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Относно:

3354-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(Правосъдие и вътрешни работи)

Дата:
Час:
Място:

4 и 5 декември 2014 г.
10,00 ч., 10,00 ч.
СЪВЕТ
СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“
Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES

A.

ЧЕТВЪРТЪК, 4 ДЕКЕМВРИ 2014 г. (10,00 ч.)

ПРАВОСЪДИЕ
–

Приемане на предварителния дневен ред
Обсъждания на законодателни актове

–

(евентуално) Одобряване на списъка на точки „А“
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–

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните) (първо
четене)
=
Частичен общ подход 1
=
Ориентационен дебат

–

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи
за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното
преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и относно
свободното движение на такива данни (първо четене)
=
Актуално състояние

–

Предложение за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура
=
Ориентационен дебат

–

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията
на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие
(Евроюст) (първо четене)
=
Частичен общ подход

–

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно укрепването
на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват
на съдебния процес в наказателното производство (първо четене)
=
Общ подход

–

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно временната
правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, и правната
помощ при производствата по европейска заповед за арест (първо четене)
=
Актуално състояние

–

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с
измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (първо
четене)
=
Актуално състояние

–

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност
(първо четене)
=
Политическо споразумение

1

Когато приема общ подход след като Европейският парламент е приел позицията си
на първо четене, Съветът не действа по смисъла на член 294, параграфи 4 и 5 от
ДФЕС.
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–

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на
свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането
на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 1024/2012 (първо четене)
=
Общи насоки

–

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за
създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент
(ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за
създаване на процедура за европейска заповед за плащане (първо четене)
=
Общ подход

– (евентуално) а)
Предложение за регламент на Съвета относно компетентността,
приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси,
свързани с имуществения режим между съпрузи
=
Актуално състояние
б) Предложение за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото
право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените
последици на регистрираните партньорства
=
Актуално състояние
–

Други въпроси
=
(евентуално) Информация от председателството по текущи законодателни
предложения
Незаконодателни дейности

–

Одобряване на списъка на точки „А“

–

Други въпроси
а)

Резултати от срещата на министрите ЕС—САЩ по въпросите на ПВР
–
Информация от председателството

б)

Представяне от Латвия на програмата на предстоящото председателство
(януари—юни 2015 г.)
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Б.

ПЕТЪК, 5 ДЕКЕМВРИ 2014 г. (10,00 ч.)

ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
Обсъждания на законодателни актове
–

Борба срещу тероризма
=
Предложение за директива на Съвета и на Европейския парламент относно
използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване,
разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични
престъпления и на тежки престъпления
–
Актуално състояние

–

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

–

Въпроси, свързани със Смесения комитет:
а)
Функциониране на Шенгенското пространство:
–
Шести шестмесечен доклад от Комисията до Европейския парламент и до
Съвета относно функционирането на Шенгенското пространство (1 май
2014 г. — 31 октомври 2014 г.)
б)
Управление на миграционните потоци: последващи действия във връзка със
заключенията на Съвета от 10 октомври 2014 г. относно предприемането на
действия за по-добро управление на миграционните потоци
в)
(евентуално) Проект за решение на Съвета относно рамката за пълно прилагане на
разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в
Румъния
=
Информация от председателството

–

Функциониране на Шенгенското пространство:
=
Доклад за приключване и заключения на Съвета относно 15 години оценки по
Шенген в Съвета
–
Одобряване

–

Борба срещу тероризма
а)
Чуждестранни бойци и завърнали се лица: изпълнение на мерки
–
Ориентационен дебат
б)
Проект за насоки за стратегията на ЕС за борба срещу радикализацията и
набирането на терористи
–
Приемане
в)
Доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за борба с тероризма
г)
Доклад за изпълнението на преработената стратегия относно финансирането на
тероризма

–

Други въпроси
=
Резултати от срещата на министрите ЕС—САЩ по въпросите на ПВР
–
Информация от председателството
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o

o

Успоредно със заседанието на Съвета:
Заседание на СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ (ПЕТЪК, 5 ДЕКЕМВРИ 2014 г. — 10,00 ч.)
–

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи
за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното
преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и относно
свободното движение на такива данни (първо четене)
=
Актуално състояние

–

Управление на миграционните потоци: последващи действия във връзка със
заключенията на Съвета от 10 октомври 2014 г. относно предприемането на действия за
по-добро управление на миграционните потоци
=
Информация от Комисията и ЕСВД и обмен на мнения

–

Функциониране на Шенгенското пространство:
=
Шести шестмесечен доклад от Комисията до Европейския парламент и до Съвета
относно функционирането на Шенгенското пространство (1 май 2014 г. —
31 октомври 2014 г.)
–
Представяне и обмен на мнения
=
Доклад за приключване и заключения на Съвета относно 15 години оценки по
Шенген в Съвета
–
Обмен на мнения

–

(евентуално) Проект за решение на Съвета относно рамката за пълно прилагане на
разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в
Румъния
=
Актуално състояние

–

Други въпроси
а)
Информация от председателството по текущи законодателни предложения
б)
Представяне от Латвия на програмата на предстоящото председателство
(януари—юни 2015 г.)

NB:

Моля изпратете до отдел „Конференции“ във възможно най-кратък срок списък на
делегатите, които ще вземат участие в заседанието.
E-mail: conferences.participants@consilium.europa.eu

NB:

Делегатите, които се нуждаят от еднодневни служебни карти, за да посещават
заседанията, следва да се запознаят с док. 14387/1/12 REV 1 във връзка с начина за
получаването им.
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