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Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för utrikesfrågor

AFET_PV(2020)0203_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 3 februari 2020 kl. 15.30–17.30

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades måndagen den 3 februari 2020 kl. 15.35 med Michael Gahler som 
ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan AFET_OJ(2020)0203_1

Föredragningslistan godkändes.

2. Meddelanden från ordföranden

3. Information från ordföranden om samordnarnas beslut

I enlighet med artikel 214 i parlamentets arbetsordning hade förslaget till 
beslutsförteckning från AFET-samordnarnas sammanträde den 20 januari lagts upp på 
AFET-utskottets webbsida tillsammans med övriga sammanträdeshandlingar. Det skulle 
bifogas protokollet från dagens sammanträde.

4. Förbindelserna mellan EU och Kanada – lägesrapport och konsekvenser av det 
federala valet 2019

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

Inom stängda dörrar

5. Strategisk dialog med Oliviér Várhelyi, kommissionsledamot med ansvar för 
utvidgning och grannskapspolitik, om resultatbaserad belöning 2020 inom ramen 
för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II)
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* * *

6. Övriga frågor

7. Kommande sammanträden
 19 februari 2020, kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
 20 februari 2020, kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

* * *
Sammanträdet avslutades kl. 16.55.
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UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR
SAMORDNARNAS SAMMANTRÄDE

20 januari 2020

SLUTLIG BESLUTSFÖRTECKNING

I. MEDDELANDEN FRÅN ORDFÖRANDEN

A. Europaparlamentets initiativ för västra Balkan 

Ordföranden informerade samordnarna om det kommande initiativet 
gentemot partnerna på västra Balkan som en uppföljning till 
Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2019 om inledande av 
anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien. På initiativ 
av talman Sassoli skulle Europaparlamentet stå värd för ett toppmöte för 
talmän från västra Balkan den 28 januari, inklusive arbetsgruppen för 
västra Balkan med talmännen från regionen, vilket skulle äga rum 
kl. 18.00–19.30. 

Ordföranden informerade också samordnarna om att kommissionen 
planerar att anta en omarbetad metod för utvidgning under de närmaste 
veckorna (den 5 februari, bekräftas senare), och om uppmaningen till 
kommissionsledamoten att presentera metoden i AFET-utskottet direkt 
efter det att kommissionskollegiet antagit den.

B. Extern expertis – tidsplan

Ordföranden informerade samordnarna om den preliminära kalender för 
externa expertisprodukter som samordnarna hade begärt vid sitt 
sammanträde den 4 december.
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Titel Produkttyp Tidsram
Kartläggning av 
falska nyheter och 
desinformation på 
västra Balkan och 
fastställande av 
effektiva 
motverkansåtgärder

Komparativ studie
Första halvåret, maj om möjligt

En välavvägd 
EU-strategi för Arktis

Djupanalys Första halvåret 2020 
(troligen maj) 
Före utfrågningen

Nuläget för de 
transatlantiska 
förbindelserna

Djupanalys Andra halvåret 2020 
(troligen mitten av september)

Förbindelserna mellan 
EU och Iran

Djupanalys Andra halvåret 2020 
(före ad hoc-resan till Iran)

Artificiell intelligens 
och 
klimatförändringar – 
inflytande på 
internationella 
förbindelser

Studie Andra halvåret 2020

En övergripande 
EU-strategi för Afrika

Workshop Första halvåret 2020
början av året och 
före delegationsresan till 
Etiopien/Sudan i april

Att uppnå strategisk 
suveränitet för EU

Workshop Andra halvåret 2020

C. Regel om samordnarnas begränsade sammanträden

Ordföranden erinrade om det befintliga avtalet med 
Europeiska utrikestjänsten om formatet för sammanträden med 
vice ordföranden/den höga representanten före och efter mötet i rådet 
(utrikes frågor) (så kallade pre-rådsmöten och post-rådsmöten). 

Samordnarna enades om att lägga till denna regel i AFET:s regelsamling 
(enligt bilagan, punkt h). 

D. Ändringar av AFET-utskottets politiska sammansättning 

Som en uppföljning av omröstningen i kammaren om storleken på 
parlamentets utskott efter Brexit informerade ordföranden samordnarna om 



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

SV

den nya politiska fördelningen av platser i AFET-utskottet som skulle träda 
i kraft omedelbart efter Förenade kungarikets utträde ur EU. 

E. Val av AFET-utskottets presidium

Ordföranden uppmanade de politiska grupperna att nå en överenskommelse 
om de återstående ledamöterna i AFET:s presidium. Samordnarna enades 
om att punkten skulle föras upp på föredragningslistan för samordnarnas 
nästa sammanträde, som enligt planerna skulle hållas den 16 mars. 

II.BESLUT

A.  Övervakning och ständiga föredragande

 Samordnarna enades om att lägga fram ett förslag om övervakning och 
ständiga föredragande för länder i det södra grannskapet och ett fåtal 
strategiska partner/länder av stort politiskt intresse, vilket skulle kunna 
godkännas vid samordnarnas sammanträde den 16 mars.

