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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Spraw Zagranicznych

AFET_PV(2020)0203_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 3 lutego 2020 r. w godz. 15.30–17.30

BRUKSELA

Michael Gahler (przewodniczący) otworzył posiedzenie w poniedziałek 3 lutego 2020 r. o 
godz. 15.35.

1. Przyjęcie porządku dziennego AFET_OJ(2020)0203_1

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

Zgodnie z art. 214 Regulaminu Parlamentu projekt rejestru decyzji z posiedzenia 
koordynatorów komisji AFET z dnia 20 stycznia został umieszczony na stronie 
internetowej komisji AFET wraz ze wszystkimi innymi dokumentami na posiedzenie. 
Zostanie on załączony do protokołu dzisiejszego posiedzenia.

4. Stosunki między UE a Kanadą – aktualna sytuacja i wpływ wyborów federalnych 
w 2019 r.

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

Przy drzwiach zamkniętych

5. Dialog strategiczny z Olivérem Várhelyim, komisarzem ds. rozszerzenia i polityki 
sąsiedztwa na temat nagrody za wyniki w 2020 w ramach Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej (IPA II)
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* * *

6. Sprawy różne

7. Następne posiedzenia
 19 lutego 2020 r., w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30 (Bruksela)
 20 lutego 2020 r. w godz. 9.00–12.30 (Bruksela)

* * *
Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 16.55.
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KOMISJA SPRAW ZAGRANICZNYCH
POSIEDZENIE KOORDYNATORÓW

20 stycznia 2020 r.

OSTATECZNY REJESTR DECYZJI

I. KOMUNIKATY PRZEWODNICZĄCEGO

A. Inicjatywy Parlamentu Europejskiego na rzecz Bałkanów Zachodnich

Przewodniczący poinformował koordynatorów o przyszłej inicjatywie na 
rzecz partnerów z Bałkanów Zachodnich w następstwie rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie 
otwarcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. Z 
inicjatywy przewodniczącego D. Sassoliego dnia 28 stycznia odbędzie się 
w Parlamencie Europejskim szczyt przewodniczących parlamentów 
państw Bałkanów Zachodnich, podczas którego w godz. 18.00–19.30 
odbędzie się również spotkanie grupy roboczej ds. Bałkanów Zachodnich 
z przewodniczącymi parlamentów tego regionu. 

Przewodniczący poinformował również koordynatorów, że Komisja 
Europejska planuje przyjąć zreformowaną metodykę rozszerzenia w 
najbliższych tygodniach (dnia 5 lutego, do potwierdzenia) oraz o 
zaproszeniu komisarza, aby przedstawił tę metodykę komisji AFET 
bezpośrednio po przyjęciu jej przez kolegium komisarzy.

B. Ekspertyza zewnętrzna - kalendarz

Przewodniczący poinformował koordynatorów o wstępnym kalendarzu 
dotyczącym produktów ekspertyzy zewnętrznej, o które koordynatorzy 
zwrócili się na posiedzeniu w dniu 4 grudnia.
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Tytuł Typ produktu Ramy 
czasowe

Identyfikacja 
fałszywych informacji 
i dezinformacji na 
Bałkanach 
Zachodnich oraz 
znalezienie sposobów 
ich skutecznego 
zwalczania.

Badanie porównawcze
Pierwsze półrocze 2020 r., w miarę 
możliwości w maju

Zrównoważona 
strategia UE 
dotycząca Arktyki

szczegółowa 
analiza

Pierwsze półrocze 2020 r. 
(prawdopodobnie w maju) 
Przed wysłuchaniem

Stan stosunków 
transatlantyckich

szczegółowa 
analiza

Drugie półrocze 2020 r. 
(prawdopodobnie połowa września)

Stosunki UE-Iran szczegółowa 
analiza

Drugie półrocze 2020 r. 
(przed misją ad hoc do Iranu)

Sztuczna inteligencja 
i zmiana klimatu – 
wpływ na stosunki 
międzynarodowe

Ekspertyza Drugie półrocze 2020 r.

