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Europaparlamentet
2019–2024

Utskottet för konstitutionella frågor

AFCO_PV(2020)0219_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 19 februari 2020 kl. 10.00–12.00 (samordnarnas sammanträde) 

och kl. 14.30–18.30
BRYSSEL

Sammanträdet öppnades onsdagen den 19 februari 2020 kl. 14.42 med utskottets ordförande, 
Antonio Tajani, som ordförande.

Av juridiska skäl (rätten till personlig integritet) informerades de närvarande om att 
sammanträdet skulle filmas och direktsändas på internet.

1. Godkännande av föredragningslistan AFCO_OJ PE647.145v01-00

Föredragningslistan godkändes.

2. Meddelanden från ordföranden

Ordföranden gjorde följande tillkännagivanden, vilka godkändes av utskottet:

• PPE föreslår att föredraganden för AFCO:s yttrande över ”genomförandet av den 
europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan 
medlemsstaterna” är Paulo Rangel.

• PPE föreslår att föredraganden för AFCO:s yttrande över ”allmänhetens tillgång 
till handlingar (artikel 122.7) – årsrapport för åren 2016–2018” är Loránt Vincze.

• S&D föreslår att föredraganden för AFCO:s yttrande över ”inrättande av en 
EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter” är 
Włodzimierz Cimoszewicz.

• Avseende yttrandet i form av en skrivelse från ordföranden till 
AFET/INTA:s gemensamma betänkande om det föreslagna mandatet för 
förhandlingar med Förenade kungariket, meddelades följande: Den 31 januari 
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hade AFCO informerats om att något sådant gemensamt betänkande inte skulle 
utarbetas. I stället skulle detta hanteras genom en resolution av de politiska 
grupperna med informellt deltagande av utskotten genom bidrag till 
AFET-utskottets ordförande senast den 3 februari. AFCO:s bidrag skickades 
i form av en skrivelse från AFCO-utskottets ordförande till AFET:s ordförande 
den 3 februari. Europaparlamentet antog resolutionen om det föreslagna mandatet 
för förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland den 12 februari 2020.

3. Information från ordföranden om samordnarnas rekommendationer

Följande utnämningar hade godkänts av utskottet i överensstämmelse med de 
rekommendationer som AFCO-utskottets samordnare lagt fram vid sitt 
sammanträde den 28 januari 2020:

a) Betänkanden

Samordnarna enades om att begära tillstånd från talmanskonferensen och tilldela 
följande betänkanden:

Initiativbetänkanden som inte avser lagstiftning (INI)

• ”Europaparlamentets initiativrätt”, PPE (föredragande ännu ej utsedd).

• ”Kartläggning av valet till Europaparlamentet” (inklusive behandling av frågor 
som gränsöverskridande listor och toppkandidater), Renew Europe, föreslagen 
föredragande: Pascal Durand.

• ”Dialog med medborgarna och allmänhetens deltagande i EU:s beslutsfattande”, 
GUE/NGL (föredragande ännu ej utsedd).

• ”Inrättande av ett EU-organ för etiska frågor”, Verts/ALE (föreslagen 
föredragande: Daniel Freund).

Initiativbetänkanden som avser rättsakter (INL)

• ”Reform av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet” 
(i ett senare skede, efter betänkandet om en kartläggning av valet till 
Europaparlamentet, och på villkor att det finns ett tydligt perspektiv avseende 
läget i den pågående ratificeringsprocessen för den text som Europaparlamentet 
och rådet enats om), S&D (föredragande ännu ej utsedd).

Genomföranderapporter

• ”Bedömning av genomförandet av artikel 50 i EU-fördraget” (föredragande: 
Danuta Hübner).

b) Kommittén bestående av oavhängiga framstående personer 

Samordnarna enades om att föreslå följande två kandidater till talmanskonferensen: 
Lorenzo Cesa och Christine Verger.
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c) Ombudsmannens stadga:

Samordnarna enades om att föredraganden, tillsammans med skuggföredragandena, 
skulle inleda en ny dialog med rådet och kommissionen för att nå en informell 
överenskommelse, som sedan skulle kunna omvandlas till en ny rapport som kan leda 
till ett nytt förslag från parlamentet. Avseende en begäran från utskottet för 
framställningar om att utskottet skulle få delta i förhandlingarna med rådet, ansåg 
samordnarna att det inte fanns någon särskild befogenhet för PETI-utskottet som skulle 
motivera dess deltagande i diskussioner med rådet.

Följande utnämningar hade godkänts av utskottet i överensstämmelse med de 
rekommendationer som AFCO-utskottets samordnare hade lagt fram vid sitt 
sammanträde den 19 februari 2020:

a) Utnämningar:

• Samordnarna enades om att tilldela yttrandet över ECON:s betänkande om 
”översyn av den makroekonomiska lagstiftningsramen för en bättre inverkan på 
Europas realekonomi och större transparens i beslutsfattandet samt ökat 
demokratiskt ansvarsutkrävande” till GUE/NGL-gruppen, som ännu inte utsett 
någon föredragande. AFCO skulle begära tillämpning av artikel 57 (associerat 
utskott).

