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ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 17 mei 2022, 9.00 - 11.30 uur en 13.45 - 15.00 uur en 16.45 - 18.15 uur

Brussel

Zaal: SPAAK 5 B 1 en op afstand

17 mei 2022, 9.00 - 10.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

Gezamenlijk met de Commissie buitenlandse zaken

*** AFET Stemming ***
De stemming wordt om ca. 9.00 uur geopend en om 10.30 uur gesloten.
Alle leden die aan de stemming deelnemen, stemmen met behulp van EPvote.

Zie afzonderlijke agenda

Openbare hoorzitting

3. Hoorzitting over "De toekomst van de Europese defensie na de ineenstorting van 
Afghanistan en de oorlog van Rusland tegen Oekraïne: volgende stappen naar de 
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totstandkoming van de Europese defensie-unie"
(zie afzonderlijk programma)

17 mei 2022, 10.30 - 11.30 uur

*** Met gesloten deuren ***

4. Gedachtewisseling over de veiligheidssituatie in Oekraïne en over de levering van 
defensieve dodelijke militaire uitrusting aan Oekraïne met een delegatie van de 
leden van de Verkhovna Rada van Oekraïne

*** Einde van de zitting met gesloten deuren ***

17 mei 2022, 13.45 - 15.00 uur

Gezamenlijk met de Commissie buitenlandse zaken

*** AFET Stemming ***
De tweede stemronde wordt om ca. 13.45 uur geopend en om 15.00 uur gesloten.
Alle leden die aan de stemming deelnemen, stemmen met behulp van EPvote.

Zie afzonderlijke agenda

*** Met gesloten deuren ***

5. Stand van zaken: Operatie EUNAVFOR MED IRINI.

Gedachtewisseling met
• Stefano TOMAT, directeur, Geïntegreerde benadering voor veiligheid en vrede, 
EDEO
• Schout-bij-nacht/divisieadmiraal Stefano TURCHETTO, operationeel 
commandant

*** Einde van de zitting met gesloten deuren ***

17 mei 2022, 16.45 - 18.15 uur

Samen met de Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische 
processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie

6. Russische desinformatie en propaganda in verband met de oorlog tegen Oekraïne 
met

• Lutz GÜLLNER, afdelingshoofd, Strategische communicatie, taskforces en 
informatie-analyse, EDEO
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• Ivana STRADNER, een adviseur van het Barish Center for Media Integrity bij 
de Foundation of Defense of Democracies

7. Rondvraag

8. Volgende vergaderingen
 15-16 juni 2022 (Brussel)
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