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2019-2024

Utskottet för utrikesfrågor

AFET_PV(2019)1118

PROTOKOLL
från sammanträdet den 18 november 2019 kl. 15.00–18.30

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades måndagen den 18 november 2019 kl. 15.02 med 
utskottets ordförande, David McAllister, som ordförande.

Inom stängda dörrar

1. Samordnarnas sammanträde

2. Godkännande av föredragningslistan AFET_OJ(2019)1118

Föredragningslistan godkändes.

3. Meddelanden från ordföranden

AFET-utskottets ordförande meddelade att utskottssamordnarna hade godkänt 
Oliver Varhelyi som nominerad kommissionsledamot med ansvar för 
grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar.

4. Information från ordföranden om samordnarnas beslut

I enlighet med artikel 214 i parlamentets arbetsordning hade förslaget till 
beslutsförteckning från AFET-samordnarnas sammanträde den 6 september lagts upp på 
AFET-utskottets webbsida tillsammans med övriga sammanträdeshandlingar. Det skulle 
bifogas protokollet från dagens sammanträde.

Inom stängda dörrar

5. Diskussion med Markus Ederer, EU:s ambassadör i Ryssland
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6. Förbindelserna mellan EU och FN och framtiden för det transatlantiska 
samarbetet: resultatet av AFET/DROI/SEDE-utskottens delegationsresa till 
FN:s generalförsamlings 74:e session i New York och till Washington DC (USA)

Följande yttrade sig: David McAllister,Włodzimierz Cimoszewicz

Gemensam debatt med underutskottet för säkerhet och försvar

7. Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport
AFET/9/01503

2019/2136(INI)

Föredragande:
David McAllister (PPE) PR – PE641.442v02-00

AM – PE643.168v01-00

Ansvarigt utskott:
AFET

 Behandling av ändringsförslag

 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 november 2019 kl. 11.00

Följande yttrade sig: David McAllister, Javi López, Hilde Vautmans, Jérôme Rivière, 
Anna Fotyga, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Charlie Weimers

8. Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – 
årsrapport 2018
AFET/9/01458

2019/2135(INI)

Föredragande:
Arnaud Danjean (PPE) PR – PE641.445v02-00

AM – PE643.151v01-00
AM – PE643.150v01-00

Ansvarigt utskott:
AFET

Rådgivande utskott:
AFCO – Esteban González Pons (PPE) PA – PE643.103v01-00

 Behandling av ändringsförslag

 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 november 2019 kl. 12.00

Följande yttrade sig: David McAllister, Andrius Kubilius, Attila Ara-Kovács, 
Jérôme Rivière, Michael Gahler, Radosław Sikorski
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9. Övriga frågor

10. Datum och plats för nästa sammanträde

4 december 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Bryssel

5 december2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Sammanträdet avslutades kl. 18.10.
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UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR
SAMORDNARNAS SAMMANTRÄDE

6 november 2019

BESLUTSFÖRTECKNING

I. MEDDELANDEN FRÅN ORDFÖRANDEN

A. Val av AFET-utskottets presidium

Ordföranden uppmanade de politiska grupperna att snarast nå 
en överenskommelse och begärde att valet av de återstående 
vice ordförandena skulle föras upp på föredragningslistan för 
AFET-utskottets sammanträde den 4–5 december.

B. Ad hoc-delegationer

Ordföranden informerade samordnarna om att ad hoc-delegationsresan till 
Ukraina var planerad till den 5–7 december och att ad hoc-delegationsresan 
till Saudiarabien och Iran var planerad till den 6–10 december. Båda 
resorna skulle ske under förutsättning att talmanskonferensen fattade 
ett positivt beslut om detta den 21 november. 

Ledamöterna skulle på samordnarnas begäran erbjudas en genomgång från 
Europeiska utrikestjänsten före delegationsresorna.

C. Verksamhet med de nationella parlamenten under första halvåret 2020

Ordföranden påminde samordnarna om att nästa interparlamentariska 
utskottssammanträde skulle hållas den 4 december. 

Samordnarna godkände också ett förslag från ordföranden om att anordna 
ett interparlamentariskt utskottssammanträde den 23 juni 2020 i det 
sedvanliga halvdagsformatet. 

D. Namnen på de permanenta föredragandena för utvidgningsländerna 
och länderna i det östliga partnerskapet

Samordnarna hade mottagit namnen på alla permanenta föredragandena 
(se bilaga).
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E. Förberedelser inför utfrågningarna av nominerade 
kommissionsledamöter 

Ordföranden informerade samordnarna om att de skulle uppmanas att anta 
skriftliga frågor genom ett skriftligt förfarande så snart namnet på den nya 
nominerade kommissionsledamoten tillkännagetts. 

