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Saugumo ir gynybos pakomitetis

SEDE(2019)0123_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2019 m. sausio 23 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.
2019 m. sausio 24 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.
Briuselis
Salė: Altiero Spinelli (1G-3)
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
3.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2018 m. lapkričio 19–20 d.	PV – PE630.632v01-00
4.	Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų (INF) sutarties įgyvendinimas ir ateitis 
Keitimasis nuomonėmis su:
– EIVT specialiuoju įgaliotiniu ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo klausimais ir Saugumo politikos ir konfliktų prevencijos direktorato 1 skyriaus „Nusiginklavimas, ginklų neplatinimas ir ginklų eksporto kontrolė“ vadovu Jaceku Bylica,
– Clingendaelo instituto mokslo darbuotoju Sico van der Meeru,
– Jungtinių Valstijų Vokietijos Maršalo fondo vyresniuoju mokslo darbuotoju Bruno Lété (dar nepatvirtinta).
5.	Informacinis pranešimas apie SEDE komiteto komandiruotę į Turkiją (2018 m. gruodžio 19 d.)
Kartu su Užsienio reikalų komitetu
6.	Saugumo padėtis Sirijoje po paskelbto JAV ginkluotųjų pajėgų išvedimo
Keitimasis nuomonėmis su:
– EIVT MENA.1 (Artimieji rytai I: Egiptas, Sirija, Libanas, Jordanija) skyriaus vadove Erika Ferrer,
– Chatham House Artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikos programos vadove Lina Khatibas.
Kartu su Užsienio reikalų komitetu
7.	Saugumo padėtis Kosove
Keitimasis nuomonėmis su:
– EIVT vykdomojo direktoriaus pavaduotoja ir Vakarų Europos šalių, Vakarų Balkanų šalių ir Turkijos padalinio direktore Angelina Eichhorst,
– Europos Komisijos NEAR GD buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Kosovo skyriaus vadovu Davidu Cullenu,
– Taikos palaikymo pajėgų Kosove (KFOR) vadu generolu majoru Lorenzo D’Addario.
2019 m. sausio 23 d. 14.30–18.30 val.
8.	Keitimasis nuomonėmis su EIVT Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centro (CPCC) direktoriumi ir civilinių operacijų vadu Vincenzo Coppola
9.	Valstybių narių policijos pajėgų vaidmuo vykdant BSGP misijas
Keitimasis nuomonėmis su:
– EIVT Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centro (CPCC) direktoriumi ir civilinių operacijų vadu Vincenzo Coppola,
– Šiaurės šalių policijos sąjungos – Tarptautinės sąjungos sekretoriumi ir Europos policijos konfederacijos (EuroCOP) nariu Clausu Redderiu Madsenu.
Kartu su Žmogaus teisių pakomitečiu
10.	Viešasis klausymas „Saugumo politika ir žmogaus teisės: sunkumai ir galimybės“

(žr. atskirą programą)

Uždaras
11.	Išplėstinis biuras
* * *
2019 m. sausio 24 d. 9.00–12.30 val.
12.	Jūroje paskandintų šaudmenų keliamas pavojus saugumui
Keitimasis nuomonėmis su:
– Europos Komisijos MARE GD A3 skyriaus – Jūrų baseinų strategijos, Jūrų regioninis bendradarbiavimas ir jūrų saugumas – politikos pareigūne Dora Barreira Ramos,
– Italijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos Bendro programavimo iniciatyvos (BPI) – Vandenynai – mokslo pareigūnu Pieru Francesco Moretti.
13.	Ginklų standartizavimo perspektyvos ES ir NATO
Keitimasis nuomonėmis su:
– Europos gynybos agentūros (EGA) Pramonės, sinergijų ir įgalintojų direktorato direktoriaus pavaduotoju Edvardu Mažeikiu,
– EK GROW GD atstovu,
– NATO pramonės patariamosios grupės (NIAG) pirmininku ir Nyderlandų gynybos ir saugumo pramonės fondo vyresniuoju patarėju ES klausimais Johnu Jansenu.
Uždaras
14.	Informacinis pranešimas apie NATO pratybas „Trident Juncture 18“
Keitimasis nuomonėmis su:
– Norvegijos kariniu atstovu NATO, viceadmirolu Ketilu Olsenu,
– Alessandra Procopio, NATO Operacijų skyrius, Tarptautiniai darbuotojai.

15.	Kiti klausimai
16.	Kiti posėdžiai
	2019 m. vasario 18–19 d. (Briuselis)

