Съвет на Европейския съюз
Генерален секретариат
Брюксел, 9 януари 2015 г.
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OJ CONS
AGRI
PECHE

СЪОБЩЕНИЕ

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

dgb.coordination@consilium.europa.eu
+32.2-281.9381/8270

Относно:

3365-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Селско
стопанство и рибарство)

Дата:
Час:
Място:

26 януари 2015 г.
10,00 ч.
СЪВЕТ
СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“
Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES

1.

Приемане на предварителния дневен ред

Обсъждания на законодателни актове
(открито обсъждане съгласно член 16, параграф 8 от Договора за Европейския съюз)
2.

(евентуално) Одобряване на списъка на точки „А“

РИБАРСТВО
3.

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за
риболовните дейности, свързани с тези запаси, за изменение на Регламент (EO) №
2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (първо
четене)
Междуинституционално досие: 2014/0285 (COD)
–
Представяне от Комисията
–
Обмен на мнения
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Незаконодателни дейности
4.

(евентуално) Одобряване на списъка на точки „А“

5.

Работна програма на председателството
–
Представяне от председателството
(открит дебат съгласно член 8, параграф 2 от Процедурния правилник на Съвета)

СЕЛСКО СТОПАНСТВО
6.

Забрана за внос на селскостопански продукти в Русия
–
Информация от Комисията

Други въпроси
7.

Рибарство
а)

Настоящо законодателно предложение
(открито обсъждане съгласно член 16, параграф 8 от Договора за Европейския
съюз)
●

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) №
1967/2006, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (ЕО) №
1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 по отношение
на задължението за разтоварване на сушата (първо четене)
Междуинституционално досие: 2013/0436 (COD)
–
Информация от председателството и Комисията относно актуалното
състояние и изпълнението на задължението за разтоварване на сушата

Селско стопанство
б)

Бъдещето на сектора на захарта
–
По искане на делегацията на Италия

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.
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