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ОБСЪЖДАНИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ
(Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за Европейския
съюз)
ТОЧКИ „А“
1.

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение
на Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета за откриване на автономна тарифна
квота за внос на висококачествено говеждо месо [първо четене] (ЗА)
PE-CONS 6/12 AGRI 70 VETER 7 SAN 19 WTO 35 CODEC 262 OC 41
7930/12 CODEC 738 AGRI 164 VETER 23 SAN 56 WTO 115 OC 148
+ COR 1 (pt)
+ REV 1 (sl)
+ REV 2 (de)
Съветът одобри изменението, изложено в позицията на Европейския парламент на
първо четене, и прие така изменения предложен акт в съответствие с член 294,
параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз. (Правно основание:
член 207 от ДФЕС).

2.

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на
информация в наказателното производство [първо четене] (ЗА + И)
PE-CONS 78/11 DROIPEN 158 COPEN 372 CODEC 2463 OC 98
Съветът одобри изменението, изложено в позицията на Европейския парламент на
първо четене, и прие така изменения предложен акт в съответствие с член 294,
параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Съгласно
съответните протоколи, приложени към Договорите, делегацията на Дания не взе
участие в гласуването. (Правно основание: член 82, параграф 2 от ДФЕС).
Изявление на Съвета
относно обхвата
„Разпоредбите на Директивата относно правото на информация в наказателното
производство не представляват непременно прецедент в рамките на обсъжданията на
други предложения за мерки, съдържащи се в пътната карта за укрепване на
процесуалните права на заподозрени или обвиняеми лица в рамките на наказателното
производство. Въпреки това като цяло се осигурява съгласуваност с останалите мерки,
предвидени в пътната карта.“
*****
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ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
4.

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на правила за директни плащания за селскостопански
производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска
политика (реформа на ОСП) (първо четене)
а)
Млади селскостопански производители, дребни селскостопански
производители, доброволно обвързано с производството подпомагане,
допълнително плащане за селскостопанските производители в райони с
природни ограничения
б)
Вътрешно преразпределение, активен селскостопански производител и
определяне на горна граница на подпомагането за големите стопанства
Ориентационен дебат
15396/11 AGRI 679 AGRIFIN 87 CODEC 1656
+ REV 1 (en,fr,de)
+ REV 2 (nl)
8658/12 AGRI 215 AGRIFIN 71 CODEC 959
+ REV 1 (sl)
Съветът проведе ориентационен дебат въз основа на въпросника на председателството,
изложен в документ 8658/12.
Съветът отбеляза намерението на председателството да продължи работата по
реформата на ОСП по време на следващото заседание на Съвета по селско стопанство и
рибарство през май.

5.

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
общата политика в областта на рибарството (първо четене)
а)
Регионализация
б)
Прехвърляеми риболовни концесии
Ориентационен дебат
12514/11 PECHE 187 CODEC 1166
8442/1/12 REV 1 PECHE 107 CODEC 895
9016/1/12 REV 1 PECHE 126 CODEC 1048
Съветът проведе ориентационен дебат по различните аспекти на желания регионален
подход за изготвянето на решения във връзка с консервирането и други мерки в
рамките на общата политика в областта на рибарството, както и по основанието и
целесъобразността на индивидуалното въвеждане на прехвърляеми права към
определен дял възможности за риболов.
================
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