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СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ

CM 1723/12

OJ/CONS
JAI
COMIX
СЪОБЩЕНИЕ

ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД
За контакт:
Г-н Rafael FERNANDEZ-PITA
dgh.jai-oj-crp-conseil@consilium.europa.eu
Тел./факс:
+32.2-281.6567/8454
Относно:
3151-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(Правосъдие и вътрешни работи)
Дата:
8 март 2012 г., четвъртък (10,00 ч.)
Място:
СЪВЕТ
СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“
Rue de la Loi 175, 1048 БРЮКСЕЛ

ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
-

Приемане на предварителния дневен ред

Обсъждания на законодателни актове

-

Одобряване на списъка на точки „А“
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-

Обща европейска система за убежище
=
Актуално състояние/някои въпроси

-

Други въпроси
=
Информация от председателството за текущи законодателни предложения
Незаконодателни дейности

-

Одобряване на списъка на точки „А“

-

(евентуално) Проект за решение на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите
на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния
=
Приемане

-

Обща рамка за действителна и практическа солидарност с държавите членки, които са
изправени пред особено силен натиск в резултат от смесени миграционни потоци
=
Проект за заключения на Съвета

-

Национален план за действие на Гърция за реформа на системата за убежище и
управление на миграцията
=
Информация от Комисията, Европейската служба за подкрепа в областта на
убежището и Frontex

-

Управление на Шенгенското пространство — ситуацията в Шенгенското пространство
=
Проект за заключения на Съвета относно установяването на процедура за
укрепване на политическото управление в сътрудничеството по Шенген

-

Други въпроси

o
o
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Успоредно със заседанието на Съвета
Заседание на СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ (10,00 ч.)
-

Незаконна имиграция
=
Информация от Комисията и Frontex

-

Управление на Шенгенското пространство — ситуацията в Шенгенското пространство
=
Проект за заключения на Съвета относно установяването на процедура за
укрепване на политическото управление в сътрудничеството по Шенген
=
Политически дебат

-

(евентуално) Проект за решение на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите
на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния

-

ШИС II
=
Актуално състояние

-

Конференция на ЕС на тема „Иновации в управлението на границите“, Копенхаген, 2—
3 февруари 2012 г.
=
Информация от председателството

-

Други въпроси

_____________
NB: Моля изпратете до отдел „Конференции“ във възможно най-кратък срок списък
на делегатите, които ще участват в заседанието.. E-mail:
confpart@consilium.europa.eu

CM 1723/12

3

BG

