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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Spraw Konstytucyjnych

AFCO_PV(2020)0219_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 19 lutego 2020 r. w godz. 10.00–12.00 (posiedzenie koordynatorów) i 

14.30–18.30.

BRUKSELA

Antonio Tajani (przewodniczący) otworzył posiedzenie w środę 19 lutego 2020 r. o godz. 
14.42.

Ze względów prawnych (prawo do prywatności) poinformowano uczestników, że posiedzenie 
będzie nagrywane i transmitowane na żywo przez internet.

1. Przyjęcie porządku dziennego AFCO_OJ PE647.145 v01-00

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący przekazał następujące komunikaty, które zostały zatwierdzone przez 
komisję:

• PPE proponuje, aby sprawozdawcą do sporządzenia opinii komisji AFCO w sprawie 
wdrażania europejskiego nakazu aresztowania i procedur przekazywania osób 
między państwami członkowskimi został Paulo Rangel;

• PPE proponuje, aby sprawozdawcą do sporządzenia opinii komisji AFCO w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów (art. 122 ust. 7) – sprawozdanie roczne za lata 
2016–2018 został Loránt Vincze;
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• S&D proponuje, aby sprawozdawcą do sporządzenia opinii komisji AFCO w sprawie 
ustanowienia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw 
podstawowych został Włodzimierz Cimoszewicz;

• W odniesieniu do opinii w formie pisma przewodniczącego dotyczącej wspólnego 
sprawozdania komisji AFET/INTA w sprawie mandatu do negocjacji ze 
Zjednoczonym Królestwem: w dniu 31 stycznia komisja AFCO została 
poinformowana, że nie będzie takiego wspólnego sprawozdania i że kwestia ta 
będzie przedmiotem rezolucji grup politycznych przy nieformalnym zaangażowaniu 
komisji w postaci wkładu, który powinien zostać przesłany do przewodniczącego 
komisji AFET najpóźniej do dnia 3 lutego; w dniu 3 lutego przewodniczący komisji 
AFCO przekazał przewodniczącemu komisji AFET wkład komisji w formie pisma. 
W dniu 12 lutego 2020 r. Parlament przyjął w Strasburgu rezolucję w sprawie 
propozycji mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów

Zgodnie z zaleceniem koordynatorów komisji AFCO przedstawionymi na 
posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r. komisja przyjęła następujące nominacje:

a) Sprawozdania

Koordynatorzy postanowili zwrócić się do Konferencji Przewodniczących o udzielenie 
zgody i przydzielić następujące sprawozdania:

Sprawozdania z własnej inicjatywy w kwestiach nieustawodawczych;

• „Prawo inicjatywy Parlamentu”, PPE (sprawozdawca musi jeszcze zostać 
wskazany);

• „Podsumowanie wyborów europejskich” (w tym poruszenie takich kwestii jak listy 
ponadnarodowe i system głównych kandydatów), Renew Europe, na sprawozdawcę 
zaproponowano: Pascala Duranda;

• „Dialog z obywatelami i udział obywateli w procesie decyzyjnym UE”, GUE/NGL 
(sprawozdawca musi jeszcze zostać wskazany);

• „Utworzenie organu ds. etyki w UE”, Verts/EFA (na sprawozdawcę zaproponowano 
Daniela Freunda);

Sprawozdania z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych (INL)

• „Reforma prawa wyborczego” (na późniejszym etapie, po sprawozdaniu dotyczącym 
podsumowania wyborów i pod warunkiem jasnego obrazu stanu obecnego procesu 
ratyfikacji tekstu uzgodnionego przez PE i Radę), S&D (sprawozdawca musi jeszcze 
zostać wskazany);

Sprawozdania z wykonania
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• „Ocena wdrożenia art. 50 TUE”, PPE (na sprawozdawczynię zaproponowano: 
Danutę Hübner).

b) Komitet niezależnych wybitnych osobistości 

Koordynatorzy postanowili zaproponować Konferencji Przewodniczących dwóch 
następujących kandydatów:  Lorenzo Cesa i Christine Verger.

c) Statut Rzecznika Praw Obywatelskich

Koordynatorzy uzgodnili, że sprawozdawca, wraz z kontrsprawozdawcami, podejmie 
nowy dialog z Radą i Komisją w celu wypracowania nieformalnego porozumienia, 
które może doprowadzić do sporządzenia nowego sprawozdania, a następnie do nowego 
wniosku ze strony Parlamentu. Jeżeli chodzi o wniosek komisji PETI o udział w 
negocjacjach z Radą, koordynatorzy uznali, że nie ma żadnej szczególnej kompetencji 
komisji PETI, która uzasadniałaby jej zaangażowanie w dyskusje z Radą.

Zgodnie z zaleceniem koordynatorów komisji AFCO przedstawionymi na 
posiedzeniu w dniu 19 lutego 2020 r. komisja przyjęła następujące nominacje:

a) Nominacje

• Koordynatorzy postanowili powierzyć grupie GUE/NGL opinię w sprawie 
sprawozdania komisji ECON pt. „Przegląd makroekonomicznych ram legislacyjnych 
w celu zwiększenia wpływu na gospodarkę realną Europy oraz poprawy 
przejrzystości procesu podejmowania decyzji i demokratycznej rozliczalności”; 
grupa musi jeszcze wyznaczyć sprawozdawcę. Komisja AFCO zwróci się o 
zastosowanie art. 57 Regulaminu (zaangażowana komisja).

