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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 19 februarie 2020, 10.00-12.00 (reuniune a coordonatorilor) și 14.30-

18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 19 februarie 2020, la ora 14.42, fiind prezidată de 
Antonio Tajani (președinte).

Din motive juridice (respectarea dreptului la viață privată), celor prezenți li s-a adus la 
cunoștință că reuniunea este înregistrată și transmisă în direct pe internet.

1. Adoptarea ordinii de zi AFCO_OJ PE647.145v01-00

Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Comunicări ale președinției

Președintele a făcut următoarele comunicări, care au fost aprobate de comisie:

• PPE propune ca raportorul pentru avizul AFCO privind „Punerea în aplicare a 
mandatului european de arestare și a procedurilor de predare între statele membre” să 
fie Paulo Rangel;

• PPE propune ca raportorul pentru avizul Comisiei AFCO referitor la „Accesul public 
la documente [articolul 122 alineatul (7) din Regulamentul de procedură] — 
Raportul anual pentru perioada 2016-2018” să fie Loránt Vincze;

• S&D propune ca raportorul pentru avizul AFCO privind „Instituirea unui mecanism 
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al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale” să fie 
Włodzimierz Cimoszewicz;

• În ceea ce privește avizul sub formă de scrisoare a președintelui la raportul comun 
AFET/INTA referitor la mandatul de negociere cu Regatul Unit: la 31 ianuarie, 
AFCO a fost informată că NU va exista astfel de raport comun. În schimb, va exista 
o rezoluție a grupurilor politice, cu implicarea neoficială a comisiilor prin 
contribuțiile care urmează să fie trimise președintelui AFET până la 3 februarie;  
contribuția Comisiei AFCO a fost prezentată prin scrisoarea președintelui Comisiei 
AFCO transmisă președintelui AFET la 3 februarie; Parlamentul a adoptat rezoluția 
referitoare la mandatul propus de negociere în vederea unui nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Strasbourg, la 12 februarie 2020.

3. Comunicare a președintelui privind recomandările coordonatorilor

Următoarele numiri au fost aprobate de comisie, în conformitate cu recomandarea 
coordonatorilor AFCO adoptată în cadrul reuniunii lor din 28 ianuarie 2020:

a) Rapoarte

Coordonatorii au convenit să solicite autorizarea Conferinței președinților și să aloce 
următoarele rapoarte:

Rapoarte din proprie inițiativă fără caracter legislativ (INI)

• • „Dreptul de inițiativă al Parlamentului”, PPE (raportorul încă nedesemnat);

• • „Bilanțul alegerilor europene” (inclusiv tratarea unor aspecte precum listele 
transnaționale și candidații cap de listă), Renew Europe, raportor propus: Pascal 
Durand;

• • Dialoguri cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE”, 
GUE/NGL (raportor încă nedesemnat);

• • „Înființarea unui organism de etică la nivelul UE”, Verts/ALE (raportorul propus 
este Daniel Freund);

Rapoarte din proprie inițiativă cu caracter legislativ (INL)

• • „Reforma Actului electoral” (într-o etapă ulterioară, după raportul privind bilanțul 
alegerilor și condiționat de o perspectivă clară asupra stadiului actual al procesului 
actual de ratificare a textului convenit de PE și Consiliu), S&D (raportorul încă 
nedesemnat);

Rapoartele de punere în aplicare

• • „Evaluarea punerii în aplicare a articolul 50 din TUE”, PPE (raportoare propusă: 
Danuta Hübner)
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b) Comitetul de personalități independente 

Coordonatorii au convenit să propună Conferinței președinților următorii doi candidați:  
Lorenzo Cesa și Christine Verger.

c) Statutul Ombudsmanului

Coordonatorii au convenit ca raportorul, împreună cu raportorii alternativi, să inițieze 
un nou dialog cu Consiliul și Comisia pentru a ajunge la un acord neoficial, care ar 
putea fi apoi tradus într-un nou raport care să ducă la o nouă propunere a Parlamentului. 
În ceea ce privește o solicitare din partea PETI privind implicarea sa în negocierile cu 
Consiliul, coordonatorii au considerat că nu există o competență specifică a PETI care 
să justifice implicarea sa în discuțiile cu Consiliul.

Următoarele numiri au fost aprobate de comisie, în conformitate cu recomandarea 
coordonatorilor AFCO adoptată în cadrul reuniunii lor din 19 februarie 2020:

a) Candidaturi

• Coordonatorii au convenit să atribuie avizul privind raportul ECON referitor la 
„Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic pentru un impact mai bun asupra 
economiei reale a Europei și o mai mare transparență a procesului decizional și a 
responsabilității democratice” Grupului GUE/NGL, care trebuie încă să propună un 
raportor. AFCO va solicita aplicarea articolului 57 din Regulamentul de procedură 
(procedura comisiilor asociate).