Kompleksowa 
strategia UE w 
sprawie Afryki

Warsztaty Pierwsze półrocze 2020 r.
początek roku oraz 
przed delegacją do 
Etiopii/Sudanu w kwietniu

Osiągnięcie 
strategicznej 
suwerenności przez 
UE

Warsztaty Drugie półrocze 2020 r.

C. Zasady dotyczące utajnionych posiedzeń koordynatorów

Przewodniczący przypomniał o istniejącym porozumieniu z ESDZ w 
sprawie formatu spotkań z wysokim 
przedstawicielem/wiceprzewodniczącym przed Radą do Spraw 
Zagranicznych i po jej zakończeniu (tzw. briefingi przed posiedzeniami 
Rady do Spraw Zagranicznych i po posiedzeniach Rady do Spraw 
Zagranicznych). 

Koordynatorzy postanowili dodać tę zasadę do zbioru przepisów komisji 
AFET (zgodnie z załącznikiem, pkt h). 

D. Zmiany składu politycznego komisji AFET 
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W następstwie głosowania na posiedzeniu plenarnym w sprawie wielkości 
komisji parlamentarnych po brexicie przewodniczący poinformował 
koordynatorów o nowym politycznym podziale mandatów w komisji 
AFET, który będzie obowiązywał natychmiast po wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa z UE. 

E. Wybór Prezydium komisji AFET

Przewodniczący zachęcił grupy polityczne do osiągnięcia porozumienia w 
sprawie pozostałych członków prezydium komisji AFET. Koordynatorzy 
uzgodnili, że punkt ten znajdzie się w porządku dziennym następnego 
posiedzenia koordynatorów zaplanowanego na 16 marca. 

II.DECYZJE 

A.  Sprawozdawcy monitorujący i stali sprawozdawcy

 Koordynatorzy podjęli decyzję o przedstawieniu wniosku dotyczącego 
sprawozdawców monitorujących i stałych sprawozdawców ds. krajów 
południowego sąsiedztwa i kilku partnerów strategicznych/krajów o 
dużym znaczeniu politycznym, który to wniosek mógłby zostać 
zatwierdzony na posiedzeniu koordynatorów w dniu 16 marca.

B. Mandat i skład grup roboczych AFET

 Decyzja o zatwierdzeniu mandatu grup roboczych komisji AFET ds. Partnerstwa 
Wschodniego i Południowego Sąsiedztwa w formie przedstawionej w załącznikach.

 Oddelegowanymi przewodniczącymi czterech grup roboczych komisji AFET są:
- Instrumenty finansowania zewnętrznego – David LEGA (PPE)
- Bałkany Zachodnie – Tonino PICULA (S&D)
- Partnerstwo Wschodnie – Urmas PAET (Renew Europe)
- Południowe Sąsiedztwo - Salima YENBOU (Verts/ALE)

C. Decyzje w sprawie procedur/mianowania

a. Opinie

1. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III
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AFET/9/02137 *** 2019/2213(BUD)
Przedm. właśc.:

BUDG

 Decyzja o wyznaczeniu Nikosa Androulakisa (S&D) na sprawozdawcę 
komisji opiniodawczej za 2 punkty.

D. Sprawozdania z własnej inicjatywy

 Koordynatorzy podjęli decyzję o określeniu priorytetów w odniesieniu do 
sprawozdań z własnej inicjatywy komisji AFET (maksymalnie sześć), tak 
aby mogły one zostać zatwierdzone na posiedzeniu koordynatorów w dniu 
16 marca.

E. Mianowanie członków komisji specjalnej ds. dostępu Parlamentu 
Europejskiego do sensytywnych informacji w zakresie WPZiB

 Decyzja o mianowaniu członków komisji specjalnej zgodnie z obecnie 
obowiązującym systemem d’Hondta: przewodniczący z urzędu, 2 PPE, 1 
S&D i 1 RE (oraz dwóch zastępców: 1 S&D i 1 Verts/ALE) oraz o 
przedłożeniu wniosku Konferencji Przewodniczących.

