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БЕЛЕЖКА
От: Генералния секретариат на Съвета
До: Корепер/Съвета по общи въпроси
Относно: Европейския Съвет (16—17 декември 2010 г.)

— Проект за дневен ред с обяснителни бележки

В съответствие с член 3, параграф 1 от Процедурния правилник на Европейския съвет 

председателят на Европейския съвет, в тясно сътрудничество с члена на Европейския съвет, 

представляващ държавата-членка, която изпълнява шестмесечното председателство на 

Съвета, и с председателя на Комисията, представя на Съвета по общи въпроси проект за 

дневен ред с обяснителни бележки.

Приложено се изпраща на делегациите проектът за дневен ред с обяснителни бележки, 

представен от председателя на Европейския съвет, в който се излагат основните точки, които 

Европейският съвет се очаква да разгледа на 16—17 декември 2010 г.

Председателят на Европейския съвет изготвя предварителния дневен ред, вземайки предвид 

заключителното обсъждане, проведено в Съвета по общи въпроси в рамките на петте дни 

преди заседанието на Европейския съвет.
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Председателят на Европейския съвет възнамерява да ограничи дневния ред до точките, 

които в действителност ще бъдат разгледани от Европейския съвет. Заключенията от 

заседанието ще бъдат кратки и насочени към решенията и общите политики, одобрени от 

Европейския съвет.
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I. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

В съответствие със заключенията си от октомври 2010 г. Европейският съвет:

- ще вземе решение относно структурата на постоянен механизъм за действие при 

кризи, който да бъде създаден от държавите-членки с цел запазване на 

финансовата стабилност на еврозоната като цяло, както и за ограничено 

изменение на Договора, необходимо за създаването на такъв механизъм;

- ще проследи напредъка в Съвета по законодателните предложения на Комисията, 

включително относно начина, по който въздействието на пенсионната реформа е 

отчетено в изпълнението на Пакта за стабилност и растеж.

На заседанието на Европейския съвет ще бъде обсъдено също как разходите на 

европейско равнище може адекватно да се отразят на усилията за консолидиране, 

предприемани от държавите-членки, като същевременно се зачитат ролята на 

отделните институции и необходимостта от постигане на целите на Европа.

II. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

В съответствие със заключенията си от септември 2010 г. Европейският съвет ще бъде 

информиран за текущия процес на оценка на отношенията на Европейския съюз със 

стратегическите му партньори.
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