• Coordonatorii au convenit să nu solicite autorizația de a elabora un raport INI privind 
„Apărarea democrației liberale/proiectului democratic al UE”, întrucât Parlamentul 
va înființa cel mai probabil o comisie specială care să se ocupe de ingerințele străine 
în alegerile europene, care ar putea intra în conflict cu subiectul raportului;

• Coordonatorii au convenit să atribuie avizul privind raportul AFET/INTA referitor la 
„Relațiile viitoare cu Regatul Unit” Grupului PPE, Danuta Hübner fiind propusă ca 
raportoare.

b) Misiuni

• Coordonatorii au convenit să anuleze misiunea preconizată la Agenția Uniunii 
Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA). Directorul acesteia va fi invitat la 
un schimb de opinii în cadrul unei reuniuni ulterioare a comisiei;

• De asemenea, UE a fost de acord să amâne misiunea în Polonia pentru cel de al 
doilea semestru al acestui an, ca urmare a campaniei pentru alegerile prezidențiale, 
care va avea loc la 10 și, eventual, la 24 mai.

4. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

4 decembrie 2019 PV – PE645.019v01-00
9 decembrie 2019 PV – PE645.034v01-00
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Procesele-verbale au fost aprobate.

5. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

AFCO/9/02499

Comisia pentru bugete a desfășurat un schimb de opinii cu Pierre Larrouturou, raportor 
general al Comisiei pentru bugete pentru bugetul UE pe 2021 privind principalele 
provocări ale procedurii bugetare pentru anul 2021, fiind primul an al noului cadru 
financiar multianual (CFM).

Pe lângă președinte, Antonio Tajani, și raportorul general Pierre Larrouturou, au luat 
cuvântul următorii deputați: Loránt Vincze, Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, 
Damian Boeselager, Gerolf Annemans.

6. Orientări pentru bugetul 2021 - Secțiunea III

AFCO/9/02134
2019/2213(BUD)

Raportor pentru aviz: Antonio Tajani (PPE) PA – PE646.930v01-00

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

Președintele și raportorul pentru aviz, Antoni Tajani, și-a prezentat proiectul de aviz și a 
propus calendarul lucrărilor în cadrul Comisiei AFCO.

Termenul de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru 25 februarie 2020, la ora 
17.00.

Pe lângă președintele Antonio Tajani, au luat cuvântul următorii deputați: Domènec 
Ruiz Devesa, Damian Boeselager.

7. Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe anii 
2018-2019

AFCO/9/02093
2019/2199(INI)

Raportor pentru aviz: Antonio Tajani (PPE) PA – PE647.015v01-00

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

Președintele și raportorul pentru aviz, Antonio Tajani, și-a prezentat proiectul de aviz și 
a propus calendarul lucrărilor în cadrul Comisiei AFCO. 

Termenul de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru 24 februarie 2020, la ora 
17.00.
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Pe lângă președintele Antonio Tajani, au luat cuvântul următorii deputați: Charles 
Goerens (al doilea vicepreședinte), Markéta Gregorová.

*** Votare ***

8. Partide și fundații politice europene Orientări privind tratarea cererilor din partea 
unui grup de cetățeni

AFCO/9/02409

Prezentarea și adoptarea unui proiect aprobat de Grupul de lucru pentru Regulamentul 
de procedură al Comisiei AFCO

Președintele Grupului de lucru pentru Regulamentul de procedură, Rainer Wieland, a 
prezentat „Orientările privind tratarea cererilor din partea unui grup de cetățeni (pentru 
verificarea respectării valorilor pe care se întemeiază Uniunea de către partidele politice 
sau fundațiile politice europene)”. 

Comitetul a adoptat liniile directoare.

Pe lângă președinte, Antonio Tajani, și președintele grupului de lucru, Rainer Wieland, 
au luat cuvântul următorii deputați: László Trócsányi, Gerolf Annemans.

*** Sfârșitul votării ***

Reuniunea a fost suspendată la ora 16.25 și reluată la ora 16.35, fiind prezidată de Antonio 
Tajani (președinte).

9. Schimb de opinii cu Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei, comisar pentru 
relații interinstituționale și administrație

AFCO/9/02497

Schimb de opinii în contextul dialogului structurat dintre Parlamentul European și 
Comisia Europeană

Schimb de opinii cu Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil 
pentru relații interinstituționale și prospectivă. A fost prima sa apariție în cadrul 
Comisiei AFCO de la preluarea mandatului de către Comisie. 

Pe lângă președintele Antonio Tajani, au luat cuvântul următorii deputați: Danuta Maria 
Hübner.

Gabriele Bischoff (prima vicepreședintă) a preluat conducerea ședinței la ora 17.06.

Următorii deputați au luat cuvântul: Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Leila Chaibi, Gabrielle 
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Bischoff (prima vicepreședintă).

10. Chestiuni diverse

Niciuna.

11. Data și locul următoarei reuniuni

• 17 martie 2020, 9.00-12.30 și 14.30-18.30 (Bruxelles)

Reuniunea a fost închisă la ora 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


