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-

Goedkeuring van de voorlopige agenda
Wetgevingsberaadslagingen
(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag
betreffende de Europese Unie)

-

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

(evt.) Securitisatie
–
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een
Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie
en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en
de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 en Voorstel voor
een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende
prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (eerste
lezing)
=
Algemene oriëntatie

-

(evt.) Vervollediging van de bankenunie
–
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling
van een Europees depositogarantiestelsel (ook bekend als "EDIS" - European Deposit
Insurance Scheme) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 en
Richtlijn 2014/49/EU (voorlopige vertaling)
–
Mededeling van de Commissie "Vervollediging van de bankenunie" (voorlopige
vertaling)
=
Presentatie door de Commissie en gedachtewisseling

-

Nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties
–
Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot uitvoering van de nauwere samenwerking
op het gebied van belasting op financiële transacties
=
Stand van zaken

-

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting
(CCCTB)
–
Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)
=
Stand van zaken

-

Diversen
–
Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen
=
Informatie van het voorzitterschap
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Niet-wetgevingswerkzaamheden
-

Goedkeuring van de lijst van A-punten

-

(evt.) Verslag van de Raad (Ecofin) aan de Europese Raad over belastingaangelegenheden
=
Goedkeuring

-

(evt.) Verslag van de ministers van Financiën over belastingaangelegenheden in het kader
van het Euro Plus-pact
=
Goedkeuring

-

(evt.) Gedragscode (belastingregeling ondernemingen)
–
Verslag aan de Raad
=
Goedkeuring
–
Ontwerpconclusies van de Raad
=
Vaststelling

-

(evt.) Toekomst van de gedragscode (belastingregeling ondernemingen)
–
Ontwerpconclusies van de Raad
=
Vaststelling

-

(evt.) Grondslaguitholling en winstverschuiving
–
Ontwerpconclusies van de Raad
=
Vaststelling

-

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

-

Europees semester
–
Jaarlijkse groeianalyse 2016
–
Procedure bij macro-economische onevenwichtigheden Waarschuwingsmechanismeverslag 2016 van de Commissie
–
Ontwerpaanbeveling van de Raad inzake de uitvoering van de globale richtsnoeren
voor het economisch beleid van de lidstaten die de euro als munt hebben
=
Presentatie door de Commissie en gedachtewisseling

-

(evt.) Gemeenschappelijk standpunt over flexibiliteit in het stabiliteits- en groeipact
=
Goedkeuring

-

Statistieken
–
EU-statistieken
=
Conclusies van de Raad
–
Implementatie van de praktijkcode
=
Conclusies van de Raad
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-

Jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de uitvoering van de begroting van de
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014
=
Presentatie en gedachtewisseling

-

Diversen
–
Bestrijding van de financiering van het terrorisme
=
Presentatie door de Commissie van initiatieven op het gebied van de bestrijding
van de financiering van het terrorisme en gedachtewisseling

°
°

°

p.m.
Maandag 7 december 2015
15.00 uur Eurogroep
Dinsdag 8 december 2015
9.00 uur

Ontbijt

10.00 uur Informele zitting
10.15 uur 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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