F. Obserwatorzy komisji AFET w zarządach funduszy powierniczych 
UE 

 Decyzja o mianowaniu przedstawicieli komisji AFET do zarządów 
funduszy powierniczych UE:

- stały sprawozdawca ds. funduszy powierniczych (PPE – nazwisko do 
potwierdzenia) we wszystkich zarządach
- fundusz „Madad” (uchodźcy z Syrii) – Engin Eroglu (Renew)
- fundusz powierniczy na rzecz Kolumbii – Paulo Rangel (PPE)
- Unijny Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji – Nacho Sanchez 
Amor (S&D), 
stały sprawozdawca ds. Turcji

G. Obserwatorzy komisji AFET w Radzie Strategicznej Europejskiego 
Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR)

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/125110
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 Decyzja o mianowaniu Marii Areny (S&D) jako obserwatora w Radzie 
Strategicznej Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju.

III. KWESTIE DO OMÓWIENIA

1. Przyszłe stosunki ze Zjednoczonym Królestwem

 Decyzja o sporządzeniu pisma przewodniczącego jako wkładu komisji 
AFET w rezolucję grup w sprawie proponowanego mandatu do negocjacji 
ze Zjednoczonym Królestwem oraz o jego przedłożeniu do zatwierdzenia 
koordynatorom komisji AFET.

2. Debaty plenarne dotyczące spraw zagranicznych

 Koordynatorzy uzgodnili, że przewodniczący zwróci się do 
przewodniczącego D. Sassoliego, aby wyrazić  zaniepokojenie w związku 
z formatem debat plenarnych z udziałem wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącego J. Borrella.

IV. PODKOMISJE

A. DROI
Brak elementów

B. SEDE

1. Sprawozdania z własnej inicjatywy 

 Decyzja o zatwierdzeniu opinii podkomisji SEDE dotyczącej 
sprawozdania z inicjatywy własnej komisji IMCO w odniesieniu do 
sprawozdania z własnej inicjatywy w sprawie wdrożenia dyrektywy 
2009/81/WE dotyczącej zamówień publicznych w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa oraz dyrektywy 2009/43/WE w sprawie 
transferów produktów związanych z obronnością (art. 56 Regulaminu)
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 Przewodniczący poinformował koordynatorów o porozumieniu 
między komisjami (JURI, TRAN, SEDE) dotyczącym ich współpracy 
w zakresie sprawozdań dotyczących sztucznej inteligencji.

V. SPRAWY RÓŻNE

A. Delegacja ad hoc komisji AFET na szczyt UE-Bałkany Zachodnie, 
który odbędzie się w maju w Zagrzebiu

 Koordynatorzy zostaną poinformowani o rozwoju sytuacji i 
odpowiedzi udzielonej przez prezydencję chorwacką.

B. Wniosek dotyczący sporządzenia zalecenia dla Rady w sprawie 
stosunków UE z Białorusią (art. 118 Regulaminu)

 Decyzja o przedstawieniu wniosku o udzielenie zgody na 
sporządzenie zalecenia dla Rady w sprawie stosunków UE z 
Białorusią (art. 118 Regulaminu) oraz przydzielenie tego 
sprawozdania stałemu sprawozdawcy ds. Białorusi, Petrasowi 
Auštrevičiusowi (Renew Europe), za 0 punktów.

C.  Wniosek grupy Verts/ALE dotyczący wyjazdu delegacji ad hoc 
komisji AFET do Hongkongu 

 Decyzja o przedstawieniu wniosku o udzielenie zgody na wysłanie 
delegacji ad hoc komisji AFET do Hongkongu zgodnie z ustalonymi 
normami dyplomatycznymi (zielone światło ze strony władz 
Hongkongu)

D. Wniosek grupy S&D dotyczący wyjazdu delegacji ad hoc komisji 
AFET do Libanu

 Wniosek zostanie omówiony na późniejszym etapie, po otrzymaniu 
bardziej szczegółowych informacji.

E. Następne posiedzenie

Następne posiedzenie koordynatorów odbędzie się w poniedziałek 16 
marca 2020 r. w godz. 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
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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/ 
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