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Pododbor za varnost in obrambo

SEDE(2020)1130_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Izredna seja
v ponedeljek, 30. novembra 2020, od 13.45 do 15.45 in od 16.45 do 18.45
v torek, 1. decembra 2020, od 13.45 do 16.15
Bruselj
Sejna soba: József Antall (6Q1) – seja na daljavo
30. november 2020 od 13.45 do 15.45
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednice
3.	Sporočilo predsednice o sklepih koordinatorjev
z dne 16. novembra in s pisnim postopkom
4.	Izmenjava mnenj z generalnim direktorjem GD za obrambno industrijo in vesolje pri Evropski komisiji Timom PESONENOM o prednostnih nalogah GD za obrambno industrijo in vesolje v letu 2021
5.	Izmenjava mnenj z izvršnim direktorjem Evropske obrambne agencije Jiříjem Šedivým o usklajenem letnem pregledu na področju obrambe
30. november 2020 od 16.45 do 18.45
6.	Predstavitev študije o evropskem vesoljskem sektorju kot promotorju strateške avtonomije EU, ki jo bo imel dr. Daniel FIOTT z Inštituta Evropske unije za varnostne študije
7.	Izmenjava mnenj o obetih za vesoljski obrambni sektor EU z:

André-Hubertom ROUSSELOM, predsednikom organizacije Eurospace in glavnim izvršnim direktorjem Ariane Group
Dirkom HOKEJEM, glavnim izvršnim direktorjem Airbus Defence and Space
Matthiasom PETSCHKEJEM, direktorjem za vesolje v GD za obrambno industrijo in vesolje pri Evropski komisiji
1. december 2020 od 13.45 do 15.15
8.	Izvajanje Direktive 2009/81/ES glede oddaje naročil na področju obrambe in varnosti ter Direktive 2009/43/ES glede prenosa obrambnih proizvodov
AFET/9/02479
	2019/2204(INI)	

Pripravljavec mnenja:

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

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

9.	Poročilo o rezultatih seje Sveta za zunanje zadeve in obrambnih ministrov, ki ga bo predstavil namestnik generalnega sekretarja za skupno varnostno in obrambno politiko in krizno odzivanje Charles FRIES
1. december 2020 od 15.15 do 16.15
Brez navzočnosti javnosti
10.	Vzpostavitev evropskega mirovnega instrumenta: stanje – izmenjava mnenj s Stefanom TOMATOM, direktorjem direktorata za SVOP in krizno odzivanje – celostni pristop k varnosti in miru, ESZD
11.	Razno
12.	Naslednja seja
27. in 28. januar 2021 (bo potrjeno naknadno) v Bruslju

