Брюксел, 24 септември 2012 г.
(OR. en)

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ

CM 4509/12

OJ/CONS
ECOFIN
СЪОБЩЕНИЕ

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:
3189-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(Икономически и финансови въпроси)
Дата:
вторник, 9 октомври 2012 г. (10,00 ч.)
Място:
Конферентен център — Сграда „KIRCHBERG“
4, Place de l'Europe
1499 — LUXEMBOURG

-

Приемане на предварителния дневен ред
Обсъждания на законодателни актове

-

Одобряване на списъка на точки „А“

-

Данък върху финансовите сделки (ДФС)
=
Актуално състояние
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-

Преразгледани 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
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
= Информация от председателството

Други въпроси
а)
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по
наказателноправен ред
=
Информация от Комисията
б)

(евентуално) Текущи законодателни предложения
=
Информация от председателството
Незаконодателни дейности

-

Одобряване на списъка на точки „А“

Последващи действия след неофициалната среща на министрите на Съвета по
икономически и финансови въпроси
=
Информиране от председателството
-

Европейски семестър 2012 г.
=
Обмен на мнения

(евентуално) Изпълнение на Пакта за стабилност и растеж (заседание в ограничен
състав)
=
Проект за решение на Съвета и проект за препоръка на Съвета
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-

Международни срещи
а)
Последващи действия след Срещата на заместник-министрите на финансите на
Г-20 в Мексико Сити на 23-24 септември 2012 г. и подготовка на Срещата на
финансовите министри и управителите на централни банки на Г-20 в Мексико
Сити на 4-5 ноември 2012 г.
=
Обмен на мнения
б)

-

Подготовка на годишната среща на МВФ и Групата на Световната банка в Токио
на 12-14 октомври 2012 г.
=
Проект за изявление на председателството на ЕС пред Международния
паричен и финансов комитет (МПФК)

Други въпроси
°
°

°

p.m.
Понеделник, 8 октомври 2012 г.
15,00 ч.

(евентуално) Встъпително заседание на Съвета на управителите на Европейския
механизъм за стабилност (ЕМС)

17,00 ч.

Еврогрупа

Вторник, 9 октомври 2012 г.
8,00 ч.

(евентуално) Встъпително заседание на Съвета на директорите на Европейския
механизъм за стабилност (ЕМС)

9,00 ч.

Работна закуска

10,00 ч.

Заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси
________________

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