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Europaparlamentet
2019–2024

Utskottet för utrikesfrågor

AFET_PV(2019)1014

PROTOKOLL
från sammanträdet den 14 oktober 2019 kl. 15.00–18.30

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades måndagen den 14 oktober 2019 kl. 15.12 med utskottets ordförande, 
David McAllister, som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan AFET_OJ(2019)1014

Föredragningslistan godkändes.

2. Meddelanden från ordföranden

Efter AFET-samordnarnas godkännande översändes utvärderingsrapporten från den 
offentliga utfrågningen av Josep Borrell, nominerad till unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande för kommissionen för ett starkare 
Europa i världen, till ordföranden för utskottsordförandekonferensen.

Inget nytt om datumet för utfrågningen av den nominerade kommissionsledamoten med 
ansvar för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar. Ett möjligt datum för den 
nya kommissionens tillträde är den 1 december, beroende på hur lång tid 
medlemsstaterna behöver för att föreslå nya kandidater till de tre 
kommissionsledamotsposterna; parlamentet ska därefter gå vidare med utfrågningarna 
av de nominerade kandidaterna.

3. Information från ordföranden om samordnarnas beslut

I enlighet med artikel 214 i parlamentets arbetsordning lades förslaget till 
beslutsförteckning från AFET-samordnarnas sammanträde den 30 september upp på 
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AFET-utskottets webbsida och skulle bifogas protokollet från sammanträdet.

Gemensam diskussion med underutskottet för mänskliga rättigheter

Punkterna 4, 5, 6 och 7 behandlades tillsammans.

4. Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska 
republiken Vietnam

AFET/9/01491
   Föredragande:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Diskussion

5. Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska 
republiken Vietnam

AFET/9/01504
   Föredragande:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Diskussion

6. Avtal om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, 
å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

AFET/9/01493
   Föredragande:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Diskussion

7. Avtal om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, 
å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

AFET/9/01511
   Föredragande:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Diskussion

David McAllister svarade på en ordningsfråga om situationen i Syrien genom att läsa 
upp ett uttalande från utrikesministrarnas sammanträde.

Följande yttrade sig: David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Andrea Cozzolino, 
Bert-Jan Ruissen, Michael Gahler, Nathalie Loiseau, Jérôme Rivière, David Daly 
(Europeiska utrikestjänsten), Peter Berz (GD Handel, kommissionen)

*   *   *

8. Diskussion med Nikola Dimitrov, utrikesminister i Republiken Nordmakedonien

Följande yttrade sig: David McAllister, Nikola Dimitrov (utrikesminister, 
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Republiken Nordmakedonien), Sandra Kalniete, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, 
Jérôme Rivière, Stelios Kouloglou, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Kati Piri
 

Gemensam diskussion med utskottet för utveckling

Denna punkt behandlades med David McAllister och Tomas Tobé som ordförande.

9. Diskussion med Tagese Chafo, talman i Etiopiens parlament

Följande yttrade sig: David McAllister, Tomas Tobé, Tagese Chafo (talman i 
Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens parlament), Michael Gahler, Jérôme 
Rivière, Anna Fotyga, Márton Gyöngyösi, György Hölvényi, Grum Abay (ambassadör, 
Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens ambassad)

*   *   *

Sammanträdet ajournerades kl. 17.28 och återupptogs kl. 17.35 med utskottets ordförande, 
David McAllister, som ordförande.

10. Diskussion med Vadym Prystaiko, Ukrainas utrikesminister

Följande yttrade sig: David McAllister, Vadym Prystaiko (utrikesminister, Ukraina), 
Witold Jan Waszczykowski, Michael Gahler, Tonino Picula, Petras Auštrevičius, Viola 
Von Cramon-Taubadel, Anna Fotyga, Mick Wallace, Kostas Papadakis, Sandra 
Kalniete, Traian Băsescu, Andrea Bocskor, Andrius Kubilius

11. Övriga frågor

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

12. Datum och plats för nästa sammanträde

6 november 2019, kl. 9.00–12.30 and kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
7 november 2019, kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 18.36.
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UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR
SAMORDNARNAS SAMMANTRÄDE

30 september 2019

BESLUTSFÖRTECKNING

I. MEDDELANDEN FRÅN ORDFÖRANDEN

A. Utnämning av en ledamot till övervakningsgruppen för förhandlingarna om 
förbindelserna mellan EU och AVS-länderna efter det att Cotonouavtalet löpt ut 
2020

Samordnarna uppmanade de politiska grupperna att skicka sina förslag till sekretariatet 
senast den 7 oktober 2019. Den nominerade ledamoten skulle sedan godkännas genom ett 
skriftligt förfarande.

