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů byla stanovena na 24. února 2020 v 17:00.

Kromě předsedy Antonia Tajaniho vystoupili: Charles Goerens (druhý místopředseda), 
Markéta Gregorová.

*** Hlasování ***
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8. Evropské politické strany a nadace: Pokyny pro vyřizování žádostí podaných 
skupinou občanů

AFCO/9/02409

Prezentace a přijetí návrhu schváleného pracovní skupinou výboru AFCO pro jednací 
řád

Předseda pracovní skupiny pro jednací řád Rainer Wieland představil „Pokyny pro 
vyřizování žádostí podaných skupinou občanů (pro ověření, zda evropské politické 
strany nebo nadace dodržují hodnoty, na nichž je založena Unie)“. 

Výbor pokyny přijal.

Vedle předsedy Antonia Tajaniho a předsedy pracovní skupiny Rainera Wielanda 
vystoupili tito poslanci: László Trócsányi, Gerolf Annemans.

*** Konec hlasování ***

Schůze byla v 16:25 přerušena a pokračovala v 16:35, kdy se předsednictví ujal Antonio 
Tajani (předseda).

9. Výměna názorů s Marošem Šefčovičem, místopředsedou Evropské komise pro 
interinstitucionální vztahy a strategický výhled

AFCO/9/02497

Výměna názorů v rámci strukturovaného dialogu Evropského parlamentu s Evropskou 
komisí

Výboru uspořádal výměnu názorů s Marošem Šefčovičem, místopředsedou Evropské 
komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled. Jednalo se o jeho první 
vystoupení ve výboru AFCO od doby, kdy se Komise ujala své funkce. 

Vedle předsedy Antonia Tajaniho vystoupili: Danuta Maria Hübner.

Gabriele Bischoff (první místopředsedkyně) se ujala předsednictví v 17:06.

Vystoupili tito členové výboru: Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Leila Chaibi, Gabrielle Bischoff 
(první místopředsedkyně).

10. Různé

Žádné.
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11. Datum a místo konání příští schůze

• 17. března 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

Schůze skončila v 17:53.
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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 (*)

Antonio Tajani (P), Gabriele Bischoff (VP), Charles Goerens (VP), Giuliano Pisapia (VP)

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

Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos Corfield, Pascal 
Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Laura Huhtasaari, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz 
Devesa, Jacek Saryusz Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland

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

Markéta Gregorová, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon

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)

Pierre Larrouturou Point 5

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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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

Maroš Šefčovič (Vice-President of the European Commission for Interinstitutional Relations and Foresight)

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 (*)

Enrico Forti, Roland Eisenberg, Xabier Atutxa Sarria, Thomas Fich

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

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

Sylvia Hazenbroek (NL Permanent Representation), Louise Volver (DK Permanent Representation)

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 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Cornelia Gheorghiu, Iris Bergmann

José Antonio Gil de Muro Arenas, Francesco Cerasani

Sietse Wijnsma 

Mélanie Vogel 

Timothee Etchecopar

Ralf Packet

Maj Aslett-Rydbjerg

Sarah Nuyts
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Vanessa Cuevas Herman

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Ana Maria Fernandez Perles

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Kyriakos Klosidis

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Tamas Lukácsi, Mihkel Allik

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

José Luís Pacheco, François Némoz-Hervens, Paolo Meucci, Annemieke Beugelink, Carla Carvalho, Petr Novak, Ewelina Błaszczyk-
Adamowicz

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Olga Arriaga e Cunha

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


