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Europees Parlement
2019-2024

Commissie buitenlandse zaken

AFET_PV(2020)0203_1

NOTULEN
Vergadering van 3 februari 2020, 15.30 - 17.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 3 februari 2020 om 15.35 uur geopend onder 
voorzitterschap van Michael Gahler (voorzitter).

1. Aanneming agenda AFET_OJ(2020)0203_1

De agenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

De voorlopige lijst met besluiten van de vergadering van de AFET-coördinatoren van 
20 januari, evenals de overige documenten die tijdens deze vergadering zijn behandeld, 
zijn overeenkomstig artikel 214 van het Reglement van het Parlement op de website van 
AFET geplaatst. De lijst zal bij de notulen van de vergadering van vandaag worden 
gevoegd.

4. Betrekkingen EU-Canada – stand van zaken en de gevolgen van de federale 
verkiezingen van 2019

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

Met gesloten deuren

5. Strategische dialoog met Olivér Várhelyi, Europees commissaris voor 
Nabuurschap en Uitbreiding, over de prestatieresultaten 2020 in het kader van 
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het instrument voor pretroetredingssteun (IPA II)

* * *

6. Rondvraag

7. Volgende vergaderingen
 19 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)
 20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

* * *
De vergadering wordt om 16.55 uur gesloten.
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COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
COÖRDINATORENVERGADERING

20 januari 2020

DEFINITIEVE LIJST MET BESLUITEN

I. MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER

A. Initiatieven van het Europees Parlement voor de Westelijke Balkan

De voorzitter stelt de coördinatoren in kennis van het aankomende initiatief 
voor de partners van de Westelijke Balkan naar aanleiding van de resolutie 
van het Europees Parlement van 24 oktober 2019 over de opening van 
toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië. Op 
initiatief van Voorzitter Sassoli zal op 28 januari van 18.00 tot 19.30 uur in 
het Europees Parlement een top van voorzitters van de parlementen van de 
landen van de Westelijke Balkan worden gehouden, waaraan ook waaraan 
ook de Werkgroep Westelijke Balkan, met sprekers uit de regio, zal 
deelnemen. 

De voorzitter laat de coördinatoren tevens weten dat de Europese 
Commissie voornemens is in de komende weken (5 februari – nog te 
bevestigen) een herziene uitbreidingsmethodologie vast te stellen, en dat de 
Commissie is verzocht de methodologie aan AFET voor te leggen zodra 
deze door het college van commissarissen is vastgesteld.

B. Externe expertise – planning

De voorzitter stelt de coördinatoren in kennis van de voorlopige planning 
met betrekking tot de externe-expertiseproducten die tijdens de vergadering 
van 4 december door de coördinatoren zijn aangevraagd.
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Titel Productcategorie Termijn
Nepnieuws en 
desinformatie in de 
Westelijke Balkan in 
kaart brengen en 
manieren vinden om 
deze doeltreffend 
tegen te gaan

Vergelijkend onderzoek
Eerste helft 2020 (indien mogelijk in 
mei)

Een evenwichtige 
Arctische strategie 
voor de EU

Grondige analyse Eerste helft 2020 
(waarschijnlijk in mei, 
vóór de hoorzitting)

De stand van zaken in 
de trans-Atlantische 
betrekkingen

Grondige analyse Tweede helft 2020 
(waarschijnlijk medio september)

De betrekkingen 
tussen de EU en Iran

Grondige analyse Tweede helft 2020 
(vóór de ad-hocdelegatie naar Iran)

De invloed van 
kunstmatige 
intelligentie en 
klimaatverandering 
op de internationale 
betrekkingen

Onderzoek Tweede helft 2020

Een alomvattende 
EU‑strategie voor 
Afrika

Workshop Eerste helft 2020
(begin van het jaar, 
vóór de delegatie van april naar  
Ethiopië/Soedan)

De verwezenlijking 
van strategische 
soevereiniteit voor de 
EU

Workshop Tweede helft 2020

C. Regeling voor besloten coördinatorenvergaderingen

De voorzitter herinnert aan de bestaande overeenkomst met de EDEO 
inzake de vorm van de vergaderingen met de VV/HV voor en na de Raad 
Buitenlandse Zaken (de zogenaamde pre-RBZ- en post-RBZ-
vergaderingen). 

De coördinatoren besluiten deze regeling toe te voegen aan de verzameling 
interne regelingen van AFET (overeenkomstig punt h van de bijlage). 

D. Verandering van de politieke samenstelling van AFET 

Naar aanleiding van de stemming in de plenaire vergadering over de 



PV\1198253NL.docx 5/12 PE647.040v01-00

NL

omvang van de parlementaire commissies na de brexit stelt de voorzitter de 
coördinatoren in kennis van de nieuwe politieke zetelverdeling in AFET, 
die meteen na de terugtrekking van het VK uit de EU van kracht wordt. 

E. Verkiezing van het AFET-bureau

De voorzitter spoort de fracties aan overeenstemming te bereiken over de 
resterende leden van het AFET-bureau. De coördinatoren besluiten dit punt 
toe te voegen aan de agenda van de volgende coördinatorenvergadering, die 
gepland staat voor 16 maart. 

II.BESLUITEN

A.  Toezichthoudende en vaste rapporteurs

 De coördinatoren besluiten een voorstel op te stellen voor 
toezichthoudende en vaste rapporteurs voor de landen van het Zuidelijk 
Nabuurschap en enkele strategische partners/landen van groot politiek 
belang, dat tijdens de coördinatorenvergadering van 16 maart kan worden 
goedgekeurd.