B. Bedömningar av nyutnämnda delegationschefer

Samordnarna hade godkänt bedömningarna av de nyutnämnda cheferna för delegationerna 
till Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Syrien, Ukraina och Jemen. 

C. Strategisk dialog med Marocko

Ordföranden informerade samordnarna om den planerade strategiska dialogen om de 
viktigaste prioriteringarna i den fleråriga programplaneringen av biståndet till Marocko för 
2019–2020.

II. BESLUT

A. Förberedelser inför utfrågningarna av nominerade kommissionsledamöter

 Uppdatering om nuläget, tidsplanen och reglerna för utfrågningarna av de nominerade 
kommissionsledamöterna i AFET-utskottet.

B. Utnämning av en medlem och en suppleant till nätverket för framställningar

 Beslut om att utnämna Javier Nart (Renew Europe) till ordinarie medlem i nätverket 
för framställningar och att informera PETI-utskottet om att en suppleant kommer att 
utses senare. 

 Grupperna uppmanades att lämna in förslag till suppleant.

C. Utnämning av två medlemmar (en ordinarie medlem och en suppleant) som 
medlemmar med ansvar för jämställdhetsintegrering och medlemmar i nätverket 
för jämställdhetsintegrering 

 Beslut om utnämning av Isabel Santos (S & D) till ordinarie medlem och Ernest 
Urtasun (Verts/ALE) till suppleant i nätverket för jämställdhetsintegrering.
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D. Ständiga föredragande

 Beslut att tilldela följande grupper ständiga föredragande för de länder som förtecknas 
i bilagan:
PPE: Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Ukraina
S&D: Albanien, Georgien, Montenegro, Turkiet
Renew Europe: Vitryssland, Moldavien, Nordmakedonien
Verts/ALE: Kosovo

E. Beslut om förfaranden/utnämningar

a. Betänkanden

 Beslut om att slå samman förfarandena för 2019 och 2020 och utarbeta en rapport per 
land efter kommissionens antagande av utvidgningspaketet 2020. 

1. Betänkande om kommissionens rapport för 2019 om Albanien
 Beslut att tilldela detta betänkande den ständiga föredraganden (S&D) för 0 poäng.

2. Betänkande om kommissionens rapport för 2019 om Bosnien och Hercegovina
 Beslut att tilldela detta betänkande den ständiga föredraganden (PPE) för 0 poäng.

3. Betänkande om kommissionens rapport för 2019 om Kosovo
 Beslut att tilldela detta betänkande den ständiga föredraganden (Verts/ALE) för 

0 poäng.

4. Betänkande om kommissionens rapport för 2019 om Montenegro
 Beslut att tilldela detta betänkande den ständiga föredraganden (S&D) för 0 poäng.

5. Betänkande om kommissionens rapport för 2019 om Nordmakedonien
 Beslut att tilldela detta betänkande den ständiga föredraganden (Renew Europe) för 

0 poäng.

6. Betänkande om kommissionens rapport för 2019 om Serbien
 Beslut att tilldela detta betänkande den ständiga föredraganden (PPE) för 0 poäng.

7. Betänkande om kommissionens rapport för 2019 om Turkiet
 Beslut att tilldela detta betänkande den ständiga föredraganden (S&D) för 0 poäng.

b. Yttranden

1. Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om 
förenklat utfärdande av viseringar

AFET/9/01192 *** 2019/0182(NLE) COM(2019)0403

2. Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om 
återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet

AFET/9/01194 *** 2019/0181(NLE) COM(2019)0401
 Beslut att tilldela yttrandena under punkt 1–2 den ständiga föredraganden 

(Renew Europe) för 1 poäng.



PE642.921v02-00 6/14 PV\1193410SV.docx

SV

3. Makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien
AFET/9/01223 ***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

 Beslut att lämna AFET-utskottets ståndpunkt i form av en skrivelse från ordföranden.

4. Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd 
av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder

*** 2018/0199(COD)
 Beslut om att inte utse en föredragande.

Yttranden avseende oavslutade ärenden

5. Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde 
ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

AFET/9/00396 *** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

6. Rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027
AFET/9/00306 2018/0166(APP) COM(2018)0322

7. Ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en 
civilskyddsmekanism för unionen

AFET/9/00450 ***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

8. Avtalet mellan Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina om åtgärder som 
genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Bosnien och Hercegovina

AFET/9/00427 *** 2019/0060(NLE) COM(2019)0110

9. Ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Montenegro om åtgärder 
som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro

AFET/9/00425 *** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

10. Ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om 
åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien

AFET/9/00404 *** 2018/0409(NLE) COM(2018)0797

11. Avtal mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om 
åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i f.d. jugoslaviska 
republiken Makedonien

AFET/9/00385 *** 2018/0318(NLE) COM(2018)0611

12. Budgeten för 2020 – mandat för trepartsmötet
AFET/9/00434 2019/2010(BUD)

13. Fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem och om 
ändring av förordning (EU) 2018/1862 och förordning (EU) 2018/xxx [Ecris-TCN-systemet]

AFET/9/00416 ***I 2019/0001(COD) COM(2019)0003 – C8-0025/2019

14. Fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias 
syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, 
förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861
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AFET/9/00413 ***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-0024/2019

15. Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt i medlemsstaterna (omarbetning)

AFET/9/00388 ***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

16. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
AFET/9/00360 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

17. Allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens 
utövande av sina genomförandebefogenheter

AFET/9/00230 ***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-0034/2017

18. Upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och 
transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden 
(omarbetning)

AFET/9/00191 ***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-0393/2016

19. Unionsram för vidarebosättning
AFET/9/00180 ***I 2016/0225(COD) COM(2016)0468 – C8-0325/2016

20. Normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade 
till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller 
kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade 
skyddet och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om 
varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

AFET/9/00176 ***I 2016/0223(COD) COM(2016)0466 – C8-0324/2016

21. Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd 
(omarbetning)

AFET/9/00172 ***I 2016/0222(COD) COM(2016)0465 – C8-0323/2016

22. Ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen
AFET/9/00170 ***I 2016/0224(COD) COM(2016)0467 – C8-0321/2016

23. Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av 
förordning (EU) nr 604/2013 för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter 
och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål 
(omarbetning)

AFET/9/00160 ***I 2016/0132(COD) COM(2016)0272 – C8-0179/2016

24. Europeiska unionens asylbyrå
AFET/9/00155 ***I 2016/0131(COD) COM(2016)0271

25. Kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att 
pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

AFET/9/00153 ***I 2016/0133(COD) COM(2016)0270 – C8-0173/2016
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26. Upprättande av EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer för 
gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd

AFET/9/00121 ***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-0270/2015

27. Skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett 
tredjeland, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning 
(omarbetning)

AFET/9/00110 ***I 2015/0027(COD) COM(2015)0048 – C8-0039/2015

28. Avtalet med republiken Island om deltagande i arbetet med det europeiska 
stödkontoret för asylfrågor

AFET/9/00082 *** 2013/0425(NLE) COM(2013)0875

29. Avtalen genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Samväldet Australien, 
Förbundsrepubliken Brasilien, Kanada, den särskilda administrativa regionen Hongkong i 
Folkrepubliken Kina, Republiken Indien och Japan i enlighet med artikel XXI i Allmänna 
tjänstehandelsavtalet (GATS) 1994 om ändring av åtagandena i Republiken Bulgariens och 
Rumäniens bindningslistor i samband med deras anslutning till Europeiska unionen

AFET/9/00079 *** 2013/0329(NLE) COM(2013)0688

30. Avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska gemenskapen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken San Marino, å andra sidan, vad gäller Republiken 
Kroatiens deltagande som avtalsslutande part efter landets anslutning till Europeiska unionen

AFET/9/00076 *** 2013/0273(NLE) 13694/2013 – C7-0419/2013

31. Avtal mellan Kanada och Europeiska unionen om överföring och behandling av 
passageraruppgifter

AFET/9/00073 *** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

32. System för in- och utresa som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för 
tredjelandsmedborgare som passerar EU-medlemsstaternas yttre gränser

AFET/9/00060 ***I 2013/0057(COD) COM(2013)0095 – C7-0067/2013

33. Program för registrerade resenärer
AFET/9/00055 ***I 2013/0059(COD) COM(2013)0097 – C7-0064/2013

34. Ändring av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen av systemet för in- 
och utresa och programmet för registrerade resenärer

AFET/9/00053 ***I 2013/0060(COD) COM(2013)0096 – C7-0062/2013

35. Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel
AFET/9/00049 *** 2012/0324(NLE) 13521/2013 – C7-0382/2013

36. Avtal mellan EG och Ryssland om modernisering av det befintliga systemet för 
utnyttjande av transsibiriska rutter

AFET/9/00012 *** 2007/0024(NLE) COM(2007)0055

 Beslut om att senarelägga punkterna 5–36 till samordnarnas nästa sammanträde.

