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OJ/CONS
ECOFIN
СЪОБЩЕНИЕ
ПРЕРАБОТЕН ТЕКСТ № 1 НА ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЕН
ДНЕВЕН РЕД
За контакт:
Г-н Petr BLIZKOVSKY
petr.blizkovsky@consilium.europa.eu
Тел./Факс:
+32.2-281.5719/6685
Относно:
3198-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(Икономически и финансови въпроси)
Дата:
вторник, 13 ноември 2012 г. (11,00 ч.)
Място:
СЪВЕТ
СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“
Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES

-

Приемане на предварителния дневен ред
15820/12 OJ/CONS 58 ECOFIN 916
Обсъждания на законодателни актове

-

Одобряване на списъка на точки „А“
15821/12 PTS A 89
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-

Икономическо управление — пакет от два законодателни акта
а)
Регламент относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за
бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на
държавите членки в еврозоната
б)
Регламент за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите
членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по
отношение на финансовата им стабилност
Актуално състояние

-

Преработени правила за капиталовите изисквания (ДКИ ІV)
а)
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните
посредници [първо четене]
б)
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и
относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните
посредници и за изменение на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета относно допълнителния надзор на кредитните институции,
застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един
финансов конгломерат [първо четене]
Информация от председателството
15654/12 EF 244 ECOFIN 901 CODEC 2540

-

Механизъм за банков надзор
а)
Регламент на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни
задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните
институции
б)
Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС)
№ 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков
орган) във връзка с неговото взаимодействие с Регламент (EС) №…/… на Съвета
за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно
политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции [първо
четене]
Ориентационен дебат
15663/12 EF 245 ECOFIN 902 CODEC 2542

-

Данък върху финансовите сделки (ДФС)
=
Актуално състояние
15390/12 FISC 144 ECOFIN 871

-

Други въпроси
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Незаконодателни дейности
-

Одобряване на списъка на точки „А“
15822/12 PTS A 90

-

Мандат за преговори за изменения на споразуменията относно данъчното облагане на
доходи от спестявания с трети държави
=
Ориентационен дебат
14879/12 FISC 137 CH 41 FL 13 MC 7
AND 10 SM 18
RESTREINT UE

-

Последващи действия във връзка със заседанието на Европейския съвет от 18—19
октомври 2012 г.
=
Обмен на мнения

-

Последващи действия във връзка със заседанието на МВФ и Групата на Световната
банка, състояло се в Токио на 12—14 октомври 2012 г., и заседанието на министрите на
финансите и управителите на централните банки от държавите от Г-20, състояло се в
град Мексико на 4—5 ноември 2012 г.
=
Обмен на мнения

-

Подготовка за осемнадесетата конференция на страните по Рамковата конвенция на
ООН по изменение на климата, която ще се проведе в Катар от 26 ноември до 7
декември 2012 г.
=
Проект за заключения на Съвета
15540/1/12 REV 1 ECOFIN 887 ENV 815
15541/12 ECOFIN 888 ENV 816

-

Модернизиране на държавната помощ на ЕС
=
Проект за заключения на председателството
15595/1/12 REV 1 RC 30 COMPET 656 ECO 130 MI 672 RECH 395
IND 179 ENV 822 REGIO 118 TELECOM 196 ENER 435
EF 241 AUDIO 106

-

Други въпроси

o
o
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следобед:
Понеделник, 12 ноември 2012 г.
11.00–12.30

Макроикономически диалог на политическо равнище

17.00

Еврогрупа

Вторник, 13 ноември 2012 г.
9.00

Диалог на равнище министри със страните от ЕАСТ

10.00

Работна закуска

10.30

Неофициално заседание

11.00

Заседание на Съвета (Икономически и финансови въпроси)

________________

CM 5077/1/12 REV 1

4

BG

