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EUROPAPARLAMENTET 2014 - 2019

Underutskottet för säkerhet och försvar

SEDE(2015)0616_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 15.00–18.30
Bryssel, Lokal: Altiero Spinelli (1E-2)

Onsdagen den 17 juni 2015 kl. 10.30–12.30
Bryssel, Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

Onsdagen den 17 juni 2015 kl. 15.00–18.30
Bryssel, Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

16 juni 2015 kl. 15.00–16.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av protokollen från sammanträdena den
 16 april 2015 PV – PE554.769v01-00
 6 maj 2015 PV – PE557.172v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

Tillsammans med rådet, kommissionen och utrikestjänsten

4. Avrapportering från vårsammanträdet med Natos parlamentariska församling 
som hölls i Budapest den 15–18 maj 2015

Tillsammans med delegationen till den parlamentariska associeringskommittén 
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EU–Ukraina

5. Genomförandet av Minsköverenskommelserna?
Diskussion med:
– Ambassadör Kostiantyn Jelisiejev, Ukrainas representant i Europeiska 
unionen
– Luis Fernandez de la Pena, verkställande direktör, Europa och Centralasien, 
utrikestjänsten

16 juni 2015 kl. 16.30–18.30

Tillsammans med utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor

6. Offentlig utfrågning om genomförandet av solidaritetsklausulen

(se separat program)

* * *

Ny sammanträdeslokal: Altiero Spinelli 3G-3

* * *

17 juni 2015 kl. 10.30–12.30

Tillsammans med utskottet för internationell handel

7. Seminarium om dubbel användning av exportkontroller

(se separat program)

17 juni 2015 kl. 15.00–18.30

Tillsammans med utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd

8. Kommissionens verksamhet inom området för den inre marknaden och industri 
inför Europeiska rådets sammanträde om försvar i juni
– Diskussion med Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar för den 
inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

* * *

Tillsammans med delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

9. Förstärkning av den transatlantiska säkerheten och försvarssamarbete: Förenta 
staternas perspektiv
Diskussion med:
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– Robert Bell, ansvarig civil representant för Förenta staternas försvarsminister i 
Europa och försvarsrådgivare åt Förenta staternas ambassadör till Nato
– John Sammis, tillförordnad chef vid Förenta staternas representation vid EU

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträde(n)
 14 juli 2015 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30  (Bryssel)


