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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Подкомисия по сигурност и отбрана

SEDE(2015)0324_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 24 март 2015 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (1G-2)

24 март 2015 г., 9.00–12.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

В присъствието на представители на Съвета, на Комисията и на ЕСВД

Съвместно с Делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС —
Украйна

3. Милитаризацията на Крим и положението със сигурността една година
след незаконното анексиране от страна на Русия
Размяна на мнения с:
Мустафа Джемилев, лидер на татарската общност в Крим и член на
парламента на Украйна
Рефат Чубаров, лидер на Меджлиса на кримските татари

4. Отчет за мисията в Киев, Украйна (18 - 20 март 2015 г.)

Съвместно с комисията по външни работи
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5. Авиационната безопасност над зони на конфликт и територии, 
контролирани от армията, и заплахи за гражданската авиация от страна на
военни въздухоплавателни средства
Размяна на мнения с:
Франк Бренер, генерален директор на Евроконтрол
- представител на Международната организация за гражданско
въздухоплаване (очаква се потвърждение)

24 март 2015 г., 15.00–16.00 ч.

Съвместно заседание на комисиите BUDG и SEDE (вж. отделния проект на
дневен ред)

24 март 2015 г., 16.00–18.30 ч.

6. Отражението на промените в европейските пазари в областта на отбраната
върху капацитета за сигурност и отбрана в Европа
AFET/8/02746

2015/2037(INI)

Докладчик: Ana Gomes (S&D) PR – PE551.756v01-00
Водеща: AFET*
Подпомагаща
:

ITRE  – Решение: без становище

IMCO* Ildikó Gáll-Pelcz (PPE) PA – PE549.296v02-00

 Разглеждане на проектодоклада
 Краен срок за внасяне на измененията: 31 март 2015 г., 12.00 ч.

7. Разни въпроси

8. Следващи заседания
 16 април 2015 г., 9.00–12.30 ч.  (Брюксел)

* * *

При закрити врата

Заседание на Бюрото в разширен състав (в края на заседанието)


