Съвет на Европейския съюз
Генерален секретариат
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СЪОБЩЕНИЕ

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

coreper.1@consilium.europa.eu
0032.2.281.6167/8100

Относно:

3507-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Заетост,
социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси)

Дата:
Час:
Място:

8 декември 2016 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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ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
4.

а)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и
труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета (първо
четене)
Междуинституционално досие: 2016/0256 (COD)

б)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и
за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета (първо четене)
Междуинституционално досие: 2016/0254 (COD)

в)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 (първо четене)
Междуинституционално досие: 2016/0257 (COD)
Общ подход
11530/16 SOC 477 EMPL 311 CODEC 1111
11531/16 SOC 478 EMPL 312 CODEC 1112
11532/16 SOC 479 EMPL 313 EDUC 260 CODEC 1113

=

5.

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г.
относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (първо
четене)
Междуинституционално досие: 2016/0070 (COD)
=
Доклад за напредъка
6987/16 SOC 144 EMPL 97 MI 142 COMPET 118 CODEC 279

6.

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по
отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги (първо четене)
Междуинституционално досие: 2015/0278 (COD)
=
Доклад за напредъка
14799/15 SOC 700 MI 770 ANTIDSCRIM 15 AUDIO 34 CODEC 1774
+ COR 1
+ COR 2
+ REV 1 (lt)

7.

Предложение за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на
лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или
сексуална ориентация
Междуинституционално досие: 2008/0140 (CNS)
=
Доклад за напредъка
11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246

CM 4894/16

2

BG

Незаконодателни дейности
(открит дебат в съответствие с член 8, параграф 2 от Процедурния правилник на
Съвета [по предложение на председателството] за точки 8 — 13)
8.

Европейски стълб на социалните права
=
Ориентационен дебат

9.

Европейски семестър 2017 г.
=
Обмен на мнения
а)

годишен обзор на растежа (ГОР), доклад за механизма за предупреждение
(ДМП), проект на съвместен доклад за заетостта (СДЗ) и проект за
препоръка относно икономическата политика на еврозоната
=
Представяне от Комисията

б)

принос относно свързаните със заетостта и социалните въпроси аспекти на
проекта за препоръка относно икономическата политика на еврозоната
=
Одобрение

в)

участие на социалните партньори на национално равнище в Европейския
семестър
=
Представяне от председателя на Комитета по заетостта

10.

Проект за заключения на Съвета относно прилагането на гаранцията за младежта и
инициативата за младежка заетост
=
Приемане

11.

Проект за заключения на Съвета относно ускоряването на процеса на интегриране на
ромите
=
Приемане

12.

Проект за заключения на Съвета относно „Жените и бедността“
=
Приемане
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
13.

Европейски семестър: Годишен обзор на растежа за 2017 г. − част, свързана с
общественото здравеопазване
=
Обмен на мнения

Други въпроси
Заетост и социална политика
14.

а)

Инициатива за младежта
=
Представяне от Комисията

б)

призив за съобщение на Комисията относно стратегия за равенство между
половете
=
Информация от делегациите на Германия и Швеция

в)

актуално състояние относно:
и) регламент „Омнибус“ — Заетост и социални иновации (EaSI), Европейски
фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), Фонд за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПННЛ)
ii) нова програма за придобиване на умения за Европа
=
Информация от председателството

г)

резултати от конференциите, организирани от словашкото председателство
=
Информация от председателството

д)

специални световни зимни олимпийски игри
=
Информация от делегацията на Австрия

Здравеопазване
е)

анализ на въздействието на сертификатите за допълнителна закрила и стимулите
и наградите за иновации във фармацевтичната област, наличност и достъпност на
лекарствените продукти в ЕС
=
Информация от Комисията
14568/16 PHARM 65 SAN 390 PI 136 COMPET 601 PHYTOSAN 37
PESTICIDE 3

ж)

преразглеждане на регламента относно лекарствените продукти за педиатрична
употреба
=
Информация от делегацията на Люксембург
14467/16 SAN 387 PHARM 64

з)

състояние на здравеопазването в ЕС
=
Информация от Комисията
14570/16 SAN 391 PHARM 64
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и)

антимикробна резистентност (АМР)
=
Информация от Комисията
14571/16 SAN 392 AGRI 621 VETER 126

й)

европейски референтни мрежи
=
Информация от Комисията
14572/16 SAN 393 PHARM 64

к)

рамкова конвенция на СЗО за контрол на тютюна (РККТ)
=
Информация от председателството и Комисията

л)

резултати от конференциите, организирани от словашкото председателство
=
Информация от председателството

°

°

°

Заетост, социална политика и здравеопазване
м)

Работна програма на предстоящото председателство
=
Информация от делегацията на Малта

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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