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СЪОБЩЕНИЕ

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

Г-н Hans GILBERS
hans.gilbers@consilium.europa.eu
+32.2-281.9891/6685

Относно:

3506-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(Икономически и финансови въпроси)

Дата:
Час:
Място:

6 декември 2016 г.
10,00 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
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–

План за инвестиции за Европа
–
ЕФСИ — Регламент за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017 за Европейския
фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по
инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти (първо
четене)
=
Общ подход
–
(евентуално) Отстраняване на пречките пред инвестициите, установени в рамките
на третия стълб на Плана за инвестиции за Европа
=
Проект за заключения на Съвета

–

(евентуално) Директива срещу избягването на данъци 2
–
Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164
по отношение на договореностите, използващи хибридни несъответствия, с трети
държави (ДСИД 2)
=
Общ подход

–

(евентуално) Засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите
сделки
–
Предложение за директива на Съвета за прилагане на засилено сътрудничество в
областта на данъка върху финансовите сделки
=
Актуално състояние

–

(евентуално) Укрепване на банковия съюз
–
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение
на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска схема за
застраховане на депозитите (ЕСЗД) (първо четене)
=
Актуално състояние
–
Предложения за изменение на:
–
Директива 2013/36/ЕС относно достъпа до осъществяването на дейност от
кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните
институции и инвестиционните посредници
–
Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за
кредитните институции и инвестиционните посредници
–
Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
–
Директива 2014/59/ЕС по отношение на мястото на необезпечените дългови
инструменти в йерархията на вземанията при несъстоятелност
–
Регламент (ЕС) № 806/2014 за установяването на еднообразни правила и
еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и
някои инвестиционни посредници
(първо четене)
=
Представяне от Комисията и обмен на мнения

–

Други въпроси
–
Директива относно борбата с изпирането на пари
–
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на
финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на
тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (първо четене)
–
Текущи законодателни предложения в областта на финансовите услуги
=
Информация от председателството
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Незаконодателни дейности
–

Одобряване на списъка на точки А

–

Изграждане на банковия съюз
=
Актуално състояние

–

(евентуално) Задълбочаване на Икономическия и паричен съюз (ИПС):
Последващи действия във връзка с доклада на петимата председатели
=
Информация от Комисията

–

Европейски семестър 2017 г.
–
Годишен обзор на растежа за 2017 г., Доклад за механизма за предупреждение за
2017 г. и проект за препоръка oтносно икономическата политика на еврозоната
=
Представяне от Комисията
=
Обмен на мнения

–

Борба с финансирането на тероризма
=
Представяне от Комисията

–

(евентуално) Доклад на Съвета по икономически и финансови въпроси до
Европейския съвет относно данъчните въпроси
=
Одобряване

–

(евентуално) Заключения на Съвета във връзка с доклада на Комисията до Съвета
относно оценката на Директива 92/83/ЕИО
=
Одобряване

–

(евентуално) Кодекс за поведение (Данъчно облагане на предприятия)
–
Доклад до Съвета
–
Проект за заключения на Съвета
=
Одобряване

–

(евентуално) Изграждане на справедлива, конкурентоспособна и стабилна система
за корпоративно данъчно облагане в ЕС
–
Проект за заключения на Съвета
=
Одобряване

–

(евентуално) Доклад от групата на високо равнище на генералните директори на
митниците относно стратегическите въпроси в областта на митниците
=
Одобряване

–

(евентуално) Подобряване на предвидимостта и прозрачността на Пакта за
стабилност и растеж
=
Доклад до министрите
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–

(евентуално) Прилагане на Пакта за стабилност и растеж (*)
=
Препоръки/решения/становище на Съвета

–

Други въпроси
–
Съюз на капиталовите пазари
=
Информация от Комисията

____________________
(*) Точка, по която може да бъде поискано гласуване
o
o

o

p.m.:
5 декември 2016 г., понеделник
10,00 ч.

Еврогрупа

6 декември 2016 г., вторник
09,00 ч.

Работна закуска

10,00 ч.

Съвет (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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