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Обсъждания на законодателни актове на Съюза (член 16, параграф 8 от Договора за
Европейския съюз), други обсъждания, открити за обществеността, и открити дебати
(член 8 от Процедурния правилник на Съвета).
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НЕЗАКОНОДАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ — ОТКРИТИ ДЕБАТИ
(съгласно член 8, параграф 3 от Процедурния правилник на Съвета)
3.

Работна програма на председателството
Представяне от председателството
[открит дебат съгласно член 8, параграф 2 от Процедурния правилник на Съвета
(по предложение на председателството)]
12261/12 AGRI 494 PECHE 269
Председателят представи работната програма на кипърското председателство в сектора
на селското стопанство и рибарството. Той очерта следните основни области:
•

Продължаване на напредъка по Общата селскостопанска политика

•

Насърчаване на безопасността на храните и здравето на животните

•

Изграждане на ефикасен и устойчив сектор на рибарството.

ОБСЪЖДАНИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ
(открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за Европейския
съюз)
4.

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) [първо четене]
Ориентационен дебат
12378/12 AGRI 497 AGRISTR 97 CODEC 1875
Съветът проведе ориентационен дебат във връзка с реформата на ОСП, със специален
акцент върху мерките за управление на риска при развитието на селските райони.

5.

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти
(Общ регламент за ООП) [първо четене]
Ориентационен дебат
12188/12 AGRI 484 AGRIFIN 125 AGRIORG 115 CODEC 1837
Съветът проведе ориентационен дебат относно извънредните мерки за подпомагане въз
основа на въпросника на председателството, поместен в документ 12188/12.
Съветът отбеляза намерението на председателството да продължи работата по
реформата на ОСП по време на следващото заседание на Съвета по селско стопанство и
рибарство през септември.
===============

12843/12 ADD 1

vmt/VO/tg
DQPG

3

BG

