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1.

Adoptarea ordinii de zi
Consiliul a adoptat ordinea de zi care figurează în documentul 12120/18.

2.

Aprobarea punctelor „A”
a)

Lista fără caracter legislativ

12123/18

Consiliul a adoptat punctele „A” care figurează în documentul 12123/18, inclusiv
documentele COR și REV prezentate spre adoptare. În addendum sunt cuprinse declarații
privind aceste puncte.
b) Lista cu caracter legislativ [Deliberare publică în
temeiul articolului 16 alineatul (8) din Tratatul privind
Uniunea Europeană]

12124/18

Afaceri economice și financiare
1.

Poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ
nr. 5/2018
Adoptare
aprobat de Coreper, partea II, la 12.9.2018

11767/18
FIN

Consiliul și-a adoptat poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018, astfel cum
figurează în documentul 11767/18.
Justiție și afaceri interne
2.

Regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr.
216/2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial
al Uniunii Europene
Acord de principiu
Solicitarea aprobării Parlamentului European
aprobat de Coreper, partea II, la 5.9.2018

11684/18
14463/17
JURINFO

Consiliul a ajuns la un acord de principiu asupra propunerii de regulament, astfel cum
figurează în documentul 14463/17, și a decis să transmită textul Parlamentului European, spre
aprobare în conformitate cu articolul 352 din TFUE.
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Deliberări legislative
[Deliberare publică în temeiul articolului 16 alineatul (8) din Tratatul privind Uniunea
Europeană]
3.

Cadrul financiar multianual 2021-2027
Dezbatere de orientare

11871/18 + COR 1

Consiliul a desfășurat o dezbatere de orientare cu privire la cadrul financiar multianual pentru
perioada 2021-2027.
Activități fără caracter legislativ
4.

Prezentarea priorităților președinției austriece
Președinția a prezentat prioritățile pentru mandatul său, în special în ceea ce privește lucrările
Consiliului Afaceri Generale. Acest punct a fost discutat în sesiune publică.

Consiliul a abordat următoarele puncte pentru dezbatere fără caracter legislativ (5-8)
5.

Programare legislativă
a)
Dosare legislative
Situația actuală
b)
Scrisoare de intenție
Prezentare din partea Comisiei
Schimb de opinii

12075/18

6.

Pregătirea Consiliului European din 18 octombrie 2018:
proiect adnotat de ordine de zi
Schimb de opinii

11814/18

7.

Statul de drept în Polonia/Propunere motivată în conformitate cu
articolul 7 alineatul (1) din TUE
Audierea Poloniei în conformitate cu articolul 7 alineatul (1)
din TUE

12060/18
12034/18

8.

Diverse

Procedura legislativă specială
Punct bazat pe o propunere a Comisiei
Dezbatere publică [articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Consiliului]
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