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Subcommissie veiligheid en defensie

SEDE(2020)1130_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Maandag 30 november 2020, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur
Dinsdag 1 december 2020, 13.45 - 16.15 uur
Brussel
Zaal: József Antall (6Q1) – Vergadering op afstand
30 november 2020, 13.45 - 15.45 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
van 16 november en volgens de schriftelijke procedure
4.	Gedachtewisseling met Timo PESONEN, directeur-generaal van het directoraat-generaal Defensie-industrie en Ruimtevaart (DEFIS), Europese Commissie, over de prioriteiten voor 2021 van DG DEFIS
5.	Gedachtewisseling met Jiří ŠEDIVÝ, algemeen directeur van het Europees Defensieagentschap (EDA) over de gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake defensie (CARD) 
30 november 2020, 16.45 - 18.45 uur
6.	Presentatie van de studie over ‘The European space sector as an enabler of EU strategic autonomy’ door dr. Daniel FIOTT, het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie (EUISS)
7.	Gedachtewisseling over de vooruitzichten voor de Europese ruimtevaart- en defensiesector met:

André-Hubert ROUSSEL, voorzitter van Eurospace, algemeen directeur, Ariane Group
Dirk HOKE, algemeen directeur, Airbus Defence and Space
Matthias PETSCHKE, directeur voor Ruimtevaart, directoraat-generaal Defensie-industrie en Ruimtevaart (DG DEFIS), Europese Commissie
1 december 2020, 13.45 - 15.15 uur
8.	Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/81/EG betreffende aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied, en van Richtlijn 2009/43/EG betreffende de overdracht van defensiegerelateerde producten
AFET/9/02479
	2019/2204(INI)	

Rapporteur voor advies:

Sven Mikser (S&D)
PA – PE657.437v01-00
AM – PE660.191v01-00
Bevoegd:

IMCO
Kris Peeters (PPE)
PR – PE658.808v01-00
AM – PE660.265v01-00
 
	Behandeling amendementen
9.	Debriefing over het resultaat van de Raad buitenlandse zaken – bijeenkomst van de Ministers van Defensie door Charles FRIES, adjunct-secretaris-generaal voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en crisisrespons
1 december 2020, 15.15 - 16.15 uur
Met gesloten deuren
10.	Oprichting van de Europese vredesfaciliteit: stand van zaken - gedachtewisseling met Stefano TOMAT, directeur, GVDB en crisisrespons - Geïntegreerde Benadering voor veiligheid en vrede (ISP), EDEO
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen
27-28 januari 2021 (nog te bevestigen) in Brussel