B. AFET-arbetsgruppernas mandat och sammansättning

 Beslut om godkännande av mandatet för AFET:s arbetsgrupper för det 
östliga partnerskapet och det södra grannskapet i enlighet med bilagorna.

 De delegerade ordförandena för AFET:s fyra arbetsgrupper är
– Externa finansieringsinstrument – David Lega (PPE)
– Västra Balkan – Tonino Picula (S&D)
– Östliga partnerskapet – Urmas Paet (Renew Europe)
– Det södra grannskapet – Salima Yenbou (Verts/ALE)

C. Beslut om förfaranden/utnämningar

a. Yttranden

1. Riktlinjer för budgeten för 2021 — avsnitt III
AFET/9/02137 *** 2019/2213(BUD)

Ansvarigt utskott:
BUDG
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 Beslutet om utnämning av Nikos Androulakis (S&D) till föredragande 
för 2 poäng.

D. Initiativbetänkanden

 Samordnarna enades om att fastställa prioriteringar för AFET-utskottets 
initiativbetänkanden (upp till sex), så att de skulle kunna godkännas vid 
samordnarnas sammanträde den 16 mars.

E. Utnämning av ledamöter i det särskilda utskottet för 
Europaparlamentets tillgång till känslig information inom Gusp

 Beslut om att utse ledamöter i det särskilda utskottet enligt det nuvarande 
D’Hondt-systemet: ordförande på tjänstens vägnar, 2 PPE, 1 S&D och 
1 RE (plus två suppleanter: 1 S&D och 1 Verts/ALE), och att lägga fram 
förslaget för talmanskonferensen.

F. AFET-observatörer i styrelserna för EU:s förvaltningsfonder 

 Beslut om att utse AFET-utskottets företrädare i styrelserna för 
EU:s förvaltningsfonder:
– ständig föredragande för förvaltningsfonderna (PPE – namnet bekräftas 
senare) i alla styrelser
– Madad-fonden (syriska flyktingar) – Engin Eroglu (Renew)
– EU:s förvaltningsfond för Colombia – Paulo Rangel (PPE)
– EU:s facilitet för flyktingar i Turkiet – Nacho Sanchez Amor (S&D), 
ständig föredragande för Turkiet

G. AFET-observatörer i den strategiska styrelsen för Europeiska fonden 
för hållbar utveckling

 Beslut att utse Maria Arena (S&D) till observatör i den strategiska 
styrelsen för Europeiska fonden för hållbar utveckling.

III. DISKUSSIONSPUNKTER

1. Framtida förbindelser med Förenade kungariket

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125110
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 Beslut att utarbeta en skrivelse från ordföranden som AFET-utskottets 
bidrag till gruppernas resolution om det föreslagna mandatet för 
förhandlingar med Förenade kungariket och lägga fram den för 
AFET-samordnarnas godkännande.

2. Plenardebatter om utrikesfrågor

 Samordnarna enades om att ordföranden inför talman Sassoli skulle 
uttrycka sin oro över formatet på plenardebatterna med 
vice ordföranden/den höga representanten Borrell.

IV. UNDERUTSKOTT

A. DROI
Inga ärenden.

B. SEDE

1. Initiativbetänkanden 

 Beslut om att godkänna SEDE-utskottets yttrande över IMCO-
utskottets initiativbetänkande om genomförande av direktiv 
2009/81/EG om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och 
direktiv 2009/43/EG om överföring av försvarsrelaterade produkter 
(artikel 56)

 Ordföranden informerade samordnarna om överenskommelsen mellan 
utskotten (JURI, TRAN, SEDE) om deras samarbete kring 
rapporterna om artificiell intelligens.

V. ÖVRIGA FRÅGOR

A. AFET-utskottets ad hoc-delegation till toppmötet mellan EU och 
västra Balkan i Zagreb i maj

 Samordnarna skulle informeras om utvecklingen och svaret från det 
kroatiska ordförandeskapet.
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B. Förslag till utkast till rekommendation till rådet om EU:s förbindelser 
med Belarus (artikel 118 i arbetsordningen)

 Beslut att begära tillstånd om att utarbeta en rekommendation till rådet 
om EU:s förbindelser med Belarus (artikel 118) och att tilldela detta 
betänkande den ständiga föredraganden för Belarus, 
Petras Auštrevičius (Renew Europe) för 0 poäng.

C.  Begäran från Verts/ALE-gruppen att skicka en ad hoc-delegation 
från AFET-utskottet till Hongkong 

 Beslut om att begära tillstånd om att skicka en ad hoc-delegation från 
AFET-utskottet till Hongkong och att följa fastställda diplomatiska 
standarder (grönt ljus från myndigheterna i Hongkong)

D. Begäran från S&D-gruppen att skicka en ad hoc-delegation från 
AFET-utskottet till Libanon

 Begäran skulle diskuteras i ett senare skede när mer information fanns 
tillgänglig.

E. Nästa sammanträde

Samordnarnas nästa sammanträde skulle hållas måndagen den 16 mars 
2020 kl. 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
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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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DG FINS
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Jutten, Mastrosimone, Peijnenburg, Crespinet
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