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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 de ordine de zi.  

 

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

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

abordeze la 18 – 19 octombrie 2012. 

 

În urma discuției finale care va fi purtată de Consiliul Afaceri Generale cu cel mult cinci zile 

înaintea reuniunii Consiliului European, președintele Consiliului European întocmește ordinea de zi 

provizorie. 
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I. POLITICĂ ECONOMICĂ 

 

Consiliul European va examina progresele înregistrate în punerea în aplicare a Pactului pentru 

creștere economică și locuri de muncă și, dacă este necesar, va stabili orientări suplimentare 

pentru promovarea creșterii economice și a ocupării locurilor de muncă.  

 

Președintele Consiliului European va prezenta un raport privind lucrările aflate în curs de 

desfășurare în urma Consiliului European din iunie, referitoare la viitorul uniunii economice 

și monetare.  

 

În acest context, Consiliul European va evalua progresele înregistrate cu privire la propunerile 

referitoare la un mecanism european unic de supraveghere bancară și, dacă este necesar, va 

stabili orientări suplimentare. De asemenea, Consiliul European va lua în discuție chestiunea 

mai generală a uniunii bancare și a componentelor acesteia.  

 

II. PARTENERI STRATEGICI 

 

Consiliul European va desfășura un schimb deschis de opinii cu privire la relațiile cu 

partenerii strategici. Nu se prevede adoptarea unor concluzii scrise cu privire la acest subiect.  

 

III. ALTE PUNCTE 

 

În funcție de evenimente, Consiliul European ar putea aborda chestiuni specifice de politică 

externă. 

 

_____________________ 

 

 

 

 


