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BERICHT 

CONVOCATIE EN VOORLOPIGE AGENDA 
Contact: M. Hans GILBERS 

hans.gilbers@consilium.europa.eu 
Tel./Fax: +32.2-281.9891/6685 
Betreft: 3421e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 

(Economische en Financiële Zaken) 
Datum: 10 november 2015 
Tijd: 11.30 
Plaats: RAAD 

JUSTUS LIPSIUSGEBOUW 
Wetstraat 175, 1048 BRUSSEL 

  

- Goedkeuring van de voorlopige agenda 

Wetgevingsberaadslagingen 
(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie) 

- (event.) Goedkeuring van de lijst van A-punten 

- Diversen 
– Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen 

= Informatie van het voorzitterschap 
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Niet-wetgevingswerkzaamheden 

- Goedkeuring van de lijst van A-punten 

- (event.) Actieplan van de Commissie voor de opbouw van een kapitaalmarktenunie 
= Conclusies van de Raad 

- Uitvoering van de bankenunie 
= Informatie over de stand van de betrokken dossiers 

- (event.) Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme - Nadere bepalingen inzake 
overbruggingsfinanciering 
= Politiek akkoord 

- (event.) Economische governance en follow-up van het verslag van de vijf voorzitters "De 
voltooiing van Europa's Economische en Monetaire Unie" 
= Presentatie door de Commissie en eerste gedachtewisseling 

- Financiering van klimaatmaatregelen 
– Voorbereiding van de 21e conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de 

Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) 
(Parijs, 30 november tot en met 11 december 2015) 
= Conclusies van de Raad 

- Follow-up van de vergaderingen van de G20 en het IMF van 8-11 oktober 2015 in Lima 
= Informatie van het voorzitterschap en de Commissie 

- Diversen 

o 
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p.m.: 

Maandag 9 november 2015 

15:00 Eurogroep 

Dinsdag 10 november 2015 

8:30 Ministeriële dialoog met de EVA (Europese Vrijhandelsassociatie) 

10:30 Ontbijt 

11:30 Raad (Ecofin) 

 

NB: Gelieve de dienst Protocol zo spoedig mogelijk de samenstelling van uw delegatie 
voor deze vergadering mee te delen op het e-mailadres 
protocole.participants@consilium.europa.eu 

NB: Voor delegatieleden die een dagbadge nodig hebben om een vergadering bij te 
wonen, staat in doc. 14387/1/12 REV 1 hoe die badge verkregen kan worden. 
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