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SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2014-2019

Pododbor za varnost in obrambo

SEDE(2019)0123_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja

v sredo, 23. januarja 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30
v četrtek, 24. januarja 2019, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (1G-3)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

3. Sprejetje zapisnikov s sej:
 19. in 20. november 2018 PV – PE630.632v01-00

4. Izvajanje in prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega
Izmenjava mnenj:
– z Jackom Bylico, posebnim odposlancem za razoroževanje in neširjenje orožja 
ter vodjo oddelka SECPOL.1 – Razoroževanje, neširjenje orožja in nadzor nad 
izvozom orožja, ESZD
– s Sicom van der Meerjem, višjim raziskovalcem pri inštitutu Clingendael
– z Brunom Létéjem, višjim sodelavcem, Nemški Marshallov sklad Združenih 
držav

5. Poročilo o misiji odbora SEDE v Turčiji (od 17. do 19. decembra 2018)

Skupaj z Odborom za zunanje zadeve

6. Varnostne razmere v Siriji po napovedanem umiku ameriških sil
Izmenjava mnenj:
– z Eriko Ferrer, vodjo oddelka MENA.1 – Bližnji vzhod: Egipt, Sirija, Libanon, 
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Jordanija, ESZD
– z Lino Khatib, vodjo programa za Bližnji vzhod in severno Afriko, Chatham 
House

Skupaj z Odborom za zunanje zadeve

7. Varnostne razmere na Kosovu
Izmenjava mnenj:
– z Angelino Eichhorst, namestnico izvršnega direktorja in direktorico za 
Zahodno Evropo, Zahodni Balkan in Turčijo, ESZD
– z Davidom Cullenom, vodjo enote za nekdanjo jugoslovansko republiko 
Makedonijo in Kosovo, GD za sosedstvo in širitvena pogajanja, Evropska 
komisija
– z generalmajorem Lorenzem D’Addariem, poveljnikom mednarodnih sil 
KFOR

23. januar 2019 od 14.30 do 18.30

8. Izmenjava mnenj z Vincenzem Coppolo, poveljnikom civilnih operacij in 
direktorjem civilne zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij, ESZD

9. Vloga policijskih sil držav članic v misijah SVOP
Izmenjava mnenj:
– z Vincenzem Coppolo, poveljnikom civilnih operacij in direktorjem civilne 
zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij, ESZD
– s Clausom Redderjem Madsenom, sekretarjem mednarodne zveze – Nordijska 
policijska zveza, članica Evropske konfederacije policije (EuroCOP)

Skupaj s Pododborom za človekove pravice

10. Javna predstavitev o varnostnih politikah in človekovih pravicah: težave in 
priložnosti

(glej ločeni program)

Brez navzočnosti javnosti

11. Razširjeno predsedstvo

* * *

24. januar 2019 od 9.00 do 12.30

12. Varnostno tveganje, ki ga povzroča v morje odvrženo strelivo 
Izmenjava mnenj:
– z Doro Barreiro Ramos, referentko v enoti A3 za strategije morskih bazenov, 
regionalno pomorsko sodelovanje in pomorsko varnost, GD za pomorske zadeve 
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in ribištvo, Evropska komisija
– s Pierom Francescom Morettijem, znanstvenim referentom pri pobudi za 
skupno načrtovanje programov za oceane, italijanski državni raziskovalni svet

13. Obeti za standardizacijo orožja v EU in NATO
Izmenjava mnenj:
– z Evardasom Mazeikisom, namestnikom direktorja, direktorat za industrijo, 
sinergije in omogočanje, Evropska obrambna agencija (EDA)
– s predstavnikom GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in 
srednja podjetja, Evropska komisija
– z Johnom Jansenom (industrijska svetovalna skupina NATO), višjim 
svetovalcem za zadeve EU pri nizozemski fundaciji za obrambno in varnostno 
industrijo

Brez navzočnosti javnosti

14. Poročanje o NATO vojaški vaji Trident Juncture 18
Izmenjava mnenj:
– z viceadmiralom Ketilom Olsenom, norveškim vojaškim predstavnikom pri 
NATO
– z Alessandro Procopio, mednarodno osebje, oddelek za operacije, NATO

15. Razno

16. Naslednja seja
 18. in 19. februar 2019 (Bruselj)


