Неформална среща на външните министри от ЕС (Гимних)

Неформалната среща на министрите на външните работи (Гимних) ще се проведе в
София на 15 и 16 февруари. Срещата ще започне с работни заседания, посветени на
Сирия, Западните Балкани и Корейската народно-демократична република. Във втория
ден към 28-те министри и Върховния представител на ЕС по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност Федерика Могерини ще се присъединят петте
външни министри от страните кандидатки за членство: Албания, Бившата югославска
република Македония, Сърбия, Турция и Черна гора.

Дневен ред
15 февруари, четвъртък
Неформална среща на министрите на външните работи под председателството на
Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност Федерика Могерини
13.00 – 13.45

Пристигане в НДК и изявления на входа

13.45 – 15.45

Работен обяд - Сирия

15.45 – 16.00

Семейна снимка

16.00 – 18.00

I работна сесия - Западни Балкани

18.00 – 19.00

II работна сесия - Корейска народно-демократична република

16 февруари, петък
08:50

Пристигане в НДК и изявление на входа на вицепремиера
Екатерина Захариева

09.00 – 10.00

Посрещане от Федерика Могерини и вицепремиера Екатерина
Захариева на външните министри от ЕС и ръководителите на
делегации от страните кандидати за членство

10.00 – 12.00

III работна сесия (включва страните кандидатки)

12.00 – 12.15

Семейна снимка със страните кандидатки

12.15 – 12.45

Съвместна пресконференция на Върховния представител
Федерика Могерини и вицепремиера Екатерина Захариева

Информация за акредитация
Акредитираните журналисти могат да вземат своите баджове в деня преди събитието
на регистрацията на вход Б 2 на Националния дворец на културата между 10:00 и 18:00
часа. Журналистите, които пристигат в София в деня на събитието, ще получат
баджовете си на същия вход при пристигането си в Националния дворец на културата.
Само акредитирани членове на пресата ще имат достъп до Националния дворец на
културата.

Снимки и видео
Всички възможности за медийно отразяване по време на събитието (пристигане,
изявления на влизане, ръкостискане, атмосфера преди заседанието, пресконференция)
ще бъдат излъчени на живо на сайта на Българското председателство. През целия ден
снимки и видео ще бъдат качвани в секциите „Снимки“ и „Видео“ на сайта. Всички
официални снимки от събитието са достъпни и за изтегляне във висока резолюция в
страницата на Българското председателство във Flickr. Видео може да се изтегли във
висока резолюция от Vimeo.

Контакти за пресата
София:
Брюксел:

Елеонора Димитрова, eleonora.dimitrova@mfa.bg, +359 2 948 22 18
Мая Кочиянчич, maja.kocijancic@ec.europa.eu, +32 2 29 86570