F. Tjänsteresor under första halvåret 2020
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 Beslut om att begära följande utskottsresor för första halvåret 2020:
• Turkiet (inklusive sydöstra Turkiet), datum bekräftas senare; en gemensam 

resa med DROI-utskottet skulle övervägas 
• Bosnien och Hercegovina och Montenegro, datum bekräftas senare
• Afrikanska unionen/Etiopien och ett av grannländerna (Sudan, Mali eller 

Eritrea)

 Beslut om prioritera följande utskottsresor under andra halvåret 2020:
• Colombia och Mexiko, datum bekräftas senare
• Arktis (Island och Grönland), datum bekräftas senare
• Saudiarabien, Iran och ett av grannländerna 
• (Kuwait eller Oman), datum bekräftas senare
• Sydafrika och Zimbabwe, datum bekräftas senare
• Nordafrika (eventuellt Algeriet och/eller Tunisien)
• FN 

G. Utfrågningar under första halvåret 2020

 Beslut om att begära följande utfrågningar för första halvåret 2020:
• Det östliga partnerskapet – en vision för utvecklingen efter 2020 
• Arktis: En ny arena för stormakters rivalitet/av geostrategisk betydelse 
• Kollektiv säkerhet i Gulfstaterna 

 Noterade begäran om att prioritera följande utfrågningar under andra halvåret 2020:
• Nuläget för de transatlantiska förbindelserna 
• EU:s långsiktiga strategi gentemot Ryssland 

III. DISKUSSIONSPUNKTER

1. Parlamentets deltagande i de gemensamma samrådsmötena om Gusp/GSFP

 Grupperna uppmanades att utse ledamöter enligt d’Hondts metod: ordförande (PPE) – 
ordförande enligt kvoten, 1 PPE, 2 S&D, 1 SEDE-ordförande (Renew Europe), 
1 Verts/Efta 

IV. UNDERUTSKOTT

A. DROI

1. AFET-/DROI-utskottens yttranden över frihandelsavtalet mellan EU och 
Vietnam och avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam 

 Samordnarna informerades om att en PPE-föredragande hade utsetts i 
DROI-utskottet.

2. Tjänsteresor under första halvåret 2020

 Beslut om att godkänna följande DROI-utskottsresor för första halvåret 2020:
• Amazon (Brasilien och ett annat land i regionen)
• Kina 
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• Turkiet 

3. Utfrågningar under första halvåret 2020

 Beslut om att godkänna följande DROI-utfrågningar för första halvåret 2020:
• Auktoritärt styre och krympande utrymme för yttrandefrihet, pressfrihet och 

människorättsförsvarare (med fallstudier om Kina, Egypten och Ryssland)
• Respekt för minoriteter, trosuppfattningar och religioner
• Migration och mänskliga rättigheter 
• Företag och mänskliga rättigheter
• Skydd av miljörättsförsvarare

B. SEDE

1. Tjänsteresor under första halvåret 2020
 Beslut om att godkänna följande SEDE-utskottsresor för första halvåret 2020:

• Addis Abeba (Afrikanska unionen) och Bamako (Mali) 
• Georgien 
• Frankrike 

2. Utfrågning under andra halvåret 2019
 Beslut om att godkänna följande SEDE-utfrågningar för andra halvåret 2019:

• Konsekvenserna av artificiell intelligens för EU:s säkerhet och försvar
• Det europeiska rymdförsvaret

3. Utfrågningar under första halvåret 2020
 Beslut om att godkänna följande SEDE-utfrågningar för första halvåret 2020:

• Rysk militärdoktrin, styrkeläge och kapacitetsutveckling
• EU:s kapacitet för it-försvar
• Framtiden för systemen för kontroll av kärnvapen och säkerhetskonsekvenserna 

för EU

V. ÖVRIGA FRÅGOR

1. Förslag från Renew Europe att bjuda in två egyptiska religiösa ledare till 
AFET-utskottet, nämligen storimamen vid Al-Azhar-universitetet, 
Ahmed Al Tayeb, och Tawadros II, påve i den koptiska ortodoxa kyrkan

 Beslut om att meddela att en inbjudan till den 14–15 oktober inte kommer att vara 
möjlig på grund av oförutsedda omständigheter. 

 Beslut om att behandla en punkt om Egypten i allmänhet vid ett kommande 
sammanträde i AFET-utskottet.

2. PPE-samordnarnas förfrågan om en ad hoc-delegationsresa till Ukraina och 
Georgien

 Ordföranden bekräftade att beslutet om ad hoc-delegation till Ukraina och Georgien 
hade fattats vid samordnarnas senaste sammanträde och att förfarandet för beviljande 
av tillstånd pågick som bäst.
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