Ordföranden föreslog att man skulle använda sig av samma frågor som de 
som tagits fram inför utfrågningen av Trócsányi, med bara en föreslagen 
ändring, nämligen att den delfråga som riktade sig specifikt till den tidigare 
kandidaten skulle strykas.

II. BESLUT

A.  Kalender för samordnarnas sammanträden 2020

 Beslut om att godkänna kalendern för AFET-samordnarnas 
sammanträden 2020 (se bilaga)

B. AFET-utskottets arbetsgrupper

 Beslut om att fördela det delegerade ordförandeskapet till de politiska 
grupperna enligt följande:

– Finansieringsinstrument för yttre åtgärder (PPE)
– Västra Balkan (S&D)
– Det östliga partnerskapet (Renew Europe)
– Det södra grannskapet Salima Yenbou (Verts/ALE)

 Grupperna skulle underrätta sekretariatet om namnen på de 
återstående delegerade ordförandena senast den 18 november. 

C. Beslut om förfaranden/utnämningar

a. Betänkanden

1. AFET-utskottets årliga betänkande om genomförandet av 
EU:s associeringsavtal med Ukraina

 Beslut att tilldela den ständiga föredraganden för Ukraina 
(Michael Gahler, PPE) detta betänkande för 0 poäng.

2. Årligt betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med 
Georgien
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 Beslut att tilldela den ständiga föredraganden för Georgien 
(Sven Mikser, S&D) detta betänkande för 0 poäng.

3. Årligt betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med 
Moldavien

 Beslut att tilldela den ständiga föredraganden för Moldavien 
(Dragoş Tudorache, Renew Europe) detta betänkande för 0 poäng.

4. Rekommendation till rådet, kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför 
toppmötet i maj 2020

 Beslut att utse en föredragande från Renew Europe för 3 poäng.

5. Ingående på Europeiska unionens vägnar av ett protokoll till 
Europa-Medelhavsinterimsavtalet om associering av handel och 
samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och 
Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den 
palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan, 
om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och den 
palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza om de 
allmänna principerna för den palestinska myndighetens deltagande 
i unionsprogram
AFET/9/01108

*** 2019/0164(NLE) COM(2019)0361

 Beslut att utse en föredragande från GUE/NGL för 0 poäng för 
ett tekniskt betänkande utan någon åtföljande resolution.

b. Yttranden

1. 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

Ansvarigt utskott:
AFCO

 Beslut att bordlägga punkten till samordnarnas nästa sammanträde.
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2. Jämställdhet inom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik
2019/0000(INI)

Ansvarigt utskott:
FEMM

 Beslut att skicka en skrivelse till utskottsordförandekonferensen och 
begära ett gemensamt betänkande med FEMM i enlighet med 
artikel 58 i arbetsordningen (gemensamt utskottsförfarande).

c. Yttranden avseende oavslutade ärenden (bordlagd punkt från den 
30 september)

 Beslut att inte avge några yttranden över punkterna 3–33.

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

Ansvarigt utskott:
BUDG

4. 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

Ansvarigt utskott:
ENVI – Nikos Androulakis (S&D)

5. 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

Ansvarigt utskott:
LIBE – Bettina Vollath (S&D)

6. 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

LIBE – Bettina Vollath (S&D)



PE644.749v01-00 8/18 PV\1193234SV.docx

SV

7. 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

Ansvarigt utskott:
LIBE – Bettina Vollath (S&D)

8. 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

Ansvarigt utskott:
LIBE – Romeo Franz (Verts/ALE)

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

Ansvarigt utskott:
BUDG

10. 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

Ansvarigt utskott:
LIBE – (Jeroen Lenaers)

11. 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
AFET/9/00413 ***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – 
C8-0024/2019

Ansvarigt utskott:
LIBE – (Jeroen Lenaers)

12. Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna 
(omarbetning)
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AFET/9/00388 ***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – 
C8-0407/2018

Ansvarigt utskott:
LIBE – Tineke Strik (Greens/EFA)

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

Ansvarigt utskott:
CONT Isabel García Muñoz (S&D)

14. 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

Ansvarigt utskott:
JURI

15. 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

Ansvarigt utskott:
INTA – (Verts/ALE)

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

Ansvarigt utskott:
LIBE – Malin Björk (GUE/NGL)

17. 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 
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25 november 2003 om varaktigt bosatta 
tredjelandsmedborgares ställning
AFET/9/00176 ***I 2016/0223(COD) COM(2016)0466 – 
C8-0324/2016

Ansvarigt utskott:
LIBE – Tanja Fajon (S&D)

18. Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt 
skydd (omarbetning)
AFET/9/00172 ***I 2016/0222(COD) COM(2016)0465 – 
C8-0323/2016

Ansvarigt utskott:
LIBE – Sophia in 't Veld (Renew)

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

Ansvarigt utskott:
LIBE – Laura Ferrara (NI)

20. 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

Ansvarigt utskott:
LIBE – Jorge Buxadé Villalba (ECR)

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

Ansvarigt utskott:
LIBE – Claude Moraes (S&D)

22. 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 
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i någon medlemsstat (omarbetning)
AFET/9/00153 ***I 2016/0133(COD) COM(2016)0270 – 
C8-0173/2016

Ansvarigt utskott:
LIBE Fabienne Keller (Renew)

23. 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

Ansvarigt utskott:
LIBE

24. 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

Ansvarigt utskott:
INTA – (S&D)

25. Avtalet med republiken Island om deltagande i arbetet med det 
europeiska stödkontoret för asylfrågor
AFET/9/00082 *** 2013/0425(NLE) COM(2013)0875

Ansvarigt utskott:
LIBE – Roberta Metsola (PPE)

26. 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

Ansvarigt utskott:
INTA
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27. 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

Ansvarigt utskott:
INTA

28. Avtal mellan Europeiska unionen och Kanada om överföring och 
behandling av PNR-uppgifter
AFET/9/00073 *** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

Ansvarigt utskott:
LIBE – Sophia in 't Veld (Renew)

29. 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

Ansvarigt utskott:
LIBE

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

Ansvarigt utskott:
LIBE

31. 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

Ansvarigt utskott:
LIBE

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

Ansvarigt utskott:



PV\1193234SV.docx 13/18 PE644.749v01-00

SV

TRAN (Andor Deli)

33. 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

Ansvarigt utskott:
TRAN –  (ECR)

III. DISKUSSIONSPUNKTER

1. Presentation av utredningstjänster

Ordföranden uppmanade de politiska grupperna att begrunda de förslag om 
extern expertis som skulle antas under samordnarnas nästa sammanträde. 

1. Tema för en studie (30+ sidor) 

Kartläggning av falska nyheter och desinformation på västra Balkan och 
fastställande av effektiva motverkansåtgärder

2. Tema för en djupanalys (11–30 sidor)

En välavvägd EU-strategi för Arktis 

3. Tema för ett seminarium (med 1–3 experter)

En övergripande EU-strategi för Afrika

Observera: TIDSPLAN FÖR INHÄMTANDE AV EXTERN EXPERTIS

Resultat av extern 
expertis

Syfte Leverans på 
begäran av AFET:s 
ordförande

Kortfattat sammandrag 
3–10 sidor

Att ge en kortfattad 
överblick över en fråga 
eller bidra till ett 
seminarium.

6–8 veckor

Djupanalys 11–30 
sidor

Att belysa en fråga ur flera 
olika synvinklar

2–5 månader

Seminarium med 1–3 
experter

Att redogöra för flera olika 
ståndpunkter kring en fråga 
med hjälp av korta 
presentationer samt föra en 

2–4 månader
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diskussion med ledamöter 
av Europaparlamentet.

Studie 30+ sidor Att göra en grundlig analys 
av en fråga och ange 
politiska valmöjligheter

6–9 månader

IV. FÖRSLAG TILL RESOLUTION I ENLIGHET MED ARTIKEL 143 I 
ARBETSORDNINGEN

1. Förslag till Europaparlamentets resolution om Kashmir 
B9-0101/2019

Begärt av: Richard Corbett, Anthea McIntyre

 Utskottet beslutade att inte följa upp förslaget. 

V. UNDERUTSKOTT

A. DROI

 Inga ärenden förelåg under denna punkt.

B. SEDE

 Inga ärenden förelåg under denna punkt.

VI. ÖVRIGA FRÅGOR

1. Rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten om västra Balkan inför toppmötet i Zagreb 2020 

 Beslut att utarbeta ett betänkande och tilldela det till S&D för 3 poäng.

 Beslut att anta rekommendationen i AFET före landrapporterna om 
västra Balkan.

2. Diskussion om situationen i Nicaragua

 Beslut att föra denna diskussion under ett kommande 
AFET-sammanträde.

3. Extra gemensamma AFET/DEVE-sammanträden

Ordföranden informerade samordnarna om möjligheten att anordna två extra 
gemensamma AFET/DEVE-sammanträden
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– med Sudans premiärminister den 11 november 2019 

– med Somalias premiärminister den 13 november 2019 
(detta sammanträde ägde dock inte rum till slut).

***
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