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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014-2019

Подкомисия по сигурност и отбрана

SEDE(2019)0123_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Сряда, 23 януари 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.
Четвъртък, 24 януари 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:
 19-20 ноември 2018 г. PV – PE630.632v01-00

4. Изпълнението и бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със 
среден обсег на действие
Размяна на мнения с:
- Яцек Билица, специален пратеник за разоръжаване и неразпространение 
и началник на отдел SECPOL.1 - Разоръжаване, неразпространение и 
контрол на износа на оръжия, ЕСВД
- Сико ван дер Меер, научен сътрудник, институт „Клингендал“
- Бруно Лете, старши научен сътрудник в Германски фонд „Маршал“ на 
САЩ (очаква се потвърждение)

5. Представяне на информация за резултатите от командировката на 
подкомисията по сигурност и отбрана в Турция (17 – 19 декември 2018 г.)

Съвместно с комисията по външни работи

6. Положението със сигурността в Сирия след обявеното изтегляне на силите 
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на САЩ
Размяна на мнения с:
- Ерика Ферер, началник отдел, MENA.1 - Близък изток І: Египет, Сирия, 
Ливан, Йордания, ЕСВД
- Лина Хатиб, ръководител на програмата за Близкия изток и Северна 
Африка, Chatham House

Съвместно с комисията по външни работи

7. Положението със сигурността в Косово
Размяна на мнения с:
- Ангелина Айххорст, заместник изпълнителен директор и директор за 
Западна Европа, Западните Балкани и Турция, ЕСВД
- Дейвид Кълън, началник отдел, бивша югославска република Македония, 
Косово, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, 
Европейска комисия
- генерал-майор Лоренцо Дадарио, ръководител на мисията на НАТО в 
Косово 

23 януари 2019 г., 14.30–18.30 ч.

8. Размяна на мнения с Винченцо Копола, командващ гражданските операции 
и директор на CPCC (Способности за планиране и провеждане на 
граждански операции), ЕСВД

9. Ролята на полицейските сили на държавите членки в мисиите в рамките на 
ОПСО
Размяна на мнения с:
- Винченцо Копола, командващ гражданските операции и директор на 
CPCC (Способности за планиране и провеждане на граждански операции), 
ЕСВД
- Клаус Редер Мадсен, секретар на Международния съюз - The Nordic Police 
Union и член на Европейската полицейска конфедерация (EuroCOP)

Съвместно с подкомисията по правата на човека

10. Публично изслушване на тема „Политики за сигурност и права на човека: 
трудности и възможности“

(вж. отделна програма)

При закрити врати

11. Разширен състав на Бюрото

* * *
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24 януари 2019 г., 9.00–12.30 ч.

12. Рисковете за сигурността, които изхвърлените боеприпаси в морето 
представляват
Размяна на мнения с:
- Дора Барейра Рамос, служител по политиките, отдел A3 - Стратегии за 
морските басейни, регионално морско сътрудничество и морска сигурност“, 
ГД „Морско дело и рибарство“, Европейска комисия
- Пиер Франческо Морети, научен експерт, Инициатива за съвместно 
планиране Океани - Национален изследователски съвет на Италия

13. Перспективи за стандартизиране на въоръженията в ЕС и НАТО
Размяна на мнения:
- Евидас Мазейкис, заместник-директор на дирекцията за Промишленост, 
полезни взаимодействия и катализатори, Европейска агенция по отбрана
- представител на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и 
МСП“, Европейска комисия
- Джон Янсен, председател, Индустриална консултативна група (NIAG) и 
старши съветник по въпроси, свързани с ЕС, към Фондацията на секторите 
за отбраната и сигурността на Нидерландия 

При закрити врати

14. Представяне на информация относно учението Trident Juncture 18 на 
НАТО 
Размяна на мнения с:
- Вицеадмирал Кетил Олсен, военен представител на Норвегия в НАТО 
- Алесандра Прокопио, Международен екип на НАТО, оперативен отдел, 
НАТО

15. Разни въпроси

16. Следващи заседания
 18-19 февруари 2019 г. (Брюксел)


