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Biztonsági és Védelmi Politikai Albizottság

SEDE_PV(2020)0427_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2020. április 27-én 15.00–17.00 között távoli részvétellel tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2020. április 27-én, hétfőn, 15.02-kor Nathalie Loiseau (elnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. A napirend elfogadásaa SEDE_OJ(2020)0427_1

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az albizottság első olyan ülése, amelyre távoli részvétellel, az „Interactio” eszköz 
használatával kerül sor.

A főképviselő/alelnök, Borrell úr és Breton biztos elfogadta az elnök meghívását, hogy 
a SEDE következő üléseinek egyikén eszmecserét folytassanak a tagokkal.

A SEDE koordinátorai 2020. április 23-án, csütörtökön eszmecserét folytattak Esa 
Pulkkinen tábornokkal, az Európai Unió Katonai Törzsének főigazgatójával és 
Vincenzo Coppolával, a polgári KBVP-műveletek parancsnokával. A koordinátorokat 
tájékoztatták a Covid19-világjárvány által a KBVP-missziókra és -műveletekre 
gyakorolt hatásokról.

A koordinátorokat arra is felkérték, hogy járuljanak hozzá ahhoz a levélhez, amelyet a 
SEDE bizottság elnök intéz az AFET bizottság elnökéhez a Nagy-Britannia és Észak-
Írország Egyesült Királyságával kialakítandó új partnerségre irányuló tárgyalásokkal 
kapcsolatos közös AFET/INTA ajánlásokról.
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3. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Az ID képviselőcsoport vitatta a koordinátorok április 6-i ülésén a napirend 3C. pontja 
(„saját kezdeményezésű jelentések és ajánlások”) alatt meghozott, a közös biztonság- és 
védelempolitika végrehajtásáról szóló 2020. évi éves jelentésnek az S&D 
képviselőcsoporthoz utalásáról szóló döntést.

Az elnök emlékezteti a tagokat, hogy a koordinátorok egy vagy több határozatával 
kapcsolatos vita esetén ezeket a határozatokat bizottsági ülésen kell szavazásra 
bocsátani, és hogy az általános szabálynak megfelelően a szükséges többség a leadott 
szavazatok egyszerű többsége.

Az elnök ellenőrzi a határozatképességhez szükséges létszámot (a tagok legalább 
egynegyede, vagyis 8 képviselő), és szavazásra bocsátja a koordinátorok április 6-i 
határozatát.

A bizottsági szavazás végeredménye a koordinátorok azon döntésével kapcsolatban, 
hogy a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló 2020. évi éves 
jelentést az S&D képviselőcsoporthoz utalják, a következő: 20 szavazat mellette, 3 
ellene, 1 tartózkodás.

4. EU–Afrika biztonsági együttműködés a Száhel-övezetben, Nyugat-Afrikában és 
Afrika szarván

AFET/9/02228
2020/2002(INI)

Előadó: 
Javier Nart (Renew) PR – PE646.966v01-00

Illetékes:
AFET

Vélemények:
DEVE  György Hölvényi (PPE)

 Jelentéstervezet megvitatása
 A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. május 6., 12.00

Felszólalók: Nathalie Loiseau, Javier Nart, Željana Zovko, Javi López, Anna Fotyga, 
Mick Wallace, Alviina Alametsä, Arnaud Danjean, Sven Mikser, Hannah Neumann, 
Witold Jan Waszczykowski, Petras Auštrevičius, Michael Gahler, Fabio Massimo 
Castaldo, Markéta Gregorová

5. Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása

AFET/9/02229
2020/2003(INI)

Előadó:
Hannah Neumann (Verts/ALE) PR – PE648.530v01-00

Illetékes:
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AFET
Vélemények:

PETI  Határozat: nincs vélemény
 Jelentéstervezet megvitatása
 A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. április 30. 12.00

Felszólalók: Nathalie Loiseau, Hannah Neumann, Arnaud Danjean, Joachim Schuster, 
Klemen Grošelj, Özlem Demirel

