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Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

SEDE(2020)1116_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Mimoriadna schôdza
pondelok 16. novembra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 11.30 do 12.30 h a od 13.45 do 15.45 h
Brusel
Miestnosť: SPINELLI (3 E 2) – schôdza na diaľku
16. novembra 2020 od 9.00 do 10.00 h
Za zatvorenými dverami
1.	Schôdza koordinátorov
16. novembra 2020 od 10.00 do 11.00 h
2.	Prijatie programu schôdze
3.	Oznámenia predsedníctva
4.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	15. októbra 2020	PV – PE659.005v01-00
5.	Výmena názorov s admirálom Hervé BLÉJEANOM, novým generálnym riaditeľom Vojenského štábu EÚ (EUMS) a veliteľom operácií a veliteľom útvaru pre plánovanie a vedenie vojenských operácií (MPCC), ESVČ
16. novembra 2020 od 11.30 do 12.30 h
Za zatvorenými dverami
Spoločne s Výborom pre zahraničné veci a v spolupráci s Delegáciou pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko
6.	Výmena názorov o situácii v Náhornom Karabachu
José MORGADO, riaditeľ Spravodajského a situačného centra Európskej únie, (INTCEN) a
Toivo KLAAR, osobitný zástupca pre Zakaukazsko a pre krízu v Gruzínsku
16. novembra 2020 od 13.45 do 15.45 h
7.	Vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa za rok 2020
AFET/9/04210
	2020/2207(INI)	

Spravodajca:

Sven Mikser (S&D)
PR – PE657.487v02-00
AM – PE660.086v02-00
AM – PE660.087v02-00
Gestorský výbor:

AFET


Výbory požiadané o stanovisko:

AFCO


 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
8.	Výmena názorov na misie a operácie SBOP: zdroje, zraniteľnosti a reakcie na dezinformačné útoky, s:
admirálom Hervé BLÉJEANOM, novým generálnym riaditeľom Vojenského štábu EÚ (EUMS) a veliteľom operácií a veliteľom útvaru pre plánovanie a vedenie vojenských operácií (MPCC), ESVČ
Birgit LOESEROVOU, náčelníčkou štábu, útvar pre plánovanie a vedenie civilných operácií (CPCC), ESVČ
Michaelom WEISSOM, investigatívnym novinárom, riaditeľom špeciálneho vyšetrovania v organizácii Free Russia Foundation a prispievajúcim editorom stránky The Daily Beast
9.	Rôzne otázky
10.	Nasledujúce schôdze
	30. novembra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
1. decembra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)

