
OJ\1188742BG.rtf PE641.175v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Подкомисия по сигурност и отбрана

SEDE(2019)0925_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Сряда, 25 септември 2019 г., 9.00–12.00 ч. и 14.30–18.00 ч.
Четвъртък, 26 септември 2019 г., 9.00–12.00 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (3E-2)

25 септември 2019 г., 9.00–10.30 ч.

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

25 септември 2019 г., 10.30–12.00 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

4. Размяна на мнения с Хорхе ДОМЕК, главен изпълнителен директор на 
Европейската агенция по отбрана

25 септември 2019 г., 14.30–17.15 ч.

5. Представяне на проучване, озаглавено „Контролът на Европейския фонд за 
отбрана от страна на Европейския парламент и националните 
парламенти“, от автора, Даниел ФИОТ, редактор за игурността и 
отбраната, Институт на ЕС за изследване на сигурността

6. Размяна на мнения с Елжбета БЕНКОВСКА, член на Комисията, 
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отговарящ за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и 
МСП

7. Размяна на мнения с г-н Павел ХЕРЧИНСКИ, управляващ директор за 
ОПСО и реакция при кризи, относно Гражданския пакт в областта на 
ОПСО

25 септември 2019 г., 17.15–18.00 ч.

При закрити врати

8. Информация от Хосе МОРГАДО, директор на Центъра на ЕС за анализ на 
информация (INTCEN) и от бригаден генерал Радослав ЙЕЖЕВСКИ, 
директор на дирекция „Разузнаване“, Военен секретариат на ЕС (ЕСВД) 
относно положението със сигурността в протока Хормуз и Персийския 
залив

26 септември 2019 г., 9.00–12.00 ч.

9. Размяна на мнения с Яцек БИЛИЦА, специален пратеник по въпросите на 
разоръжаването и неразпространението (началник на отдел SECPOL.1, 
Разоръжаване, неразпространение и контрол върху износа на оръжия, 
ЕСВД), Уилям АЛБЕРК, директор на Центъра на НАТО за контрол върху 
въоръженията, разоръжаване и неразпространение на ОМУ, и с Бруно 
ЛЕТЕ, старши научен сътрудник в германския фонд „Маршал“ на САЩ, 
относно режима след Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег 
на действие

10. Размяна на мнения с Пиер ДЕЛСО, заместник генерален директор, (ГД 
„Вътрешен пазар, промишленост, предприемачеството и МСП“, 
Европейска комисия) относно аспектите, свързани с отбраната и 
сигурността, на космическата политика на ЕС

11. Разни въпроси

12. Следващи заседания
 7 октомври 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
 8 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)


