Брюксел, 29 април 2013 г. (30.04)
(OR. en)

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ

CM 2602/13

OJ/CONS
ECOFIN
СЪОБЩЕНИЕ

ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД
За контакт:
г-н Hans Gilbers
hans.gilbers@consilium.europa.eu
Тел./Факс:
+32.2-281.9891/6685
Относно:
3238-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(Икономически и финансови въпроси)
Дата:
Място:

-

вторник, 14 май 2013 г. (11,00 ч.)
СЪВЕТ
СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“
Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES

Приемане на предварителния дневен ред
Обсъждания на законодателни актове
(открито обсъждане съгласно член 16, параграф 8 от Договора за Европейския съюз)

-

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

(евентуално) Преработени правила за пазарите на финансови инструменти
(ДПФИ/РПФИ) [първо четене]
а)
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (преработена) (ДПФИ)
б)
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент [Регламент за
европейската пазарна инфраструктура] относно извънборсовите деривати,
централните контрагенти и регистрите на трансакции (РПФИ)
=
Общ подход

-

Възстановяване и оздравяване на банки [първо четене]
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни
посредници и за изменение на директиви 77/91/ЕИО и 82/891/ЕО на Съвета,
директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и
2011/35/ЕО и на Регламент (EС) № 1093/2010
=
Общ подход

-

Други въпроси
Текущи законодателни предложения
=
Информация от председателството

-

(евентуално) Проект на коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за 2013 г.
=
Политическо споразумение

-

(евентуално) Облагане на доходите от спестявания
Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/48/ЕО
относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени
плащания
=
Политическо споразумение

-

(евентуално) Измами с ДДС: Механизъм за бързо реагиране — Механизъм за
самоначисляване
а)
Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО
относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на
механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС
б)
Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по
отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за
самоначисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които
съществува риск от измами
=
Политическо споразумение

-

(евентуално) „Фискалис 2020“ [първо четене]
Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на програма за действие за данъчно облагане в Европейския съюз за
периода 2014 — 2020 г. („Фискалис 2020“) и за отмяна на Решение №
1482/2007/ЕО
=
Преработен частичен общ подход
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Незаконодателни дейности
-

Одобряване на списъка на точки „А“

-

Проект за заключения на Съвета относно укриването на данъци и данъчните измами (*)
=
Приемане

-

Мандат за водене на преговори относно споразумения с трети държави за данъчно
облагане на доходите от спестявания (*)
Препоръка за решение на Съвета за упълномощаване на Комисията да договори
от името на Европейския съюз изменение на споразуменията, подписани през
2004 г. с Конфедерация Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Княжество Монако,
Княжество Андора и Република Сан Марино които предвиждат мерки с
равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/EО на Съвета относно
данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания
=
Приемане

-

Процедура при макроикономически дисбаланси: задълбочен преглед
=
Обмен на мнения

-

Към един задълбочен и истински икономически и паричен съюз: Съобщения на
Комисията
а)
Въвеждане на Инструмента за конвергенция и конкурентоспособност
б)
Предварителна координация на плановете за големи реформи на икономическата
политика
=
Представяне от Комисията

-

Последващи действия след пролетните срещи на министрите на финансите и
управителите на централните банки на държавите от Г-20 (18—19 април) и
МВФ/Световната банка (19—21 април) 2013 г. във Вашингтон, САЩ
=
Информация от председателството и Комисията

-

(евентуално) Финансиране на борбата с изменението на климата: бързо финансиране
=
Заключения на Съвета

-

Други въпроси

__________
(*)Точка, по която може да бъде поискано гласуване
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о)
o

o

p.m.:
понеделник, 13 май 2013 г.
11.00-12.30

Неофициален диалог между представители на Съвета (Икономически и
финансови въпроси) и Европейския парламент

15.00

Еврогрупа

Вторник, 14 май 2013 г.
8.30

Годишно заседание на Управителния съвет на ЕИБ

9.30

Закуска

11.00

Заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси

13.30-14.30

Обяд

14.30

Заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси (продължение)
_______________

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
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

CM 2602/13

4

BG

