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— 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 проект 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 24—25 март 2011 г.

Председателят на Европейския съвет изготвя предварителния дневен ред, вземайки предвид 

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

предшестващи заседанието на Европейския съвет.

o

o o



6231/11 2
DQPG BG

I. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Европейският съвет ще направи преглед на икономическото положение и ще постигне 

споразумение по цялостен пакет от мерки за запазване на финансовата стабилност и за 

поставяне на основите на устойчив растеж, създаващ работни места, като мерките ще 

обхващат следните елементи:

a) приключване на първата фаза на европейския семестър, с постигане на 

споразумение относно приоритетите за структурни реформи и фискална 

консолидация, въз основа на годишния обзор на растежа, представен от 

Комисията, и на осъществената от Съвета подготвителна работа;

б) приемане на решението за изменение на Договора за функционирането на ЕС по 

отношение на бъдещия Европейски механизъм за стабилност;

в) финализиране на работата на Съвета по законодателните предложения относно 

икономическото управление с цел приемането им до края на юни;

г) финализиране на работата по бъдещия Европейски механизъм за стабилност и по 

укрепването на Европейския инструмент за финансова стабилност;

д) вземане на решение относно конкретните начини за осъществяване на напредък в 

постигането на ново качество на координиране на икономическата политика в 

еврозоната.

II. ЮЖНИТЕ СЪСЕДИ НА ЕС

В светлината на неотдавнашните събития Европейският съвет ще обсъди развитието на 

положението в южните съседи на ЕС и ще предприеме последващи действия във връзка 

с декларацията си от 4 февруари 2011 г. относно Египет и региона.

III. ДРУГИ ВЪПРОСИ

Очаква се Европейският съвет да назначи нов член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.
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