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Evropski parlament 

2014-2019  

 

Pododbor za varnost in obrambo 

 

SEDE(2018)0425_1 

OSNUTEK DNEVNEGA REDA 

Seja 

v sredo, 25. aprila 2018, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 

v četrtek, 26. aprila 2018, od 8.30 do 12.30 

Bruselj 

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (4B001) 

25. april 2018 od 9.00 do 10.00 

1. Sprejetje dnevnega reda 

2. Sporočila predsednice 

Brez navzočnosti javnosti 

3. Varnostne razmere v Siriji 

Izmenjava mnenj z: 

– Gerhardom Conradom, direktorjem obveščevalnega in situacijskega centra 

EU, ESZD 

– brigadirjem Larsom Corneliussonom, direktorjem obveščevalne službe 

vojaškega štaba Evropske unije, ESZD 

* * * 

25. april 2018 od 10.00 do 12.30 

4. EUTM Somalija 
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– Izmenjava mnenj s polkovnikom Joachimom Brunsom, vodjo oddelka za 

programiranje odzivanja na krizne razmere in trenutne operacije, vojaški štab 

EU, ESZD 

5. Poročilo o misiji odbora SEDE v Bosni in Hercegovini od 3. do 5. aprila 2018 

6. Izvozni trendi svetovne trgovine z orožjem 

Izmenjava mnenj: 

– s Caroline Cliff, predsednico delovne skupine COARM, SECPOL.1, 

razoroževanje, neširjenje orožja in nadzor nad izvozom orožja, ESZD 

– z Marío Villellas Ariño, znanstveno sodelavko na oddelku za kulturo miru 

(Escola di Pau), Universitat Autònoma de Barcelona 

– s koordinatorjem in raziskovalcem Jordijem Calvom Rufangesom, Center 

Delàs za mirovne študije (Centre Delàs d'Estudis per la Pau), Barcelona 

– z znanstvenim sodelavcem Christophom Stiernonom, Skupina za raziskovanje 

in informacije o miru in varnosti (GRIP) 

25. april 2018 od 14.30 do 18.30 

7. Stanje predloga o evropskem programu za razvoj obrambne industrije (EDIDP) 

po začetku trialoga (poročevalec: Ioan Mircea PASCU, S&D) 

Skupaj z delegacijo pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Armenija in 

EU-Azerbajdžan ter pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Gruzija 

8. Varnostne razmere na južnem Kavkazu, zlasti v Gruziji 

Izmenjava mnenj: 

– z direktorjem za vzhodno sosedstvo Lawrenceom Meredithom, Komisija/GD za 

sosedstvo in širitvena pogajanja 

– z namestnikom vodje enote Dirkom Lorenzom, direktorat za dvostransko 

vzhodno partnerstvo, Evropa in Srednja Azija, ESZD 

– z višjo politično analitičarko Amando Paul, Evropski politični center 

– z višjim podpredsednikom Iraklijem Poršidzejem, Gruzijski inštitut za 

strateške študije (GISS) 

9. Kibernetska varnost v okviru misij in operacij SVOP 

– Izmenjava mnenj s predstavnikom ESZD (bo potrjeno naknadno) 

10. Memorandum o soglasju med EIB in EDA 

Izmenjava mnenj z: 

– direktorjem Denisom Rogerjem, oddelek za evropske sinergije in inovacije, 

EDA 

– direktorjem Gunnarjem Muentom, oddelek za inovacije in konkurenčnost, EIB 
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26. april 2018 od 8.30 do 10.00 

11. Skupna varnostna in obrambna politika po brexitu: pot naprej 

– Predstavitev študije 

12. Evropska varnostna in obrambna politika po brexitu 

Izmenjava mnenj: 

– s koordinatorko oddelka za varnost Margriet Drent, Clingendael 

– z direktorjem za zunanjo politiko Ianom Bondom, Center za evropsko reformo 

26. april 2018 od 10.00 do 11.00 

Sejna soba odbora DROI: Altiero Spinelli (3E-2) 

Brez navzočnosti javnosti 

Skupaj z Odborom za zunanje zadeve in Pododborom za človekove pravice 

13. Strateški dialog s Federico Mogherini, podpredsednico Evropske komisije in 

visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, o načrtovanju 

pomoči v okviru instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP), 

instrumenta partnerstva (PI) ter evropskega instrumenta za demokracijo in 

človekove pravice (EIDHR) v obdobju 2018–2020 

26. april 2018 od 11.00 do 12.30 

14. Izmenjava mnenj z generalpodpolkovnikom Ludwigom Leinhosom, 

inšpektorjem kibernetskega in informacijskega prostora, nemške oborožene sile 

(Bundeswehr) 

15. Razno 

16. Naslednja seja 

 15. maj 2018 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj) 


