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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Подкомисия по сигурност и отбрана

SEDE(2020)0122_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 22 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.
Четвъртък, 23 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3G-3)

22 януари 2020 г., 9.00–11.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:
 12 ноември 2019 г. PV – PE643.191v02-00
 21 ноември 2019 г. PV – PE644.766v01-00
 2-3 декември 2019 г. PV – PE644.881v01-00

4. Размяна на мнения относно военните предизвикателства в Сахел

5. Размяна на мнения относно положението със сигурността в Буркина Фасо

22 януари 2020 г., 11.30–12.30 ч.

При закрити врати

6. Заседание на координаторите

22 януари 2020 г., 14.30–18.30 ч.
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7. Размяна на мнения относно предизвикателствата, свързани със
сигурността и отбраната, на мрежата 5G

Съвместно с делегацията за връзки с Република Ирак

8. Размяна на мнения относно положението със сигурността в Ирак и
консултативната мисия на Европейския съюз за подкрепа на реформата в
сектора за сигурност в Ирак (EUAM Iraq)

9. Десет години от създаването на общата политика за сигурност и отбрана
(ОПСО) – представяне на проучване и размяна на мнения

23 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч.

10. Препоръка до върховния представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност и до Съвета съгласно член 118 
от Правилника за дейността на Европейския парламент относно
подготовката на процеса на преразглеждане през 2020 г. на Договора за
неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), относно контрола над
ядрените оръжия и относно вариантите за ядрено разоръжаване
AFET/9/02160

2020/2004(INI)

Докладчик:
Свен Миксер (S&D) PR – PE645.058v01-00

Водеща:
AFET

 Разглеждане на проекта на доклад
Размяна на мнения с Нарциса ВЛАДУЛЕСКУ, председател на работната
група „Неразпространение“, отдел „Разоръжаване, неразпространение и
контрол над износа на оръжие“, ЕСВД

 Краен срок за внасяне на измененията: 28 януари 2020 г., 12.00 ч.

11. Размяна на мнения с генерал Клаудио Грациано, председател на Военния
комитет на Европейския съюз (EUMC)

12. 70 години от създаването на НАТО – бъдещите предизвикателства пред
алианса

13. Разни въпроси

14. Следващи заседания
 17 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
 18 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
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