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Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zahraniční věci

AFET_PV(2020)0203_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 3. února 2020 od 15:30 do 17:30

BRUSEL

Schůze byla zahájena v pondělí 3. února 2020 v 15:35 a předsedal jí Michael Gahler 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednánía AFET_OJ(2020)0203_1

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

3. Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

V souladu s čl. 214 jednacího řádu Evropského parlamentu byl návrh záznamu 
rozhodnutí ze schůze koordinátorů výboru AFET konané dne 20. ledna uložen na 
internetové stránce výboru AFET spolu se všemi dalšími dokumenty určenými pro tuto 
schůzi. Bude přiložen k zápisu z dnešní schůze.

4. Vztahy mezi EU a Kanadou – současný stav a dopad na federální volby v roce 2019

Vystoupili: Michael Gahler, Edita Hrdá, Giuliano Pisapia, Viola Von Cramon-
Taubadel, Javier Moreno Sánchez

Neveřejná schůze

5. Strategický dialog s komisařem pro sousedství a rozšíření Olivérem Várhelyim o 
odměnách za výkonnost v roce 2020 v rámci Nástroje předvstupní pomoci (NPP 
II)
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* * *

6. Různé

7. Příští schůze
 19. února 2020 od 9:00 do 12:30 a od 14:30 do 18:30 (Brusel)
 20. února 2020 od 9:00 do 12:30 (Brusel)

* * *
Schůze skončila v 16:55.
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VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI
SCHŮZE KOORDINÁTORŮ

20. ledna 2020

ZÁZNAM PŘIJATÝCH ROZHODNUTÍ

I. SDĚLENÍ PŘEDSEDY

A. Iniciativy Evropského parlamentu pro západní Balkán

Předseda informoval koordinátory o nadcházející iniciativě pro partnery ze 
západního Balkánu v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 24. října 2019 o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a 
Albánií. Z podnětu předsedy Sassoliho se bude dne 28. ledna v Evropském 
parlamentu konat summit partnerů ze západního Balkánu, a to včetně 
jednání pracovní skupiny pro západní Balkán s řečníky z regionu, které se 
uskuteční od 18:00 do 19:30. 

Předseda dále informoval koordinátory o tom, že Evropská komise plánuje 
přijmout v nadcházejících týdnech (5. února, bude potvrzeno) přepracované 
znění metodiky rozšiřování, a o tom, že byl příslušný komisař pozván, aby 
toto znění prezentoval výboru AFET bezprostředně po přijetí sborem členů 
Komise.

B. Externí odborné poradenství - harmonogram

Předseda informoval koordinátory o předběžném harmonogramu produktů 
externího odborného poradenství, které si koordinátoři vyžádali na svém 
zasedání 4. prosince.
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Název Druh produktu Časový 
rámec

Mapování falešných 
zpráv a dezinformací 
na západním Balkáně 
a určení způsobů, jak 
proti tomuto jevu 
účinně bojovat

Srovnávací studie
1. polovina roku 2020, květen je-li to 
možné

Vyvážená strategie 
EU pro Arktidu

Hloubková analýza 1. polovina roku 2020 
(pravděpodobně květen) 
Před slyšením

Stav transatlantických 
vztahů

Hloubková analýza 2. polovina roku 2020 
(pravděpodobně polovina září)

Vztahy mezi EU a 
Íránem

Hloubková analýza 2. polovina roku 2020 
(před cestou delegace ad hoc do Íránu)

Umělá inteligence a 
změna klimatu - vliv 
na mezinárodní 
vztahy

Studie 2. polovina roku 2020

Komplexní strategie 
EU pro Afriku

Seminář 1. polovina roku 2020
na začátku roku a  
před cestou delegace do 
Etiopie/Súdánu v dubnu

Dosažení strategické 
suverenity EU

Seminář 2. polovina roku 2020

C. Pravidlo pro schůze koordinátorů s omezenou účastí

Předseda připomenul existující dohodu s ESVČ o formátu schůze s 
vysokým představitelem, místopředsedou před zasedáním Rady pro 
zahraniční věci a po něm (tzv: schůze před zasedáním Rady pro zahraniční 
věci a schůze po zasedání Rady pro zahraniční věci). 

Koordinátoři souhlasili s doplněním tohoto pravidla do Sbírky předpisů 
výboru AFET (viz přílohu, písmeno h). 

D. Změna politického složení výboru AFET 

V návaznosti na hlasování v plénu o počtu členů parlamentních výborů po 
brexitu informoval předseda koordinátory o tom, že nové politické 
rozdělení křesel ve výboru AFET nabude účinnosti bezprostředně po 
vystoupení Spojeného království z Unie. 
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E. Volba předsednictva výboru AFET

Předseda vybídl politické skupiny, aby se dohodly ohledně zbývajících 
členů předsednictva výboru AFET. Koordinátoři souhlasili, že tento bod 
bude zařazen na pořad jednání příští schůze koordinátorů, která se má 
uskutečnit dne 16. března. 

II.ROZHODNUTÍ

A.  Monitorování a stálí zpravodajové

 Koordinátoři souhlasili s tím, že předloží návrh ohledně monitorování a 
stálých zpravodajů pro země jižního sousedství a ohledně několika 
strategických partnerů/zemí vysokého politického zájmu, který by mohl 
být schválen na schůzi koordinátorů dne 16. března.

B. Mandát a složení pracovních skupin výboru AFET

 Rozhodnutí o podpoře příslušného mandátu pracovních skupin výboru 
AFET pro země východního partnerství a jižního sousedství ve znění 
uvedeném v přílohách.

