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Subcommissie veiligheid en defensie

SEDE_PV(2020)0427_1

NOTULEN
Vergadering van 27 april 2020, 15.00 - 17.00 uur – OP AFSTAND

BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 27 april 2020 om 15.02 uur geopend onder voorzitterschap 
op afstand van Nathalie Loiseau (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda SEDE_OJ(2020)0427_1

De agenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

Dit is de eerste vergadering van de subcommissie die met behulp van “Interactio” 
plaatsvindt op afstand.

VV/HV Josep Borrell en commissaris Thierry Breton hebben de uitnodiging van de 
voorzitter aanvaard om tijdens een van de volgende SEDE-vergaderingen met de leden 
van gedachten te wisselen.

Op donderdag 23 april 2020 hebben de SEDE-coördinatoren een gedachtewisseling 
gehouden met generaal Esa Pulkkinen, directeur-generaal van de militaire staf van de 
EU, en Vincenzo Coppola, commandant civiele operaties in het kader van het GVDB. 
De coördinatoren werden op de hoogte gebracht van de gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor de GVDB-missies en -operaties.

De coördinatoren kregen tevens het verzoek bijdragen te leveren voor een brief van de 
voorzitter van SEDE aan de voorzitter van AFET met het oog op de gezamenlijke 
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aanbevelingen van AFET en INTA voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap 
met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

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

De ID-Fractie betwist het besluit dat de coördinatoren tijdens hun vergadering van 
6 april onder punt 3C “Initiatiefverslagen en aanbevelingen” hebben genomen om het 
jaarverslag 2020 over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid aan de S&D-Fractie toe te wijzen.

De voorzitter wijst de leden erop dat bij een geschil over een of meer besluiten van de 
coördinatoren deze besluiten tijdens een commissievergadering in stemming moeten 
worden gebracht en dat daarbij, overeenkomstig de algemene regel, een gewone 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist is.

De voorzitter controleert het vereiste quorum (ten minste een kwart van de leden, d.w.z. 
8 leden) en houdt een stemming over het besluit van de coördinatoren van 6 april.

De stemming in de commissie over het besluit van de coördinatoren om het jaarverslag 
2020 over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid aan 
de S&D-Fractie toe te wijzen, levert de volgende uitslag op: 20 stemmen voor en 
3 tegen, bij 1 onthouding.

4. Samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, 
West-Afrika en de Hoorn van Afrika

AFET/9/02228
2020/2002(INI)

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

Bevoegd:
AFET

Adviezen:
DEVE  György Hölvényi (PPE)

 Behandeling ontwerpverslag
 Termijn voor de indiening van amendementen: 6 mei 2020, 12.00 uur

Sprekers: 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. Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB

AFET/9/02229
2020/2003(INI)

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

AFET
Adviezen:

PETI  Besluit: geen advies
 Behandeling ontwerpverslag
 Termijn voor de indiening van amendementen: 30 april 2020, 12.00 uur

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

6. Kader voor ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën

AFET/9/02338
2020/2012(INL)

Rapporteur voor advies:
Urmas Paet (Renew) PA – PE650.401v01-00

Bevoegd:
JURI* – Ibán García Del Blanco

(S&D)
PR – PE650.508v01-00

 Behandeling ontwerpverslag
 Termijn voor de indiening van amendementen: 5 mei 2020, 12.00 uur

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

7. Rondvraag

Geen opmerkingen

8. Datum en plaats volgende vergadering

26 mei 2020 (nog te bevestigen), Brussel

De vergadering wordt om 17.04 uur gesloten.
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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.

*   *   *


