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СЪОБЩЕНИЕ

ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД
За контакт:
Тел./Факс:

Mr Hans GILBERS
hans.gilbers@consiium.europa.eu
+32.2-281.9891/6685

Относно:

3403-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(Икономически и финансови въпроси)

Дата:
Час:
Място:

14 юли 2015 г.
11,00 ч.
СЪВЕТ
СГРАДА JUSTUS LIPSIUS
Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES

-

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

-

(евентуално) Одобряване на списъка на точки А

-

Други въпроси
Текущи законодателни предложения
=
Информация от председателството
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Незаконодателни дейности
-

Одобряване на списъка на точки А

-

Представяне на работната програма на люксембургското председателство 1
=
Обмен на мнения

-

Последващи действия във връзка със заседанието на Европейския съвет
Европейски семестър за 2015 г.: специфични за всяка държава препоръки
а)
Проекти за препоръки на Съвета относно националните програми за реформи за
2015 г. на всяка държава членка и проекти за становища на Съвета относно
актуализираните програми за стабилност или за конвергенция
б) Проект за препоръка на Съвета относно прилагането на общите насоки за
икономическите политики на държавите членки, чиято парична единица е
еврото
=
Приемане

-

Доклад на петимата председатели, озаглавен „Завършване на европейския
икономически и паричен съюз“
=
Представяне

-

Други въпроси

°
°

1

°

Открит дебат съгласно член 8, параграф 4 от Процедурния правилник на Съвета
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p.m.
13 юли 2015 г., понеделник
11,00 ч.

Диалог по макроикономическите въпроси

15,00 ч.

Еврогрупа

14 юли 2015 г., вторник
8,30 ч.
Неформален диалог между представителите на Съвета по икономически и
финансови въпроси и Европейския парламент
10,00 ч.

Закуска

11,00 ч.

Съвет по икономически и финансови въпроси

NB:

Моля изпратете до служба „Протокол“ във възможно най-кратък срок списък на
делегатите, които ще участват в заседанието, на адрес
protocole.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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