
OJ\1064823BG.rtf PE560.699v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Подкомисия по сигурност и отбрана

SEDE(2015)0616_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 16 юни 2015 г., 15.00–18.30 ч.
Брюксел, Зала: Altiero Spinelli (1E-2)
Сряда, 17 юни 2015 г., 10.30–12.30 ч.
Брюксел, Зала: Altiero Spinelli (3G-3)
Сряда, 17 юни 2015 г., 15.00–18.30 ч.
Брюксел, Зала: Altiero Spinelli (3G-3)

16 юни 2015 г., 15.00–16.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията от:
 16 април 2015 г. PV – PE554.769v01-00
 6 май 2015 г. PV – PE557.172v01-00

3. Съобщения на председателя

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

4. Информация относно пролетната сесия на Парламентарната асамблея на 
НАТО, Будапеща, 15 – 18 май 2015 г.

Съвместно с Делегацията в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС –
Украйна

5. Изпълнението на споразуменията от Минск
Размяна на мнения с:
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- посланик Константин Елисеев, представител на Украйна в Европейския 
съюз
- Луис Фернандес де ла Пеня, изпълнителен директор, Европа и Централна 
Азия, ЕСВД

16 юни 2015 г., 16.30–18.30 ч.

Съвместно с комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

6. Публично изслушване "Прилагането на клаузата за солидарност"

(вж. отделната програма)

* * *

нова заседателна зала: Altiero Spinelli 3G-3

* * *

17 юни 2015 г., 10.30–12.30 ч.

Съвместно с комисията по международна търговия

7. Семинар "Контрол върху износа на изделия с двойна употреба"

(вж. отделната програма)

17 юни 2015 г., 15.00–18.30 ч.

Съвместно с комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията 
по вътрешния пазар и защита на потребителите

8. Дейности на Комисията в областта на вътрешния пазар и промишлеността 
преди юнското заседание на Европейския съвет по въпросите на отбраната
- Размяна на мнения с Елжбета Бенковска, член на Комисията, отговарящ 
за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП

* * *

Съвместно с делегацията за връзки със Съединените американски щати

9. Засилване на трансатлантическото сътрудничество в областта на 
сигурността и отбраната: от гледна точка на САЩ
Размяна на мнения с:
- Робърт Бел, висш граждански представител на министъра на отбраната 
на САЩ в Европа и съветник по отбраната към посланика на САЩ в 
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НАТО
- Джон Самис, заместник-ръководител, мисия на САЩ в ЕС

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания
 14 юли 2015 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.  (Брюксел)


