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Subcomisia pentru securitate și apărare

SEDE(2020)1028_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 28 octombrie 2020, 14.00 - 16.00 și 16.45 - 18.45
Joi, 29 octombrie 2020, 13.45 - 15.45 și 16.45 - 18.15
Bruxelles
Sala: SPINELLI (3 G 3) - reuniune de la distanță
28 octombrie 2020, 14.00 - 16.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Comunicare a președinției privind deciziile adoptate de coordonatori
Decizia din 9 octombrie 2020 prin procedură scrisă
4.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	28 septembrie 2020	PV – PE658.831v01-00

5.	Punerea în aplicare a Directivei 2009/81/CE privind achizițiile publice în domeniul apărării și securității și a Directivei 2009/43/CE privind transferul de produse din domeniul apărării
AFET/9/02479
	2019/2204(INI)	

Raportor pentru aviz:

Sven Mikser (S&D)
PA – PE657.437v01-00
Comisie competentă:

IMCO
Kris Peeters (PPE)
PR – PE658.808v01-00
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 5 noiembrie 2020, 12.00
6.	Schimb de opinii privind amenințarea globală continuă pe care o reprezintă Daesh și filialele sale cu:
Gilles de KERCHOVE, Coordonator UE pentru lupta contra terorismului
Daveed GARTENSTEIN-ROSS, cercetător asociat la Centrul internațional de luptă împotriva terorismului (ICCT) - Haga
Hugo MICHERON, cercetător asociat postdoctorat, Departamentul de studii privind Orientul apropiat, Universitatea Princeton
28 octombrie 2020, 16.45 - 18.45
7.	Schimb de opinii cu Francisco ESTEBAN PEREZ, director, Capacitatea civilă de planificare și conducere (CPCC) și comandantul operației civile, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)
Împreună cu Comisia pentru afaceri externe
8.	Schimb de opinii cu ambasador Marjolijn van DEELEN, trimis special al UE pe probleme de neproliferare și dezarmare
29 octombrie 2020, 13.45 - 15.45
9.	Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP): priorități și domenii de capabilități
Schimb de opinii cu Alain ALEXIS, director (interimar), coordonator pentru apărare, Direcția Generală Industria Apărării și Spațiu (DEFIS), Comisia Europeană (CE)
10.	Schimb de opinii cu ambasadorul Sorin DUCARU, directorul Centrului Satelitar al UE, cu privire la activitățile și viitorul Centrului Satelitar al UE (Satcen)
29 octombrie 2020, 16.45 - 18.15
11.	Schimb de opinii cu ocazia celei de-a douăzecea aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea cu:

Rosemary DiCARLO, Subsecretar general pentru afaceri politice și de construire a păcii
Margot WALLSTRÖM, fostă ministră de externe a Suediei
Mara MARINAKI, consilier principal privind genul și implementarea Rezoluției CSONU1325, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)
Netta AHITUV, absolventă a programului Parlamentului European pentru tinerii lideri politici
12.	Chestiuni diverse
13.	Reuniuni următoare
	12 noiembrie 2020, 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

16 noiembrie 2020, 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

