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Subcomisia pentru securitate și apărare

SEDE(2019)0925_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 25 septembrie 2019, 9.00 - 12.00 și 14.30 - 18.00
Joi, 26 septembrie 2019, 9.00 - 12.00
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (3E-2)
25 septembrie 2019, 9.00 - 10.30
Cu ușile închise
1.	Reuniune a coordonatorilor
25 septembrie 2019, 10.30 - 12.00
2.	Adoptarea ordinii de zi
3.	Comunicări ale președinției
4.	Schimb de opinii cu Jorge DOMECQ, director general al Agenției Europene de Apărare
25 septembrie 2019, 14.30 - 17.15
5.	Prezentarea unui studiu intitulat „Controlarea Fondului european de apărare de către Parlamentul European și parlamentele naționale” de către Daniel FIOTT (autor), editor în domeniul securității și apărării, Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene
6.	Schimb de opinii cu Elżbieta BIEŃKOWSKA, comisar pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri
7.	Schimb de opinii cu Pawel HERCZYNSKI, director executiv responsabil de PSAC și de răspunsul în situații de criză în cadrul pactului privind PSAC civilă 
25 septembrie 2019, 17.15 - 18.00
Cu ușile închise
8.	Informare de către José MORGADO, director al Centrului de situații și de analiză a informațiilor al Uniunii Europene (INTCEN UE) și de generalul de brigadă, Radoslaw JEZEWSKI, director, Direcția de informații, Statul-Major al Uniunii Europene (SEAE), cu privire la situația securității din Strâmtoarea Ormuz și din Golful Persic
26 septembrie 2019, 9.00 - 12.00
9.	Schimb de opinii cu Jacek BYLICA, trimisul special pentru dezarmare și neproliferare (șeful Departamentului SECPOL.1 - dezarmare, neproliferare și controlul exporturilor de arme, SEAE), William ALBERQUE, directorul Centrului NATO pentru controlul armelor, dezarmare și neproliferarea armelor de distrugere în masă, și Bruno LÉTÉ, cercetător principal la The German Marshall Fund al Statelor Unite, pe tema „Tratatul INF și regimul de neproliferare”
10.	Schimb de opinii cu Pierre DELSAUX, director general adjunct (DG GROW, Comisia Europeană) privind aspectele legate de apărare și securitate ale politicii spațiale europene

11.	Chestiuni diverse
12.	Reuniuni următoare
	7 octombrie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

8 octombrie 2019, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

