Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Številka: 060-06-14/2020/1
Ljubljana, 1. 12. 2020
Na podlagi prvega odstavka 22. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS,
št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,55/20 in 123/20)
SKLICUJEM
53. sejo Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve,
ki bo v torek, 8. decembra 2020, ob 15.00 uri,
na daljavo preko aplikacije Cisco Webex Meetings
ali na podlagi osebne prisotnosti v
v velikem salonu/I, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med
Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku
predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško
(MSPP-A), EPA 1505-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
2. Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost
 Gradivo ste prejeli po elektronski pošti.
3. Potrditev zapisnika 51. seje komisije
 Predlog zapisnika ste prejeli po elektronski pošti.
***
Državne svetnice in svetnike ter vabljene na sejo prosim, da do ponedeljka,
7. 12. 2020, do 9. ure po elektronski pošti na lilijana.zurman@ds-rs.si
sporočite, ali se boste seje udeležili na podlagi osebne prisotnosti oziroma na
daljavo preko aplikacije Cisco Webex Meetings.
Predstavnike vabljenih, ki boste sodelovali na seji na daljavo, prosim, da
najkasneje do ponedeljka, 7. 12. 2020, do 12. ure posredujete svoj naslov
elektronske pošte, na katerega naj vam pošljemo povezavo za dostop do seje,
na lilijana.zurman@ds-rs.si.
Povabilo za vključitev v aplikacijo Cisco Webex boste, ne glede na način
pridružitve seji (na daljavo ali v mali dvorani/T), prejeli na vaš naslov
elektronske pošte približno 20 minut pred začetkom seje.

Tiste, ki se boste seje udeležili na podlagi osebne prisotnosti, naprošam, da s
seboj prinesete tablični ali prenosni računalnik s predhodno naloženo
aplikacijo Cisco Webex Meetings in slušalke.
Morebitno odsotnost sporočite Lilijani Žurman na telefon 01 478 9814 ali po
elektronski pošti: lilijana.zurman@ds-rs.si.
Obveščam Vas, da lahko člani komisije v skladu z drugim odstavkom 24. člena
Poslovnika Državnega sveta v primeru vaše zadržanosti pooblastite katerega od
drugih državnih svetnic in svetnikov, da vas nadomešča na seji komisije. Obrazec
pooblastila za nadomeščanje na seji komisije ste prejeli po elektronski pošti.

Predsednik
Bojan Kekec, l.r.
Vabljeni:
k 1. točki:
 Ministrstvo za pravosodje
 Ministrstvo za zunanje zadeve
k 2. točki:
 mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka, Služba Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

