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Parlament Europejski
2019-2024

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

SEDE_PV(2020)0427_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 27 kwietnia 2020 r. w godz. 15.00–17.00 – ZDALNE

BRUKSELA

Nathalie Loiseau (przewodnicząca) otworzyła zdalne posiedzenie w poniedziałek 27 kwietnia 
2020 r. o godz. 15.02.

1. Przyjęcie porządku dziennego SEDE_OJ(2020)0427_1

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącej

Pierwsze posiedzenie podkomisji odbywające się na odległość, z wykorzystaniem 
narzędzia „Interactio”.

Wysoki przedstawiciel / wiceprzewodniczący J. Borrell i komisarz T. Breton przyjęli 
zaproszenie przewodniczącej do udziału w wymianie poglądów z posłami na jednym z 
najbliższych posiedzeń podkomisji SEDE.

W czwartek 23 kwietnia 2020 r. koordynatorzy podkomisji SEDE przeprowadzili 
wymianę poglądów z dyrektorem generalnym Sztabu Wojskowego UE generałem Esą 
Pulkkinenem i dowódcą operacji cywilnych prowadzonych w ramach WPBiO Vincenzo 
Coppolą. Koordynatorzy zostali poinformowani o wpływie pandemii COVID-19 na 
misje i operacje WPBiO.

Koordynatorzy zostali również poproszeni o udział w zredagowaniu pisma 
przewodniczącej podkomisji SEDE do przewodniczącego komisji AFET w związku ze 
wspólnymi zaleceniami komisji AFET/INTA dotyczącymi negocjacji w sprawie 
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nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej.

3. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów

Grupa ID zakwestionowała decyzję podjętą na posiedzeniu koordynatorów w dniu 6 
kwietnia w pkt 3C „sprawozdania z własnej inicjatywy i zalecenia” dotyczącą 
przypisania sprawozdania rocznego za 2020 r. w sprawie realizacji wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony grupie S&D.

Przewodnicząca przypomniała posłom, że w przypadku zakwestionowania jednej 
decyzji lub kilku decyzji koordynatorów decyzje te muszą zostać poddane pod 
głosowanie na posiedzeniu komisji oraz że, zgodnie z ogólną zasadą, wymagana jest 
zwykła większość oddanych głosów.

Przewodnicząca stwierdziła niezbędne kworum (tj. co najmniej jedną czwartą 
członków, a mianowicie 8 posłów) i przystąpiła do głosowania w sprawie decyzji 
koordynatorów z dnia 6 kwietnia.

Ostateczny wynik głosowania w komisji dotyczącego decyzji koordynatorów o 
przydzieleniu sprawozdania rocznego za 2020 r. w sprawie realizacji wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony grupie S&D był następujący: 20 głosów za, przy 3 głosach 
przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

4. Współpraca UE–Afryka w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryce 
Zachodniej i Rogu Afryki

AFET/9/02228
2020/2002(INI)

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

Przedm. właśc.:
AFET

Opiniodaw.:
DEVE  György Hölvényi (PPE)

 Rozpatrzenie projektu sprawozdania
 Termin składania poprawek: 6 maja 2020 r., godz. 12.00

Głos zabrali: 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. Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

AFET/9/02229
2020/2003(INI)
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Sprawozdawczyni:
Hannah Neumann (Verts/ALE) PR – PE648.530v01-00

Przedm. właśc.:
AFET

Opiniodaw.:
PETI  Decyzja: bez opinii

 Rozpatrzenie projektu sprawozdania
 Termin składania poprawek: 30 kwietnia 2020 r., godz. 12.00

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

6. Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii

AFET/9/02338
2020/2012(INL)

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:
Urmas Paet (Renew) PA – PE650.401v01-00

Przedm. właśc.:
JURI* – Ibán García Del Blanco

(S&D)
PR – PE650.508v01-00

 Rozpatrzenie projektu sprawozdania
 Termin składania poprawek: 5 maja 2020 r., godz. 12.00

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

7. Sprawy różne

Brak

8. Termin i miejsce następnego posiedzenia

26 maja 2020 r. (do potwierdzenia), Bruksela

Posiedzenie zamknięto o godz. 17.04.
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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.

*   *   *


