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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

Evropský parlament 

2014-2019  

 

Podvýbor pro bezpečnost a obranu 

 

SEDE(2018)0425_1 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ 

Schůze 

Středa 25. dubna 2018, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 

Čtvrtek 26. dubna 2018, 8:30–12:30 

Brusel 

Místnost: Paul-Henri Spaak (4B001) 

25. dubna 2018, 9:00–10:00 

1. Přijetí pořadu jednání 

2. Sdělení předsedkyně 

Neveřejná schůze 

3. Bezpečnostní situace v Sýrii 

Výměna názorů, jíž se zúčastní: 

- Gerhard Conrad, ředitel, středisko EU pro analýzu zpravodajských informací, 

ESVČ 

- brigádní generál Lars Corneliusson, ředitel, zpravodajské ředitelství 

Vojenského štábu EU, ESVČ 

* * * 

25. dubna 2018, 10:00–12:30 

4. EUTM Somalia 

- výměna názorů s plukovníkem Joachimem Brunsem, vedoucím útvaru pro 

plánování reakcí na krizové situace a probíhající operace, Vojenský štáb EU, 

ESVČ 
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5. Informace o misi podvýboru SEDE do Bosny a Hercegoviny, 3.-5. dubna 2018 

6. Globální trendy ve vývozu zbraní 

Výměna názorů, jíž se zúčastní: 

- Caroline Cliff, předsedkyně Pracovní skupiny pro vývoz konvenčních zbraní, 

Secpol.1, Odzbrojení, nešíření a kontrola vývozu zbraní, ESVČ 

- María Villellas Ariño, výzkumná pracovnice, Škola pro mírovou kulturu 

(Escola di Pau), Universitat Autònoma de Barcelona 

- Jordi Calvo Rufanges, koordinátor & výzkumný pracovník, Centrum Delàs pro 

mírová studia (Centre Delàs d'Estudis per la Pau), Barcelona 

- Christophe Stiernon, výzkumný pracovník, Group for Research and 

Information on Peace and Security (GRIP) (Skupina pro výzkum a informace v 

oblasti míru a bezpečnosti) 

25. dubna 2018, 14:30–18:30 

7. Aktuální stav návrhu týkajícího se Evropského programu rozvoje obranného 

průmyslu po zahájení třístranných jednání (zpravodaj: Ioan Mircea PASCU, 

S&D) 

Ve spolupráci s delegací ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a 

EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie,  

8. Bezpečnostní situace na jižním Kavkaze, zejména v Gruzii 

Výměna názorů, jíž se zúčastní: 

- Lawrence Meredith, ředitel pro Východní sousedství, Komise/GŘ NEAR 

- Dirk Lorenz, zástupce vedoucího útvaru pro Východní partnerství – 

dvoustranné vztahy, Evropa a Střední Asie, ESVČ 

- Amanda Paul, vedoucí politická analytička, Centrum pro evropskou politiku 

- Irakli Porchkhidze, místopředseda think tanku Georgian Institute of Strategic 

Studies (GISS) 

9. Kybernetická bezpečnost misí a operací v rámci SBOP 

- výměna názorů se zástupcem ESVČ (bude potvrzeno) 

10. Memorandum o porozumění mezi EIB a EDA 

Výměna názorů, jíž se zúčastní: 

- Denis Roger, ředitel pro evropskou součinnost a inovace, EDA 

- Gunnar Muent, ředitel pro inovace a hospodářskou soutěž, EIB 

26. dubna 2018, 8:30–10:00 

11. SBOP po brexitu: cesta vpřed 

– prezentace studie 

12. Evropská bezpečnostní a obranná politika po brexitu 

Výměna názorů, jíž se zúčastní: 

- Margriet Drent, koordinátorka oddělení pro bezpečnost, Clingendael 

- Ian Bond, ředitel pro zahraniční politiku, Centrum pro evropskou reformu 
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26. dubna 2018, 10:00–11:00 

DROI zasedací místnost: Altiero Spinelli (3E-2) 

Neveřejná schůze 

Společně s Výborem pro zahraniční věci a podvýborem pro lidská práva 

13. Strategický dialog s místopředsedkyní Evropské komise a vysokou 

představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicou 

Mogheriniovou o plánování pomoci v rámci nástroje přispívajícího ke stabilitě a 

míru, nástroje partnerství a evropského nástroje pro demokracii a lidská práva 

na období 2018-2020 

26. dubna 2018, 11:00–12:30 

14. Výměna názorů s generálporučíkem Ludwigem Leinhosem, inspektor - 

kybernetický a informační prostor, Bundeswehr 

15. Různé 

16. Příští schůze 

 15. května 2018, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel) 


