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Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
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NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 25. apríla 2018 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h
štvrtok 26. apríla 2018 od 8.30 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (4B001)

25. apríla 2018 od 9.00 do 10.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

Za zatvorenými dverami

3. Bezpečnostná situácia v Sýrii
Výmena názorov, na ktorej sa zúčastnia:
– Gerhard Conrad, riaditeľ, Spravodajské a situačné centrum EÚ, ESVČ
– brigádny generál Lars Corneliusson, riaditeľ, riaditeľstvo pre spravodajské
informácie VŠEÚ, ESVČ

* * *

25. apríla 2018 od 10.00 do 12.30 h

4. Výcviková misia EÚ v Somálsku
– výmena názorov s plukovníkom Joachimom Brunsom, vedúcim oddelenia pre 
plánovanie krízovej reakcie a súčasné operácie, VŠEÚ, ESVČ

5. Debrífing zo služobnej cesty podvýboru SEDE do Bosny a Herzegoviny 3. – 5. 



PE620.995v01-00 2/3 OJ\1151427SK.rtf

SK

apríla 2018

6. Globálne trendy vo vývoze zbraní
Výmena názorov, na ktorej sa zúčastnia:
– Caroline Cliff, predsedníčka COARM, Secpol.1, Odzbrojenie, nešírenie a 
kontrola vývozu zbraní, ESVČ
– María Villellas Ariño, výskumníčka, Fakulta pre kultúru mieru (Escola di 
Pau), Universitat Autònoma de Barcelona
– Jordi Calvo Rufanges, koordinátor a výskumník, Delàsove centrum pre 
štúdium mieru (Centre Delàs d'Estudis per la Pau), Barcelona
– Christophe Stiernon, výskumník, skupina pre výskum a informácie o mieri a 
bezpečnosti (GRIP)

25. apríla 2018 od 14.30 do 18.30 h

7. Súčasný stav návrhu týkajúceho sa Programu rozvoja európskeho obranného 
priemyslu (EDIDP) po začatí trialógu (spravodajca: Ioan Mircea PASCU, S&D)

V spolupráci s Delegáciou pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko a 
EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko

8. Bezpečnostná situácia v Zakaukazsku, najmä Gruzínsku
Výmena názorov, na ktorej sa zúčastnia:
– Lawrence Meredith, riaditeľ pre východné susedstvo, Komisia/GR NEAR
– Dirk Lorenz, zástupca riaditeľa sekcie, riaditeľstvo pre bilaterálne východné
partnerstvo, Európu a Strednú Áziu, ESVČ
– Amanda Paul, vedúca analytička politík, Centrum pre európsku politiku
– Irakli Porchkhidze, prvý viceprezident, Gruzínsky inštitút pre strategické
štúdie (GISS)

9. Kybernetická bezpečnosť misií a operácií SBOP
– výmena názorov so zástupcom ESVČ (má sa potvrdiť)

10. Memorandum o porozumení medzi EIB a EDA
Výmena názorov, na ktorej sa zúčastnia:
– Denis Roger, riaditeľ pre európske synergie a inováciu, EDA
– Gunnar Muent, riaditeľ pre inováciu a konkurencieschopnosť, EIB

26. apríla 2018 od 8.30 do 10.00 h

11. CSDP po brexite: cesta vpred
– prezentácia štúdie

12. Európska bezpečnostná a obranná politika po brexite
Výmena názorov, na ktorej sa zúčastnia:
– Margriet Drent, koordinátorka bezpečnostného oddelenia, Clingendael
– Ian Bond, riaditeľ pre zahraničnú politiku, Centrum pre európsku reformu

26. apríla 2018 od 10.00 do 11.00 h
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Zasadacia miestnosť podvýboru DROI: Altiero Spinelli (3E-2)

Za zatvorenými dverami

Spoločne s Výborom pre zahraničné veci a Podvýborom pre ľudské práva

13. Strategický dialóg s Federicou Mogheriniovou, podpredsedníčkou Komisie a 
vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, o 
plánovaní pomoci v rámci nástroja na podporu stability a mieru, nástroja 
partnerstva a európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) v 
rokoch 2018 – 2020

26. apríla 2018 od 11.00 do 12.30 h

14. Výmena názorov s generálporučíkom Ludwigom Leinhosom, inšpektorom pre 
kybernetický a informačný priestor, Bundeswehr

15. Rôzne otázky

16. Nasledujúce schôdze
 15. mája 2018 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)
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