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Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
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NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

pondelok 30. novembra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h

utorok 1. decembra 2020 od 13.45 do 16.15 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q1) – schôdza na diaľku

30. novembra 2020 od 13.45 do 15.45 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori
16. novembra a písomným postupom

4. Výmena názorov s Timom PESONENOM, generálnym riaditeľom Generálneho 
riaditeľstva Európskej komisie pre obranný priemysel a kozmický priestor (GR 
DEFIS) o prioritách GR DEFIS na rok 2021

5. Výmena názorov s Jiřím ŠEDIVÝM, výkonným riaditeľom Európskej obrannej 
agentúry (EDA) o koordinovanom výročnom preskúmaní v oblasti obrany 
(CARD)
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30. novembra 2020 od 16.45 do 18.45 h

6. Prezentácia štúdie s názvom Európsky vesmírny sektor ako faktor umožňujúci 
strategickú autonómiu EÚ, s ktorou vystúpi Dr. Daniel FIOTT, Inštitút EÚ pre 
bezpečnostné štúdie (EUISS)

7. Výmena názorov o vyhliadkach vesmírneho a obranného sektora s týmito 
hosťami:

André-Hubert ROUSSEL, riaditeľ združenia Eurospace a výkonný riaditeľ 
spoločnosti Ariane Group
Dirk HOKE, výkonný riaditeľ spoločnosti Airbus Defence and Space
Matthias PETSCHKE, riaditeľ pre vesmír, Generálne riaditeľstvo pre obranný 
priemysel a vesmír (GR DEFIS), Európska komisia

1. decembra 2020 od 13.45 do 15.15 h

8. 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

AM – PE660.191v01-00
Gestorský výbor:

IMCO Kris Peeters (PPE) PR – PE658.808v01-00
AM – PE660.265v01-00

 

 preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

9. Debrífing Charlesa FRIESA, zástupcu generálneho tajomníka pre spoločnú 
bezpečnostnú a obrannú politiku (SBOP) a reakciu na krízu, o výsledku Rady 
pre zahraničné veci – zasadnutia ministrov obrany

1. decembra 2020 od 15.15 do 16.15 h

Za zatvorenými dverami

10. Zriadenie Európskeho mierového nástroja: súčasný stav – výmena názorov so 
Stefanom TOMATOM, riaditeľom pre SBOP a reakciu na krízu – integrovaný 
prístup k bezpečnosti a mieru (ISP), ESVČ;

11. Rôzne otázky

12. Nasledujúce schôdze
27. – 28. januára 2021 (bude potvrdené) v Bruseli