6. A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai 
szempontjainak kerete

AFET/9/02338
2020/2012(INL)

A vélemény előadója:
Urmas Paet (Renew) PA – PE650.401v01-00

Illetékes:
JURI* – Ibán García Del Blanco

(S&D)
PR – PE650.508v01-00

 Jelentéstervezet megvitatása
 A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. május 5., 12.00

Felszólalók: Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Lukas Mandl, Sven Mikser, Anna 
Bonfrisco, Özlem Demirel

7. Egyéb kérdések

Nincsenek

8. A következő ülés időpontja és helye

2020. május 26., (megerősítendő), Brüsszel

Az ülést 17.04-kor berekesztik.
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COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS
SUBCOMMITTEE ON SECURITY AND DEFENCE

COORDINATORS’ MEETING

Monday, 6 April 2020, 14:30 - 15:30
Brussels

Meeting room: ANTALL 2Q2 / Remote participation

FINAL DECISIONS

SEDE/MS/JB/EN/ES
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Order of business

Time 
Slot Order Duration 

(min) Item AD

Monday, 6 April 2020, 14:30 - 15:30
1. Adoption of agenda
2. Chair's announcements
3. Decisions
4. Items for information
5. Documents received for information
6. Any other business
7. Next meeting
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Monday, 6 April 2020, 14:30-15:30

1. Adoption of agenda

The coordinators adopted the agenda.

2. Chair’s announcements

The Chair informed Coordinators about the impact of COVID-19 outbreak on 
SEDE activities, SEDE input to the Conference of Committee Chairs and reported 
on the state of play of discussions within the UK Coordination Group. It was 
agreed to launch a written procedure and to inform the AFET Chair by letter of 
the elements considered critical by SEDE for the future EU-UK relationship in 
the area of security and defence as a subcommittee input to the joint AFET/INTA 
report on the implementation of the UK’s Withdrawal Agreement and the progress 
of EU-UK negotiations.

3. DECISIONS

A. Missions and ad-hoc delegations for the 2nd half of 2020

Coordinators took note of the list of missions cancelled for the 1st half of 2020 
due to pandemic and agreed to reassess the planning for the 2nd half of 2020 once 
EP business returns to normal.

B. Public Hearings for the 2nd half of 2020 

Coordinators discussed possible topics for public hearings in the second half of 
2020 and agreed to reassess the planning of SEDE hearings once EP business 
goes back to normal.

C. Own initiative reports (INI) and recommendations

Coordinators decided to provide substantial input to the AFET own-initiative 
report on the impact of the Covid-19 pandemic on the EU’s foreign policy.

SEDE’s input will be provided by a letter from the SEDE Chair to the AFET 
Chair, to be endorsed by Coordinators either by written procedure or at a 
Coordinators’ meeting. The decision to provide input to the AFET own-initiative 
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report does not preclude any future decision of SEDE to draft a separate own-
initiative report on the implications of the Covid-19 pandemic for the EU’s 
security and defence policy.

By a vast majority and in accordance with the rules of procedure, Coordinators 
decided to allocate the drawing-up of the 2020 Annual CSDP report to the S&D 
group for 3 points. 

D. Studies

Coordinators decided to commission a study on the security and defence-related 
aspects of the COVID-19 crisis.

E. Appointment of an Observer at the AFET Working Group on External 
Financing Instruments

Coordinators agreed to decide on the proposal to nominate Juozas Olekas 
(S&D) by written procedure.

E. Appointment of a Member and a Substitute to the Petitions network 

Coordinators deferred the decision to a future Coordinators’ meeting.

4. Items for information

5. Documents received for information

Coordinators took note of the documents for information.

6. Any other business

7. Next meeting

The next ordinary Coordinators meeting will, depending on the availability of 
meeting room resources, take place on either 27 or 28 April 2020 adjacent to the 
SEDE meeting - to be confirmed by the Secretariat.

*   *   *


