
PV\1198253ET.docx PE647.040v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Väliskomisjon

AFET_PV(2020)0203_1

PROTOKOLL
Koosolek 3. veebruaril 2020 kell 15.30–17.30

BRÜSSEL

Koosolek avati esmaspäeval, 3. veebruaril 2020 kell 15.35 Michael Gahleri juhatusel.

1. Päevakorra kinnitaminea AFET_OJ(2020)0203_1

Päevakord kinnitati.

2. Juhataja teadaanded

3. Juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta

Kooskõlas Euroopa Parlamendi kodukorra artikliga 214 laaditi AFET-komisjoni 
koordinaatorite 20. jaanuari koosoleku otsuste protokolli projekt üles AFET-komisjoni 
veebisaidile koos kõigi muude koosoleku dokumentidega. See lisatakse tänase 
koosoleku protokollile.

4. ELi ja Kanada suhted – hetkeseis ja 2019. aasta föderaalvalimiste mõju

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

Kinnine koosolek

5. Strateegiline dialoog naabruspoliitika ja laienemise voliniku Olivér Várhelyiga 
2020. aasta tulemuslikkusega seotud preemiate üle ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi (IPA II) raames

* * *
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6. Muud küsimused

7. Järgmised koosolekud
 19. veebruar 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)
 20. veebruar 2020 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

* * *
Koosolek lõppes kell 16.55.
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VÄLISKOMISJON
KOORDINAATORITE KOOSOLEK

20. jaanuar 2020

LÕPLIK OTSUSTE LOETELU

I. JUHATAJA TEADAANDED

A. Lääne-Balkani riikidele suunatud Euroopa Parlamendi algatused

Juhataja teavitas koordinaatoreid Lääne-Balkani partneritele suunatud 
kavandatavast algatusest järelmeetmena Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 
2019. aasta resolutsioonile Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga 
ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta. President Sassoli algatusel 
toimub 28. jaanuaril kell 18.00–19.30 Euroopa Parlamendis Lääne-Balkani 
riikide parlamentide esimeeste tippkohtumine, mille raames Lääne-Balkani 
töörühm kohtub piirkonna riikide parlamentide esimeestega. 

Ühtlasi teavitas juhataja koordinaatoreid, et Euroopa Komisjon kavatseb 
lähinädalatel (5. veebruar, kinnitamisel) vastu võtta uuendatud 
laienemismetoodika, ning et volinikku kutsutakse seda AFET-komisjonis 
tutvustama kohe pärast seda, kui volinike kolleegium on selle vastu võtnud.

B. Välisekspertide kasutamine – ajakava

Juhataja teavitas koordinaatoreid esialgsest välisekspertide kasutamise 
ajakavast, mida koordinaatorid palusid oma 4. detsembri koosolekul.
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Pealkiri Toote liik Ajavahemik
Lääne-Balkani 
riikides võltsuudiste 
ja väärinfo 
kaardistamine ning 
nende vastu tõhusalt 
võitlemise viiside 
väljaselgitamine

võrdlev uuring
2020. aasta I poolaasta, võimaluse korral 
mai

ELi tasakaalustatud 
Arktika strateegia

analüüs 2020. aasta I poolaasta 
(tõenäoliselt mai) 
enne kuulamist

Atlandi-üleste suhete 
seis

analüüs 2020. aasta II poolaasta 
(tõenäoliselt septembri keskpaik)

ELi ja Iraani suhted analüüs 2020. aasta II poolaasta 
(enne ajutise delegatsiooni visiiti Iraani)

Tehisintellekti ja 
kliimamuutuste mõju 
rahvusvahelistele 
suhetele

uuring 2020. aasta II poolaasta

ELi kõikehõlmav 
Aafrika strateegia

seminar 2020. aasta I poolaasta
aasta alguses ja 
enne aprillis toimuvat delegatsiooni 
visiiti Etioopiasse ja Sudaani

ELi strateegilise 
suveräänsuse 
saavutamine

seminar 2020. aasta II poolaasta

C. Koordinaatorite piiratud osalusega koosolekuid käsitlev eeskiri

Juhataja tuletas meelde olemasolevat kokkulepet Euroopa välisteenistusega 
kõrge esindaja / asepresidendi osalusel enne ja pärast välisasjade nõukogu 
istungit toimuvate koosolekute vormi kohta (välisasjade nõukogu istungi 
eelsed ja järgsed koosolekud). 

Koordinaatorid otsustasid lisada eeskirja AFET-komisjoni eeskirjade 
kogumikku (vastavalt lisa punktile h). 

D. Muutused AFET-komisjoni poliitilises koosseisus 

Järelmeetmena täiskogu hääletusele parlamendikomisjonide koosseisu 
Brexiti-järgse suuruse üle teavitas juhataja koordinaatoreid AFET-
komisjoni kohtade uuest poliitilisest jaotusest, mis jõustub kohe pärast 
Ühendkuningriigi EList väljaastumist. 
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E. AFET-komisjoni juhatuse valimine

Juhataja innustas fraktsioone jõudma kokkuleppele AFET-komisjoni 
juhatuse ülejäänud liikmete osas. Koordinaatorid leppisid kokku, et see 
punkt võetakse järgmise, 16. märtsiks kavandatud koordinaatorite 
koosoleku päevakorda. 

II.OTSUSED

A.  Järelevalvega tegelevad ja alalised raportöörid

 Koordinaatorid leppisid kokku, et esitatakse ettepanek lõunanaabruse 
riikide ja väheste suure poliitilise huviga strateegiliste partnerite/riikide 
järelevalvega tegelevate ja alaliste raportööride kohta, mille võiks heaks 
kiita koordinaatorite 16. märtsi koosolekul.