• Koordynatorzy postanowili nie występować o zgodę na sporządzenie sprawozdania z 
własnej inicjatywy pt. „Obrona demokracji liberalnej / projekt demokratyczny UE”, 
ponieważ Parlament najprawdopodobniej powoła specjalną komisję zajmującą się 
kwestią zagranicznych ingerencji w wybory europejskie, której mandat mógłby 
kolidować z przedmiotem sprawozdania;

• Koordynatorzy postanowili powierzyć grupie PPE opinię w sprawie sprawozdania 
komisji AFET/INTA pt. „Przyszłe stosunki ze Zjednoczonym Królestwem”; na 
sprawozdawczynię zaproponowano Danutę Hübner.

b) Wyjazdy

• Koordynatorzy postanowili odwołać planowany wyjazd do Agencji Unii 
Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Jej dyrektor zostanie 
zaproszony do udziału w wymianie poglądów na jednym z kolejnych posiedzeń 
komisji;

• Postanowili również przełożyć na drugie półrocze tego roku wyjazd do Polski ze 
względu na kampanię poprzedzającą wybory prezydenckie, które odbędą się 10 maja 
i ewentualnie 24 maja, 
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4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z dni:

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

Protokoły zostały zatwierdzone.

5. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

AFCO/9/02499

Komisja przeprowadziła wymianę poglądów z Pierre’em Larrouturou, sprawozdawcą 
generalnym Komisji Budżetowej ds. budżetu UE na rok 2021, na temat głównych 
wyzwań związanych z procedurą budżetową na rok 2021, który jest pierwszym rokiem 
nowych wieloletnich ram finansowych (WRF).

Oprócz przewodniczącego Antonia Tajaniego i sprawozdawcy generalnego Pierre’a 
Larrouturou głos zabrali następujący posłowie: Loránt Vincze, Domènec Ruiz Devesa, 
Pascal Durand, Damian Boeselager, Gerolf Annemans.

6. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III

AFCO/9/02134
2019/2213(BUD)

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Antonio Tajani (PPE) PA – PE646.930v01-00

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

Przewodniczący i sprawozdawca komisji opiniodawczej Antoni Tajani przedstawił 
projekt opinii i zaproponował harmonogram prac w komisji AFCO.

Termin składania poprawek wyznaczono na dzień 25 lutego 2020 r. o godz. 17.00.

Oprócz przewodniczącego Antonio Tajaniego głos zabrali następujący posłowie: 
Domènec Ruiz Devesa, Damian Boeselager.

7. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie 
roczne za lata 2018–2019

AFCO/9/02093
2019/2199(INI)

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Antonio Tajani (PPE) PA – PE647.015v01-00

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

Przewodniczący i sprawozdawca komisji opiniodawczej Antoni Tajani przedstawił 
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projekt opinii i zaproponował harmonogram prac w komisji AFCO. 

Termin składania poprawek wyznaczono na dzień 24 lutego 2020 r. o godz. 17.00.

Oprócz przewodniczącego Antonia Tajaniego głos zabrali następujący posłowie: 
Charles Goerens (drugi wiceprzewodniczący), Markéta Gregorová.

*** Głosowanie ***

8. Europejskie partie polityczne i fundacje polityczne: wytyczne postępowania z 
wnioskami od grup obywateli

AFCO/9/02409

Przedstawienie i przyjęcie projektu zatwierdzonego przez grupę roboczą komisji AFCO 
ds. Regulaminu

Przewodniczący grupy roboczej ds. Regulaminu, Rainer Wieland, przedstawił 
„Wytyczne dotyczące rozpatrywania wniosków złożonych przez grupę obywateli (w 
celu sprawdzenia, czy europejskie partie polityczne lub europejskie fundacje polityczne 
przestrzegają wartości, na których opiera się Unia)”. 

Komisja przyjęła wytyczne.

Oprócz przewodniczącego Antonia Tajaniego i przewodniczącego grupy roboczej 
Rainera Wielanda głos zabrali następujący posłowie: László Trócsányi, Gerolf 
Annemans.

*** Koniec głosowania ***

Posiedzenie zawieszono o godz. 16.25 i wznowiono o godz. 16.35 pod przewodnictwem 
Antonia Tajaniego (przewodniczącego).

9. Wymiana poglądów z udziałem Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego Komisji 
Europejskiej do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania

AFCO/9/02497

Wymiana poglądów w kontekście zorganizowanego dialogu między Parlamentem 
Europejskim a Komisją Europejską

Komisja przeprowadziła wymianę poglądów z udziałem Maroša Šefčoviča, 
wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej do spraw stosunków 
międzyinstytucjonalnych i prognozowania. Było to jego pierwsze wystąpienie na 
posiedzeniu komisji AFCO od czasu objęcia urzędu przez Komisję. 

Oprócz przewodniczącego Antonio Tajaniego głos zabrali następujący posłowie: 
Danuta Maria Hübner.
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Gabriele Bischoff (pierwsza wiceprzewodnicząca) objęła przewodnictwo obrad o godz. 17.06,

Głos zabrali następujący posłowie: Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Leila Chaibi, Gabrielle Bischoff 
(pierwsza wiceprzewodnicząca).

10. Sprawy różne

Brak.

11. Termin i miejsce następnego posiedzenia

• 17 marca 2020 r. w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30 (Bruksela)

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 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
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