• Samordnarna enades om att inte söka tillstånd att utarbeta ett INI-betänkande om 
”försvar av den liberala demokratin/EU:s demokratiska projekt”, eftersom 
parlamentet med största sannolikhet kommer att inrätta ett särskilt utskott för att 
hantera utländsk inblandning i valet till Europaparlamentet, vars mandat då skulle 
kunna kollidera med betänkandet.

• Samordnarna enades om att tilldela yttrandet över AFET- och INTA-utskottens 
betänkande om ”de framtida förbindelserna med Förenade kungariket” till 
PPE-gruppen, och Danuta Hübner föreslogs som föredragande.

b) Utskottsresor

• Samordnarna enades om att ställa in den planerade resan till Europeiska unionens 
byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). Byråns direktör skulle bjudas in 
till en diskussion vid ett senare utskottssammanträde.

• De enades också om att skjuta upp resan till Polen till andra halvåret i år, på grund 
av kampanjen inför presidentvalet, som förväntades äga rum den 10 maj och 
eventuellt även den 24 maj.

4. Justering av protokollet från den

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

Protokollen justerades.
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5. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021
AFCO/9/02499

Utskottet förde en diskussion med Pierre Larrouturou, budgetutskottets 
huvudföredragande för 2021 års EU-budget om de största utmaningarna 
i budgetförfarandet för 2021, som är det första året i den nya fleråriga budgetramen.

Utöver ordföranden, Antonio Tajani, och huvudföredragande Pierre Larrouturou, 
yttrade sig följande ledamöter: Loránt Vincze, Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, 
Damian Boeselager, Gerolf Annemans.

6. Riktlinjer för budgeten för 2021 – avsnitt III
AFCO/9/02134
2019/2213(BUD)

Föredragande av yttrande: Antonio Tajani (PPE) PA – PE646.930v01-00

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

Ordföranden och föredraganden av yttrandet, Antoni Tajani, redogjorde för sitt förslag 
till yttrande och föreslog en tidsplan för arbetet i AFCO-utskottet.

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag fastställdes till den 25 februari 2020 
kl. 17.00.

Utöver ordföranden, Antonio Tajani, yttrade sig följande ledamöter: 
Domènec Ruiz Devesa, Damian Boeselager.

7. Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport 
för 2018–2019
AFCO/9/02093
2019/2199(INI)

Föredragande av yttrande: Antonio Tajani (PPE) PA – PE647.015v01-00

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

Ordföranden och föredraganden för yttrandet, Antoni Tajani, redogjorde för sitt förslag 
till yttrande och föreslog en tidsplan för arbetet i AFCO-utskottet. 

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag fastställdes till den 24 februari 2020 
kl. 17.00.

Utöver ordföranden, Antonio Tajani, yttrade sig följande ledamöter: Charles Goerens 
(andra vice ordförande), Markéta Gregorová.

*** Omröstning ***

8. Europeiska politiska partier och stiftelser: Riktlinjer för behandling av 
ansökningar från en grupp medborgare
AFCO/9/02409
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Presentation och antagande av ett förslag som godkänts av AFCO:s arbetsgrupp för 
arbetsordningen.

Ordföranden för arbetsgruppen för arbetsordningen, Rainer Wieland, redogjorde för 
”riktlinjerna för behandling av begäranden från en grupp medborgare (för kontroll av 
europeiska politiska partiers eller stiftelsers efterlevnad av de värden som unionen 
grundar sig på)”. 

Riktlinjerna antogs av utskottet.

Utöver ordföranden, Antonio Tajani, och arbetsgruppens ordförande Rainer Wieland, 
yttrade sig följande ledamöter: László Trócsányi, Gerolf Annemans.

*** Slut på omröstningen ***

Sammanträdet ajournerades kl. 16.25 och återupptogs kl. 16.35 med utskottets ordförande, 
Antonio Tajani, som ordförande.

9. Diskussion med Maroš Šefčovič, vice ordförande för kommissionen med ansvar för 
kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor
AFCO/9/02497

Diskussion inom ramen för den strukturerade dialogen mellan Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen

Utskottet höll en diskussion med Maroš Šefčovič, vice ordförande för kommissionen 
med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor Det var hans 
första besök i AFCO-utskottet sedan kommissionen tillträdde. 

Utöver ordföranden, Antonio Tajani, yttrade sig följande ledamöter: 
Danuta Maria Hübner.

Gabriele Bischoff (första vice ordförande) tog över ordförandeskapet kl. 17.06.

Följande ledamöter yttrade sig: Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, 
Gwenwoline Delbos-Corfield, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Leila Chabi, 
Gabrielle Bischoff (första vice ordförande).

10. Övriga frågor

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

11. Datum och plats för nästa sammanträde

• 17 mars 2020 kl. 9.00–12.30 och 14.30–18.30 (Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 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

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/ 



PV\1205022SV.docx 7/8 PE652.278v01-00

SV

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/ 
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PPE
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Renew
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Cornelia Gheorghiu, Iris Bergmann

José Antonio Gil de Muro Arenas, Francesco Cerasani

Sietse Wijnsma 

Mélanie Vogel 

Timothee Etchecopar
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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



PE652.278v01-00 8/8 PV\1205022SV.docx

SV

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
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'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


