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- Proiect adnotat de ordine de zi 
 
 

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Consiliului European, 

președintele Consiliului European, în strânsă cooperare cu membrul Consiliului European care 

reprezintă statul membru care asigură președinția semestrială a Consiliului și cu președintele 

Comisiei, transmite Consiliului Afaceri Generale un proiect adnotat al ordinii de zi.  

 

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor proiectul adnotat al ordinii de zi transmis de președintele 

Consiliului European, care cuprinde principalele chestiuni pe care Consiliul European urmează să le 

abordeze la 28-29 iunie 2012. 

 

În urma discuției finale care va fi purtată de Consiliul Afaceri Generale în intervalul ultimelor cinci 

zile anterioare reuniunii Consiliului European, președintele Consiliului European întocmește 

ordinea de zi provizorie. 
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I. POLITICA ECONOMICĂ 

Consiliul European va stabili orientări în vederea stimulării creșterii economice și creării de locuri 

de muncă pe termen scurt și mediu, în contextul eforturilor rapide de consolidare în curs. În special, 

Consiliul European:  

- va realiza schimburi de opinii privind măsurile care trebuie adoptate la nivel național și va 

aproba recomandări specifice fiecărei țări, pentru a oferi statelor membre orientări cu privire 

la reformele structurale, politicile de ocupare a forței de muncă și bugetele naționale ale 

acestora, încheind astfel semestrul european; 

- în urma dezbaterilor care vor avea loc în cadrul reuniunii informale din 23 mai 2012, va 

conveni asupra unei „agende EU privind creșterea economică”, continuând consolidarea seriei 

de măsuri convenite în cadrul reuniunilor anterioare în vederea stimulării creșterii economice 

și creării de locuri de muncă, cu un accent deosebit pe ocuparea forței de muncă tinere; 

- va evalua progresele realizate și va dezbate modalitatea de aprofundare a relațiilor comerciale 

și de investiții ale Uniunii cu parteneri-cheie. 

II. CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL 

Consiliul European va desfășura prima dezbatere de fond privind cadrul financiar multianual 2014-

2020 pe baza unui cadru de negociere pregătit de Președinție, inclusiv privind modalitatea prin care 

noul cadru financiar multianual poate contribui la realizarea creșterii economice. Se preconizează 

aprobarea concluziilor de procedură în vederea orientării procesului în raport cu calendarul 

convenit. 

III. ALTE PUNCTE 

Consiliul European va monitoriza progresele înregistrate în principalele dosare din domeniul 

Justiție și Afaceri Interne, inclusiv guvernanța sistemului Schengen și azilul. 

În lumina evenimentelor, este posibilă discutarea unor chestiuni specifice de politică externă de 

către Consiliul European. 

 

_____________________ 


