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Програма    

Регіональний семінар «Контроль за експортом озброєнь» 

Київ, Україна 

Листопад, 2011 

Дата: 22 та 23 листопада 2011 року   

 

 

Понеділок, 21 листопада 2011 року  

 

   Приїзд учасників та експертів  

 

   Поселення в готелі  

 

17:30 – 18:30  Нарада (експерти та організатори) 

 

19:30 – 21:00  Вечеря – шведський стіл    

    

 

Вівторок, 22 листопада 2011 року 

 

9:00 – 09:30   Реєстрація, кава та закуски 

 

09:30 – 9:45   Привітання та відкриття семінару 

   Головуючий:  Виконавчий орган, BAFA 

� Відкриття семінару українською стороною  

� Привітання від Фабіо Делла Пьяцца, Голова робочої групи Ради по 

Експорту Звичайних Озброєнь  (COARM) 

� Привітання від делегації з ЄС  

 

Організаційні питання – BAFA  

    

09:45 – 10:30 Засідання I: Спільна Позиція 2008/944/CFSP 

 Головуючий: уточнюється 

� Критерії Спільної Позиції та національне запровадження  

� Загальний список військових товарів  

� Обмін інформацією: система повідомлень про відмови та 

принцип "no undercut" ("не підірвати режим") 

 

 

 

 



 2 

10:30 – 11:15 Засідання II – Особливі випадки перетину кордону 

предметами\товарами  

 

A.: Особлива увага на транзиті, реекспорті та передачі технологій (ITT) 

    

A.1. Реекспорт 

Головуючий:  уточнюється   

� Визначення та інтерпретація термінів   

� Різниця між транзитом та реекспортом  

� Реекспорт яких товарів підлягає контролю? 

� Випадки реекспорту, які підлягають контролю?  

� Оцінка ризиків 

� Посилення контролю за реекспортом  

� Процедура ліцензування 

� Роль митниці 

� Найкращі практики 

� Запровадження на національному рівні та посилення контролю за 

реекспортом  

 

� Презентація експертів з ЄС  

� Презентації від країн-гостей 

� Питання та відповіді 

 

 A.2. Перевантаження 

Головуючий:  уточнюється   

� Визначення та інтерпретація терміну   

� Які товари підпадають під контроль за перевантаженням? 

� Випадки перевантажень, які підлягають контролю?  

� Оцінка ризиків 

� Посилення контролю за перевантаженням 

� Процедура ліцензування 

� Роль митниці 

� Найкращі практики 

� Запровадження на національному рівні та посилення контролю за 

перевантаженням 

 

� Презентація експертів з ЄС  

� Презентації від країн-гостей 

� Питання та відповіді 

 

   A.3 Передача технологій (увага на невідчутних способах передачі)  

Головуючий:  уточнюється   

� Обсяг  

� Законодавчі положення ( країни-члени ЄС та країни-гості) 
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� Випадки невідчутних передач технологій, які підлягають 

контролю? Що і коли? 

� Процедура подання заявок для невідчутних передач технологій 

� Посилення обізнаності про невідчутні передачі технологій 

 

� Презентація експертів з ЄС  

� Презентації від країн-гостей 

� Питання та відповіді 

 

11:15 – 11:30  Перерва на каву 

 

11:30 - 13:00  Засідання II – Особливі випадки перетину кордону  

предметами\товарами  

 

A.: особлива увага на реекспорті, транзиті  та невідчутних передачах технологій – 

продовження -  

    

 

13:00 – 14:00 Обід 

 

14:00 – 15:00  Засідання II – Особливі випадки перетину кордону  

предметами\товарами  

  

   B. Контроль за транзитом   

Головуючий:  уточнюється   

 

� Визначення та інтерпретація терміну   

� Які товари підпадають під контроль за транзитом? 

� Випадки транзиту, які підлягають контролю?  

� Виклик: Як контролювати транзит? 

 

� Презентація експертів з ЄС  

� Презентації від країн-гостей 

� Питання та відповіді 

 

15:00 – 15:30  Перерва на каву та зйомка групового фото 

 

15:30 – 16:15  Засідання III  – Переваги діалогу з промисловістю  

Головуючий:  уточнюється   

� Мотивація Уряду залучати промисловість до діалогу  

� Економічні підстави для ведення діалогу з промисловістю  

� Переваги спільних зусиль 

� Принципи співпраці та взаємодії з промисловістю  

� Інструменти співпраці 

 

� Презентація експертів з ЄС  
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� Презентації від країн-гостей 

� Питання та відповіді 

 

16:15 – 16:45 Засідання IV: Політичні зміни у сфері контролю за експортом озброєнь.  

Головуючий:  уточнюється   

A. Стан процесу переговорів ООН стосовно Договору про торгівлю 

зброєю   

� Презентація Європейської служби зовнішньої діяльності (EEAS) 

� Презентації від країн-гостей 

� Питання та відповіді 

 

 B: Імплементація міжнародних та регіональних ембарго на поставки 

зброї   

� Презентація Європейської служби зовнішньої діяльності (EEAS) 

� Презентації від країн-гостей 

� Питання та відповіді 

 

  

16:45 – 17:00  Завершення дня 1 

Головуючий: Фабіо Делла Пьяцца, Голова робочої групи Ради по 

Експорту Звичайних Озброєнь  (COARM) 

 

19:30   Офіційний прийом від ЄС 

   Місце: уточнюється  

 

 

 

Середа, 23 листопада 2011 року 

 

 

9:00 – 9:15  Реєстрація 

 

9:15 – 9:30  Ознайомлення та представлення робочих груп семінару 

Головуючий: Вернер Кнапп (BAFA) 

 

9:30 – 13:00  Засідання V: Робочі групи 

    

 

 

Робоча група 1 

Транзит 

Головуючий: уточнюється  

Експерти ЄС + учасники  

Робоча група 2 

Реекспорт 

Головуючий: уточнюється  

Експерти ЄС + учасники 
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Практичні приклади по транзиту 

(№ 1) 

 

Практичні приклади по реекспорту 

(№ 2) 

 

11:00 – 11:30 Перерва на каву 

 

Практичні приклади по реекспорту 

(№ 2) 

 

Практичні приклади по транзиту 

(№ 1) 

 

Доповідач: по прикладу 1 

 

Доповідач: по прикладу 2 

 

 

13:00 – 14:30  Обід 

 

 

14:30 – 16:00 Презентація результатів роботи в групах та обговорення (Пленарне 

засідання) 

Головуючий:  уточнюється   

 

� Виступ головуючих робочих груп   

� Виступ доповідачів 

 

 

16:00 – 16:30   Завершення дня 

Головуючий: Фабіо Делла Пьяцца, Голова робочої групи Ради по Експорту 

Звичайних Озброєнь  (COARM) 

 

    

Підведення підсумків основних ідей та тем, що обговорювались на 

семінару  

� Виступ головуючих щодо вивчених уроків, прогнозу на майбутні 

семінари  

 

 

18:30 – 21:30  Вечеря – шведський стіл   

 

 

 

Четвер, 24 листопада 2011 року  

 

   Виїзд з готелю 

   Від’їзд учасників та експертів  

 


