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Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

SEDE(2020)1028_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 28. októbra 2020 od 14.00 do 16.00 h a od 16.45 do 18.45 h
štvrtok 29. októbra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.15 h
Brusel
Miestnosť: SPINELLI (3 G 3) – schôdza na diaľku
28. októbra 2020 od 14.00 do 16.00 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori
Rozhodnutie z 9. októbra 2020 písomným postupom
4.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	28. septembra 2020	PV – PE658.831v01-00
5.	Vykonávanie smernice 2009/81/ES o obstarávaní v oblastiach obrany a bezpečnosti a smernice 2009/43/ES o transfere výrobkov obranného priemyslu
AFET/9/02479
	2019/2204(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

IMCO
Kris Peeters (PPE)
PR – PE658.808v01-00
 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 5. november 2020, 12.00 h
6.	Výmena názorov o pokračujúcej globálnej hrozbe zo strany Dá’iš a jeho spojencov, na ktorej sa zúčastnia:
Gilles de KERCHOVE, koordinátor EÚ pre boj proti terorizmu
Daveed GARTENSTEIN-ROSS, vedecký pracovník v Medzinárodnom centre pre boj proti terorizmu (ICCT) – Haag
Hugo MICHERON, postdoktorandský výskumný pracovník, Department of Near Eastern Studies, Princeton University

28. októbra 2020 od 16.45 do 18.45 h
7.	Výmena názorov s riaditeľom útvaru pre plánovanie a vedenie civilných operácií (CPCC) a veliteľom civilných operácií Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) Franciscom ESTEBANOM PEREZOM
Spoločne s Výborom pre zahraničné veci
8.	Výmena názorov s veľvyslankyňou Marjolijn van DEELENOVOU, osobitnou vyslankyňou EÚ pre nešírenie a odzbrojenie
29. októbra 2020 od 13.45 do 15.45 h
9.	Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP): priority a oblasti spôsobilostí
Výmena názorov s Alainom ALEXISOM, (úradujúcim) riaditeľom, koordinátorom pre obranu, Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír (DEFIS), Európska komisia (EK)
10.	Výmena názorov s veľvyslancom Sorinom DUCARUOM, riaditeľom Satelitného strediska EÚ, o činnostiach a budúcnosti Satelitného strediska EÚ (SatCen)
29. októbra 2020 od 16.45 do 18.15 h
11.	Výmena názorov pri príležitosti 20. výročia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti, na ktorej sa zúčastnia:

Rosemary DiCARLO, námestníčka generálneho tajomníka pre politické a mierové záležitosti
Margot WALLSTRÖM, bývalá ministerka zahraničných vecí Švédska
Mara MARINAKI, hlavná poradkyňa pre rodové otázky a vykonávanie rezolúcie BR OSN č. 1325, Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)
Netta AHITUV, absolventka programu Európskeho parlamentu pre mladých politických lídrov
12.	Rôzne otázky
13.	Nasledujúce schôdze
	12. novembra 2020 od 13.45 do 15.45 h (Brusel)
16. novembra 2020 od 13.45 do 15.45 h (Brusel)

