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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2014 - 2019

Подкомисия по сигурност и отбрана

SEDE(2015)0921_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 21 септември 2015 г., 15.00–18.30 ч.
Вторник, 22 септември 2015 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (3E-2)

21 септември 2015 г., 15.00–18.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протокола от заседанието от:
 14 юли 2015 г. PV – PE564.995v01-00

3. Съобщения на председателя

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

4. Информационна среща относно мисията в Молдова (20 - 23 юли 2015 г.)

5. Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
AFET/8/03500

2015/2114(INI)

Докладчик: Бодил Валеро (Verts/ALE) PR – PE560.836v01-00
Водеща: AFET

 Разглеждане на проектодоклада
 Краен срок за внасяне на измененията: 23 септември 2015 г., 12.00 ч.

- Размяна на мнения с Пиер-Арно Лотон, председател, работна група на Съвета 
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на ЕС „Износ на конвенционално оръжие“ (COARM), ЕСВД

6. Ролята на ЕС на Конференцията през 2015 г. за преразглеждане на 
Договора за неразпространение на ядреното оръжие
- Размяна на мнения с Яцек Билица, главен съветник и специален пратеник 
за неразпространението на ядрено оръжие и разоръжаването

22 септември 2015 г., 9.00–12.30 ч.

7. Актуалното състояние на военните мисии и операции на ЕС
- Размяна на мнения с генерал-лейтенант Волфганг Возолсобе, генерален 
директор на Военния секретариат на ЕС

8. Бъдещето на европейските програми за безпилотни летателни апарати
Размяна на мнения с:
- Жан-Юри Марти, заместник-директор и програмен ръководител за 
дистанционно управляемите летателни системи, Европейска агенция по 
отбрана
- Ален Алексис, началник-отдел, отбранителна промишленост, ГД 
„Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, Европейска 
Комисия

9. Отчет относно неофициалната среща на министрите на отбраната на ЕС 
(2 – 3 септември 2015 г.)
- Размяна на мнения с Мачей Поповски, заместник-генерален секретар, 
Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания
 1 октомври 2015 г., 9.00–12.30 ч.  (Брюксел)


