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Underutskottet för säkerhet och försvar

SEDE(2020)1028_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 28 oktober 2020 kl. 14.00–16.00 och kl. 16.45–18.45
Torsdagen den 29 oktober 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.15
Bryssel
Lokal: SPINELLI (3 G 3) – Sammanträde på distans
28 oktober 2020 kl. 14.00–16.00
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Information från ordföranden om samordnarnas beslut
Beslut av den 9 oktober 2020 genom skriftligt förfarande
4.	Justering av sammanträdesprotokoll
	28 september 2020	PV – PE658.831v01-00
5.	Genomförandet av direktiv 2009/81/EG med avseende på upphandling på försvars- och säkerhetsområdena och av direktiv 2009/43/EG med avseende på överföring av försvarsrelaterade produkter
AFET/9/02479
	2019/2204(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

IMCO
Kris Peeters (PPE)
PR – PE658.808v01-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 5 november 2020 kl. 12.00
6.	Diskussion om det fortsatta globala hotet från Daish och grupper som är anslutna till dem med
Gilles de KERCHOVE, EU:s samordnare för kampen mot terrorism
Daveed GARTENSTEIN-ROSS, gästforskare vid International Center on Counter-Terrorism (ICCT) - Haag
Hugo MICHERON, forskarassistent på postdoktorandnivå, Department of Near Eastern Studies, Princeton University

28 oktober 2020 kl. 16.45–18.45
7.	Diskussion med Francisco ESTEBAN PEREZ, direktör för den civila planerings- och ledningskapaciteten (CPCC) och civil insatschef, Europeiska utrikestjänsten
Tillsammans med utskottet för utrikesfrågor
8.	Diskussion med ambassadör Marjolijn van DEELEN, EU:s särskilda sändebud för icke-spridning och nedrustning
29 oktober 2020 kl. 13.45–15.45
9.	Det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet: prioriteringar och kapacitetsområden
Diskussion med Alain ALEXIS, (tillförordnad) direktör, samordnare för försvar, generaldirektoratet för försvarsindustri och rymdfrågor (DEFIS), kommissionen
10.	Diskussion med ambassadör Sorin DUCARU, direktör för EU:s satellitcentrum, om verksamheten i och framtiden för EU:s satellitcentrum (Satcen)
29 oktober 2020 kl. 16.45–18.15
11.	Diskussion om 20-årsdagen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet med

Rosemary DiCARLO, undergeneralsekreterare för politiska frågor och fredsbyggande
Margot WALLSTRÖM, Sveriges före detta utrikesminister
Mara MARINAKI, chefsrådgivare för jämställdhet och för genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet, Europeiska utrikestjänsten
Netta AHITUV, alumn i Europaparlamentets program för unga politiska ledare
12.	Övriga frågor
13.	Kommande sammanträden
	12 november 2020 kl. 13.45–15.45 (Bryssel)
16 november 2020 kl. 13.45–15.45 (Bryssel)