B. Mandaat en samenstelling van de werkgroepen van AFET

 Besloten wordt om het mandaat van de werkgroepen van AFET voor het 
Oostelijk Partnerschap en het Zuidelijk Nabuurschap goed te keuren zoals 
uiteengezet in de bijlagen.

 De gedelegeerde voorzitters van de vier werkgroepen van AFET zijn:
- Externe financieringsinstrumenten – David Lega (PPE)
- Westelijke Balkan – Tonino Picula (S&D)
- Oostelijk Partnerschap – Urmas Paet (Renew Europe)
- Zuidelijk Nabuurschap – Salima Yenbou (Verts/ALE)

C. Besluiten inzake de te volgen procedures/benoemingen

a. Adviezen

1. Richtsnoeren voor de begroting 2021 – Afdeling III
AFET/9/02137 *** 2019/2213(BUD)



PE647.040v01-00 6/12 PV\1198253NL.docx

NL

Bevoegd:
BUDG

 Besloten wordt om Nikos Androulakis (S&D) te benoemen tot 
rapporteur voor advies voor 2 punten.

D. Initiatiefverslagen

 De coördinatoren besluiten prioriteiten vast te stellen in het kader van de 
initiatiefverslagen van AFET (maximaal zes), zodat deze tijdens de 
coördinatorenvergadering van 16 maart kunnen worden goedgekeurd.

E. Benoeming van leden in het bijzonder comité van het Europees 
Parlement voor de raadpleging van gevoelige documenten op het 
gebied van veiligheids- en defensiebeleid

 Besloten wordt om leden van het Europees Parlement te benoemen in het 
bijzonder comité volgens het huidige systeem-d’Hondt: voorzitter ex-
officio, 2 PPE, 1 S&D en 1 Renew (evenals twee vervangers: 1 S&D en 
1 Verts/ALE). Het voorstel zal worden voorgelegd aan de Conferentie van 
voorzitters.

F. AFET-waarnemers in besturen van trustfondsen van de EU 

 Besloten wordt om AFET-vertegenwoordigers te benoemen in de besturen 
van trustfondsen van de EU:
- vaste rapporteur voor trustfondsen (PPE – naam nog te bevestigen) in alle 

besturen
- het Madad-fonds (Syrische vluchtelingen) – Engin Eroglu (Renew)
- het trustfonds voor Colombia – Paulo Rangel (PPE)
- de EU-Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije – Nacho Sanchez Amor 

(S&D), vaste rapporteur voor Turkije

G. AFET-waarnemers in de strategische raad van het Europees Fonds 
voor duurzame ontwikkeling (EFDO)

 Besloten wordt om Maria Arena (S&D) te benoemen als waarnemer in de 
strategische raad van het EFDO.

https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
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III. DISCUSSIEPUNTEN

1. Toekomstige betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk

 Besloten wordt om een brief van de voorzitter op te stellen als bijdrage van 
AFET aan de resolutie van de fracties over het voorgestelde mandaat voor 
de onderhandelingen met het VK, en om deze ter goedkeuring voor te 
leggen aan de AFET-coördinatoren.

2. Plenaire debatten over buitenlandse zaken

 De coördinatoren besluiten dat de voorzitter Voorzitter Sassoli in kennis 
zal stellen van de bezorgdheid van AFET over de vorm van de plenaire 
debatten met HV/VV Borrell.

IV. SUBCOMMISSIES

A. DROI
Geen

B. SEDE

1. Initiatiefverslagen 

 Besloten wordt om goedkeuring te hechten aan het advies van SEDE 
inzake het initiatiefverslag van IMCO over de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2009/81/EG betreffende aanbestedingen op defensie- en 
veiligheidsgebied, en Richtlijn 2009/43/EG betreffende de overdracht 
van defensiegerelateerde producten (artikel 56 van het Reglement).

 De voorzitter laat de coördinatoren weten dat de commissies (JURI, 
TRAN en SEDE) hebben besloten samen te werken op het gebied van 
de verslagen over kunstmatige intelligentie.

V. RONDVRAAG
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A. Ad-hocdelegatie van AFET naar de top voor de Westelijke Balkan in 
Zagreb (mei)

 De coördinatoren zullen op de hoogte worden gesteld van de 
ontwikkelingen, alsook van het antwoord van het Kroatische 
voorzitterschap.

B. Voorstel voor de opstelling van een aanbeveling aan de Raad over de 
betrekkingen van de EU met Belarus (artikel 118 van het Reglement)

 Besloten wordt om toestemming te vragen voor de opstelling van een 
aanbeveling aan de Raad over de betrekkingen van de EU met Belarus 
(artikel 118 van het Reglement), en om dit verslag voor 0 punten toe 
te wijzen aan de vaste rapporteur voor Belarus, Petras Auštrevičius 
(Renew Europe).

C.  Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om een ad-hocdelegatie van 
AFET naar Hongkong te sturen 

 Besloten wordt om toestemming te vragen voor het sturen van een ad-
hocdelegatie van AFET naar Hongkong en om daarbij de gevestigde 
diplomatieke normen te handhaven (groen licht van de autoriteiten van 
Hongkong).

D. Verzoek van de S&D-Fractie om een ad-hocdelegatie van AFET naar 
Libanon te sturen

 Het verzoek zal op een later tijdstip worden besproken, zodra er meer 
informatie beschikbaar is.

E. Volgende vergadering

De volgende coördinatorenvergadering vindt plaats op maandag 16 maart 
2020 van 17.30 - 18.30 uur.



PV\1198253NL.docx 9/12 PE647.040v01-00

NL

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


