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Evropski parlament
2019-2024

Pododbor za varnost in obrambo

SEDE(2019)0925_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja

v sredo, 25. septembra 2019, od 9.00 do 12.00 in od 14.30 do 18.00
v četrtek, 26. septembra 2019, od 9.00 do 12.00

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (3E-2)

25. september 2019 od 9.00 do 10.30

Brez navzočnosti javnosti

1. Sestanek koordinatorjev

25. september 2019 od 10.30 do 12.00

2. Sprejetje dnevnega reda

3. Sporočila predsednice

4. Izmenjava mnenj z izvršnim direktorjem Evropske obrambne agencije Jorgejem 
Domecqom

25. september 2019 od 14.30 do 17.15

5. Predstavitev študije o nadzoru evropskega obrambnega sklada, ki ga izvajajo 
Evropski parlament in nacionalni parlamenti, izvedel jo bo avtor študije Daniel 
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Fiott (urednik za varnost in obrambo, Inštitut EU za varnostne študije)

6. Izmenjava mnenj s komisarko za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala 
in srednja podjetja Elżbieto Bieńkowsko

7. Izmenjava mnenj z izvršnim direktorjem za skupno varnostno in obrambno 
politiko ter odzivanje na krize Pawlom Herczynskijem o paktu o civilnih vidikih 
SVOP

25. september 2019 od 17.15 do 18.00

Brez navzočnosti javnosti

8. Briefing direktorja Centra Evropske unije za analizo obveščevalnih podatkov 
(Obveščevalni in situacijski center EU) Joséja Morgade in direktorja 
obveščevalnega direktorata Vojaškega štaba Evropske unije (ESZD) brigadnim 
generalom Radoslawom Jezewskijem o varnostnih razmerah v Hormuški ožini in 
Perzijskem zalivu

26. september 2019 od 9.00 do 12.00

9. Izmenjava mnenj s posebnim odposlancem za razoroževanje in neširjenje orožja 
(vodja oddelka SECPOL.1, razoroževanje, neširjenje orožja in nadzor nad 
izvozom orožja, ESZD) Jackom Bylico, direktorjem Natovega Centra za nadzor 
nad orožjem, razoroževanje in neširjenje orožja za množično uničevanje 
Williamom Alberquom ter višjim sodelavcem pri Nemškem Marshallovem 
skladu Združenih držav Brunom Létéjem o prihodnosti režima neširjenja 
jedrskega orožja srednjega dosega 

10. Izmenjava mnenj z namestnikom generalnega direktorja (GD Evropske komisije 
za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja) Pierrom 
Delsauxom o obrambnih in varnostnih vidikih vesoljske politike EU

11. Razno

12. Naslednja seja
 7. oktober 2019 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)
 8. oktober 2019 od 9.00 do 12.30 (Bruselj)


