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Evropski parlament

2019-2024

Pododbor za varnost in obrambo

SEDE(2021)0127_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 27. januarja 2021, od 9.00 do 10.30 in od 13.45 do 16.15

v četrtek, 28. januarja 2021, od 9.00 do 11.45 in od 14.15 do 15.45

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (5G-2) in József Antall (4Q1) – seja na daljavo

*** Sejna soba: Altiero Spinelli (5G-2) ***

27. januar 2021 od 9.00 do 10.30

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

3. Sprejetje zapisnikov s sej:
 28. in 29. oktober 2020 PV – PE660.122v01-00
 16. november 2020 PV – PE660.453v01-00
 30. november in 1. december 2020 PV – PE661.899v01-00

V sodelovanju z Odborom za kulturo in izobraževanje

4. Zaščita kulturne dediščine v oboroženih konfliktih: vloga za misije in operacije v 
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okviru skupne varnostne in obrambne politike

*** Sejna soba: József Antall (4Q1) ***

27. januar 2021 od 13.45 do 16.15

V sodelovanju z Delegacijo za odnose z Združenimi državami Amerike

5. Okrepitev čezatlantske in mednarodne varnosti: novemu varnostnemu in 
obrambnemu dialogu med EU in ZDA naproti

6. Civilni vidik skupne varnostne in obrambne politike: napredek držav članic EU 
pri nacionalnih izvedbenih načrtih

28. januar 2021 od 9.00 do 10.30

7. Izmenjava mnenj s portugalskim ministrom za državno obrambo Joãom 
Gomesom Cravinho o prednostnih nalogah portugalskega predsedovanja na 
področju varnosti in obrambe EU

28. januar 2021 od 10.30 do 11.45

Brez navzočnosti javnosti

Skupaj s Posebnim odborom o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski 
uniji, tudi o dezinformacijah

8. Varnost komunikacijskih kanalov institucij EU proti kibernetskemu vohunjenju 
in drugim zlonamernim dejavnostim v okviru nove strategije Evropske unije za 
kibernetsko varnost

28. januar 2021 od 14.15 do 15.45

Brez navzočnosti javnosti

9. Pomorska vojaška posredovanja v okviru skupne varnostne in obrambne 
politike: odziv na vse slabše varnostne razmere v vzhodnem Sredozemlju in vloga 
pri Adenskem zalivu in Rdečem morju

10. Razno

11. Naslednja seja
 24. in 25. februar 2021 (Bruselj)
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