 Delegovanými předsedy čtyř pracovních skupin výboru AFET jsou:
– Nástroje financování vnější činnosti – David LEGA (ELS)
– Západní Balkán – Tonino PICULA (S&D)
– Východní partnerství – Urmas PAET (Renew Europe)
– Jižní sousedství – Salima YENBOU (Verts/ALE)

C. Rozhodnutí o postupech/jmenování

a. Stanoviska

1. Pokyny pro rozpočet na rok 2021 – oddíl III
AFET/9/02137 *** 2019/2213(BUD)

Příslušný výbor:
BUDG

 Rozhodnutí o jmenování Nikose Androulakise (S&D) zpravodajem za 2 
body.

http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/125110
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D. Zprávy z vlastního podnětu

 Koordinátoři souhlasili s tím, že stanoví priority pro zprávy výboru AFET 
z vlastního podnětu (až šest), aby mohly být schváleny na schůzi 
koordinátorů dne 16. března.

E. Jmenování členů zvláštního výboru pro přístup EP k citlivým 
informacím Rady v oblasti SZBP

 Rozhodnutí o jmenování poslanců Evropského parlamentu do zvláštního 
výboru na základě aktuálního d’Hondtova systému: Předseda ex-officio, 2 
ELS, 1 S&D a 1 RE (plus dva náhradníci: 1 S&D a 1 Verts/ALE) a o 
předložení návrhu Konferenci předsedů.

F. Pozorovatelé výboru AFET v radách svěřenských fondů EU 

 Rozhodnutí o jmenování zástupců výboru AFET do správních rad 
svěřenských fondů EU:
– stálý zpravodaj pro svěřenské fondy (ELS – jméno bude upřesněno) ve 

všech radách
– svěřenský fond Madad (syrští uprchlíci) – Engin Eroglu (Renew)
– svěřenský fond pro Kolumbii – Paulo Rangel (ELS)
– nástroj EU pro uprchlíky v Turecku – Nacho Sanchez Amor (S&D), 
stálý zpravodaj pro Turecko

G. Pozorovatelé výboru AFET ve Strategické radě Evropského fondu 
pro udržitelný rozvoj (EFSD)

  Rozhodnutí o jmenování Marie Areny (S&D) pozorovatelkou ve 
Strategické radě Evropského fondu pro udržitelný rozvoj.

III. OTÁZKY K PROJEDNÁNÍ

1. Budoucí vztah se Spojeným královstvím

 Rozhodnutí připravit návrh dopisu předsedy jako příspěvek výboru AFET 
k usnesení skupiny o návrhu mandátu pro jednání se Spojeným 
královstvím a předložit ho ke schválení koordinátorům výboru AFET.
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2. Rozpravy v plénu o zahraničních věcech

 Koordinátoři souhlasili s tím, že předseda bude předsedu Parlamentu 
Sassoliho informovat o obavách ohledně formátu rozprav v plénu s 
vysokým představitelem/ místopředsedou Borrellem.

IV. PODVÝBORY

A. Podvýbor pro lidská práva (DROI)
—

B. Podvýbor pro bezpečnost a obranu (SEDE)

1. Zprávy z vlastního podnětu 

 Rozhodnutí o schválení stanoviska výboru SEDE ke zprávě výboru 
IMCO z vlastního podnětu o provádění směrnice 2009/81/ES týkající 
se zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti a směrnice 2009/43/ES 
týkající se transferů produktů pro obranné účely (článek 56)

 Předseda informoval koordinátory o dohodě mezi výbory (JURI, 
TRAN, SEDE) týkající se jejich spolupráce na zprávách o umělé 
inteligenci.

V. RŮZNÉ

A. Ad-hoc delegace výboru AFET na summit se západním Balkánem v 
Záhřebu v květnu

 Koordinátoři budou informování o vývoji a odpovědi chorvatského 
předsednictví.

B. Návrh na přípravu doporučení Radě ohledně vztahů EU 
s Běloruskem (článek 118 jednacího řádu)
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 Rozhodnutí o žádosti o povolení připravit návrh doporučení Radě 
ohledně vztahů EU s Běloruskem (článek 118) a o přidělení této 
zprávy stálému zpravodaji pro Bělorusko Petrasovi Auštrevičiusovi 
(Renew Europe) za 0 bodů.

C.  Žádost skupiny Verts/ALE o ad-hoc delegaci výboru AFET do 
Hongkongu 

 Rozhodnutí o žádosti o povolení ad-hoc delegace výboru AFET do 
Hongkongu a o dodržení zavedených diplomatických standardů 
(souhlas představitelů Hongkongu)

D. Žádost skupiny S&D o ad-hoc delegaci výboru AFET do Libanonu

 Žádost bude projednána později, jakmile bude k dispozici více 
podrobností.

E. Příští schůze

Příští schůze koordinátorů se bude konat v pondělí dne 16. března 2020 
od 17:30 do 18:30.
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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 (*)

Michael Gahler (longest serving Member)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Kinga Gál, Andrius Kubilius, David Lega, Vangelis Meimarakis, Francisco José 
Millán Mon, Željana Zovko, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, sAndreas Schieder, Petras Auštrevičius, Ilhan 
Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Viola Von Cramon-Taubadel

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Andrea Bocskor, Andor Deli, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Kris Peeters, Elena Yoncheva, Dragoş Tudorache

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)
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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

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 (*)

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

EEAS Adamson, Ploder

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
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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

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Golanski

Siil

Hermans

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

O’Keeffe

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

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

Jutten, Mastrosimone, Peijnenburg, Crespinet

Almqvist
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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

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

Jutten, Mastrosimone, Peijnenburg, Valutyte, Kojelis, Voget, Placzek, Topalova

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Dubarre, Tengelidou, Canart

* (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


