Брюксел, 22 ноември 2013 г.

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ
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СЪОБЩЕНИЕ

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

simona.pavoni@consilium.europa.eu
0032.2.2816167/8100

Относно:

3282-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(Транспорт, телекомуникации и енергетика)

Дата:
Час:
Място:

12 декември 2013 г.
9,30 ч.
СЪВЕТ
СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“
Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES

1.

Приемане на дневния ред

Незаконодателни дейности
2.

(евентуално) Одобряване на списъка на точки „А“

Обсъждания на законодателни актове
(открито обсъждане съгласно член 16, параграф 8 от Договора за Европейския съюз)
3.

(евентуално) Одобряване на списъка на точки „А“
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4.

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за
отмяна на Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, за изменение на Директива 98/70/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите
горива и за изменение на Директива 93/12/EО на Съвета (първо четене) (*)
(правно основание, предложено от Комисията: членове 192 и 114 от ДФЕС)
Междуинституционално досие: 2012/0288 (COD)
–
Политическо споразумение
15189/12 ENV 789 ENER 417 ENT 257 TRANS 346 AGRI 686 POLGEN 170
CODEC 2432

Незаконодателни дейности
5.

Вътрешен енергиен пазар
а)
последващи действия след Европейския съвет от 22 май 2013 г.: напредък в
изграждането на вътрешния енергиен пазар
–
Доклад на Съвета
–
Одобряване
б)

6.

Актуална информация за изграждането на вътрешния енергиен пазар в ЕС
–
Информация от Комисията

Външни отношения в областта на енергетиката
а)
последващи действия след Европейския съвет от 22 май: преглед на новите
моменти във външното измерение на енергийната политика на ЕС
–
Доклад на Съвета
–
Одобряване
Док. 13642/13 ENER 415 RELEX 812
б)

Последни събития във външните отношения в областта на енергетиката
–
Информация от председателството и Комисията
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Други въпроси
7.

а)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта
на енергийната инфраструктура в
Европейския съюз, заменящ Регламент
(ЕО) № 617/2010
(първо четене)
Междуинституционално досие: 2013/0082 (COD)
–
Информация от председателството
(открито обсъждане съгласно член 16, параграф 8 от Договора за
Европейския съюз)

б)

Работна програма на предстоящото председателство
–
Информация от делегацията на Гърция

в)

Последни събития в областта на ядрената енергия
–
Информация от председателството и Комисията

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 за начина на
получаването им.
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