B. AFET-komisjoni töörühmade volitused ja koosseis

 Otsus kiita heaks AFET-komisjoni idapartnerluse ja lõunanaabruse 
töörühmade volitused, mis on esitatud lisades.

 AFET-komisjoni nelja töörühma delegeeritud esimehed on:
– välisrahastamisvahendid – David LEGA (PPE)
– Lääne-Balkani riigid – Tonino PICULA (S&D)
– idapartnerlus – Urmas PAET (Renew Europe)
– lõunanaabrus – Salima YENBOU (Verts/ALE)

C. Otsused menetluste / raportööride nimetamiste kohta

a. Arvamused

1. 2021. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu
AFET/9/02137 *** 2019/2213(BUD)

Vastutav:
BUDG

 Otsus nimetada Nikos Androulakis (S&D) arvamuse koostajaks (2 
punkti).

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125110
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D. Algatusraportid

 Koordinaatorid leppisid kokku määrata kindlaks AFET-komisjoni 
algatusraportite (kuni kuus algatusraportit) prioriteedid, et need saaks 
kinnitada koordinaatorite 16. märtsi koosolekul.

E. Liikmete nimetamine erikomisjoni, mis käsitleb Euroopa Parlamendi 
juurdepääsu ÜVJP valdkonna tundlikule teabele

 Otsus nimetada erikomisjoni liikmed vastavalt praegusele D’Hondti 
süsteemile: esimees ex officio, 2 liiget fraktsioonist PPE, 1 liige 
fraktsioonist S&D ja 1 liige fraktsioonist RE (ning kaks asendusliiget: 1 
liige fraktsioonist S&D ja 1 liige fraktsioonist Verts/ALE) ning esitada 
ettepanek esimeeste konverentsile.

F. AFET-komisjoni vaatlejad liidu välistegevuse usaldusfondide 
juhtorganites 

 Otsus nimetada liidu välistegevuse usaldusfondide juhtorganitesse AFET-
komisjoni esindajaks:
– usaldusfondide teema alaline raportöör (PPE – nimi kinnitamisel) kõigis 
juhtorganites
– Madadi fond (Süüria pagulased) – Engin Eroglu (Renew)
– ELi usaldusfond Colombia jaoks – Paulo Rangel (PPE)
– ELi Türgi pagulasrahastu – Nacho Sanchez Amor (S&D), Türgi 
teema alaline raportöör

G. AFET-komisjoni vaatlejad Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) 
strateegianõukogus

 Otsus nimetada Euroopa Kestliku Arengu Fondi strateegianõukogusse 
vaatlejaks Maria Arena (S&D).

III. ARUTELUTEEMAD

1. Tulevased suhted Ühendkuningriigiga
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 Otsus koostada esimehe kiri AFET-komisjoni panusena fraktsioonide 
resolutsioonile kavandatavate volituste kohta Ühendkuningriigiga 
läbirääkimiste pidamiseks ning esitada see heakskiitmiseks AFET-
komisjoni koordinaatoritele.

2. Välisasjade teemalised täiskogu arutelud

 Koordinaatorid leppisid kokku, et esimees väljendab president Sassolile 
muret kõrge esindaja / asepresidendi Borrelli osalusel toimuvate täiskogu 
arutelude vormi pärast.

IV. ALLKOMISJONID

A. Inimõiguste allkomisjon (DROI)
Ei olnud.

B. Julgeoleku ja kaitse allkomisjon (SEDE)

1. Algatusraportid 

 Otsus kiita heaks SEDE-allkomisjoni arvamus IMCO-komisjoni 
algatusraporti kohta, mis käsitleb direktiivi 2009/81/EÜ (kaitse- ja 
julgeolekuvaldkonna riigihangete kohta) ja direktiivi 2009/43/EÜ 
(kaitseotstarbeliste toodete veo kohta) rakendamist (kodukorra 
artikkel 56).

 Juhataja teavitas koordinaatoreid komisjonidevahelisest (JURI, 
TRAN, SEDE) kokkuleppest tehisintellekti käsitlevate raportite puhul 
tehtava koostöö kohta.

V. MUUD KÜSIMUSED

A. AFET-komisjoni ajutise delegatsiooni visiit mais Zagrebis toimuvale 
Lääne-Balkani riikide tippkohtumisele
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 Koordinaatoreid hoitakse asjade käiguga ja eesistujariik Horvaatia 
vastusega kursis.

B. Ettepanek koostada nõukogule soovitus ELi ja Valgevene suhete 
kohta (kodukorra artikkel 118)

 Otsus taotleda luba koostada nõukogule soovitus ELi ja Valgevene 
suhete kohta (kodukorra artikkel 118) ning määrata see raport (0 
punkti)Valgevene teema alalisele raportöörile Petras Auštrevičiusele 
(Renew Europe).

C.  Fraktsiooni Verts/ALE taotlus AFET-komisjoni ajutise 
delegatsiooni lähetamiseks Hong-Kongi 

 Otsus taotleda luba AFET-komisjoni ajutise delegatsiooni 
lähetamiseks Hong-Kongi ja järgida diplomaatia vallas kehtivaid 
norme (Hong-Kongi ametivõimude luba).

D. Fraktsiooni S&D taotlus AFET-komisjoni ajutise delegatsiooni 
lähetamiseks Liibanoni

 Taotlust arutatakse hiljem, kui on rohkem teavet.

E. Järgmine koosolek

Järgmine koordinaatorite koosolek toimub esmaspäeval, 16. märtsil kell 
17.30–18.30.
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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



PE647.040v01-00 12/12 PV\1198253ET.docx

ET

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/ 
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