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ATA
Reunião de 27 de abril de 2020, das 15.00 às 17.00 - À DISTÂNCIA

BRUXELAS

A reunião tem início às 15.02 de segunda-feira, 27 de abril de 2020, sob a presidência de 
Nathalie Loiseau (presidente).

1. Aprovação da ordem do dia SEDE_OJ(2020)0427_1

A ordem do dia é aprovada.

2. Comunicações da presidência

Primeira reunião da subcomissão realizada à distância com a ferramenta «Interactio».

O AR/VP, Josep Borrell, e o comissário Thierry Breton aceitaram o convite da 
presidente para uma troca de pontos de vista com os deputados numa das próximas 
reuniões da Subcomissão SEDE.

Na quinta-feira, 23 de abril de 2020, os coordenadores da Subcomissão SEDE 
realizaram uma troca de pontos de vista com o diretor-geral do Estado-Maior da UE, o 
general Esa Pulkkinen, e com o comandante das Operações Civis da PCSD, Vincenzo 
Coppola. Os coordenadores foram informados do impacto da pandemia de COVID-19 
nas missões e operações da PCSD.

Os coordenadores foram igualmente convidados a enviar uma carta da presidente da 
Subcomissão SEDE ao presidente da Comissão AFET, tendo em vista as 
recomendações conjuntas das comissões AFET e INTA para a negociação de uma nova 
parceria com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte.
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3. Comunicação da presidência sobre as decisões aprovadas pelos coordenadores

O Grupo ID contestou a decisão tomada na reunião de coordenadores, de 6 de abril, no 
ponto 3C, «Relatórios de iniciativa e recomendações», sobre a atribuição do relatório 
anual de 2020 sobre a execução da Política Comum de Segurança e Defesa ao grupo 
S&D.

A presidente recorda aos membros que, em caso de disputa de uma ou mais decisões 
dos coordenadores, as decisões devem ser submetidas a votação numa reunião da 
comissão e que a maioria exigida, em conformidade com a regra geral, é uma maioria 
simples dos votos expressos.

A presidente verifica o quórum necessário (ou seja, pelo menos um quarto dos 
membros, ou seja, 8 deputados), e procede à votação da decisão dos coordenadores de 6 
de abril.

O resultado final da votação realizada em comissão relativamente à decisão dos 
coordenadores de atribuir ao Grupo S&D o relatório anual de 2020 sobre a execução da 
Política Comum de Segurança e Defesa foi o seguinte: 20 votos a favor, 3 votos contra e 
1 abstenção.

4. Cooperação UE-África em matéria de segurança na região do Sael, na África 
Ocidental e no Corno de África

AFET/9/02228
2020/2002(INI)

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

Fundo:
AFET

Parecer:
DEVE  György Hölvényi (PPE)

 Apreciação do projeto de relatório
 Prazo para a apresentação de alterações: 6 de maio de 2020, às 12.00

Intervenções: 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. Exportações de armas: aplicação da Posição Comum 2008/944/PESC

AFET/9/02229
2020/2003(INI)

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

Fundo:
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AFET
Parecer:

PETI  Decisão: não emitir parecer
 Apreciação do projeto de relatório
 Prazo para a apresentação de alterações: 30 de abril de 2020, às 12.00

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

6. Quadro dos aspetos éticos da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias 
conexas

AFET/9/02338
2020/2012(INL)

Relator de parecer:
Urmas Paet (Renew) PA – PE650.401v01-00

Fundo:
JURI* – Ibán García Del Blanco

(S&D)
PR – PE650.508v01-00

 Apreciação do projeto de relatório
 Prazo para a apresentação de alterações: 5 de maio de 2020, às 12.00

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

7. Diversos

Nada a assinalar

8. Data e local da próxima reunião

26 de maio de 2020 (a confirmar), Bruxelas

A reunião é encerrada às 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.

*   *   *


