Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Številka: 060-06-15/2019/5
Ljubljana, 24. 10. 2019

Predlog
ZAPISNIK

37. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve, ki je
bila v torek, 15. oktobra 2019, ob 14.00 uri, v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 14.00 uri in zaključila ob 15.00 uri.
Prisotni:
 predsednik: Bojan Kekec
 člani: Samer Khalil, Bogomir Vnučec, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, Bojana
Potočan, mag.Peter Požun, Branko Šumenjak, Davorin Terčon in mag. Miroslav
Ribič
 Tomaž Horvat (na podlagi 24. člena Poslovnika namesto Igorja Antauerja )
Opravičeno odsotni:
 podpredsednik: Igor Antauer
 člana: Franc Kangler, in mag. Igor Velov
Ostali prisotni:
 Berta Mrak in Jasna Furlanič, Ministrstvo za zunanje zadeve
Dnevni

r e d:

1. Predlog zakona o ratifikaciji Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu
med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami
članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani, EPA 803 – VIII.
2. Poročilo o Medparlamentarni konferenci o skupni zunanji in varnostni ter varnostni
in obrambni politiki (SZVP / SVOP), Helsinki, 4. - 6. 9. 2019.
3. Potrditev zapisnikov 35. in 36. seje komisije
Ad 1 )
Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Celovitega in okrepljenega
sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko
energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi
strani, ki ga je na podlagi 169. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št.
92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) Vlada Republike
Slovenija posredovala Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.

Komisija predlog zakona podpira.
Člani komisije pozdravljajo interes Armenije za krepitev sodelovanja z EU.
Ugotavljajo, da je Celoviti in okrepljen sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in
Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani
ter Republiko Armenijo na drugi strani ( v nadaljevanju: Sporazum CEPA )
nadomestil Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Armenijo iz leta 1999.
Sporazum CEPA , katerega pogajanja so se začela 7. decembra 2015, je bil
podpisan ob robu vrha Vzhodnega partnerstva 24. novembra 2017 v Bruslju.
Parlament Republike Armenije je sporazum ratificiral 11. aprila 2018, na strani EU je
ratifikacijske postopke do avgusta 2019 zaključilo 16 držav članic. Poudarjajo, kako
pomembno je, da bo Sporazum CEPA okrepil politični dialog in podal temelje za
nadaljevanje gospodarskih in socialnih reform v Armeniji. V okviru učinkov, ki jih
prinaša, bo omogočil krepitev sodelovanja na področjih energetike, transporta, okolja
ter izboljšal trgovinsko in investicijsko sodelovanje. Namen prednostnih nalog
partnerstva EU-Armenija je olajšati izvajanje sodelovanja med partnericama.
Prednostne naloge partnerstva izražajo skupne interese in so osredotočene na tista
področja, na katerih je sodelovanje v obojestransko korist. Člani komisije
izpostavljajo pričakovanja in podpirajo aktivnosti,da se okrepijo odnosi in sodelovanje
med EU in Armenijo na naslednjih prednostnih področjih:krepitev institucij in dobrega
upravljanja, gospodarski razvoj in tržne priložnosti, povezljivost, energetska
učinkovitost, okolje in podnebni ukrepi ter mobilnost in stiki med ljudmi.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Bojan Kekec.
Ad 2 )
Komisija se je seznanila s Poročilom o Medparlamentarni konferenci o skupni zunanji
in varnostni ter varnostni in obrambni politiki (SZVP / SVOP), ki je potekala v
Helsinkih, 4. - 6. 9. 2019. Dogodka se je udeležil predsednik komisije Bojan Kekec, ki
se je udeležil delavnice Preprečevanje hibridnih groženj: ocenjevanje politike in
instrumentov EU ter aktivno sodeloval v razpravi o podnebnih spremembah in
varnosti.
Ad 3 )
Zapisnika 35. In 36. seje sta bila potrjena brez pripomb.
Sekretarka
Lilijana Žurman

Predsednik
Bojan Kekec
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