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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 chestiuni pe care Consiliul European urmează să le 

abordeze la 14-15 martie 2013. 

 

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. POLITICA ECONOMICĂ 

 
Consiliul European va încheia prima fază a semestrului european prin: 

 
- evaluarea progreselor globale înregistrate la punerea în aplicare a recomandărilor 

specifice fiecărei țări pentru 2012, precum și a angajamentelor asumate prin Pactul 

euro plus și, după caz, solicitarea de măsuri urgente pentru abordarea problemelor 

nesoluționate; 

- furnizarea de orientări pentru statele membre în ceea ce privește programele de 

stabilitate și de convergență și programele naționale de reformă pentru 2013, pe baza 

analizei anuale a creșterii (AAC) a Comisiei și ținând seama de raportul de sinteză al 

Președinției privind discuțiile din cadrul Consiliului referitoare la AAC; 

- furnizarea de orientări pentru punerea în aplicare a „inițiativelor emblematice” ale 

Strategiei Europa 2020, în special în ceea ce privește Agenda pentru noi competențe și 

locuri de muncă și pregătirile pentru viitoarele sale discuții tematice referitoare la 

politicile industrială și de inovare, precum și la agenda digitală. 

 

În acest context, Consiliul European va lua în discuție stadiul punerii în aplicare a Pactului 

pentru creștere economică și locuri de muncă, în special în ceea ce privește piața unică și 

„reglementarea inteligentă”, astfel cum s-a convenit în decembrie anul trecut. 

 

Dacă va fi necesar, Consiliul European va analiza, de asemenea, progresele în ceea ce privește 

activitatea legată de propunerile legislative referitoare la cadrul financiar integrat, precum și la 

cadrul operațional pentru Mecanismul european de stabilitate în vederea recapitalizării directe 

a băncilor. 

 

II. RELAȚII EXTERNE 

 

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. 

 

În funcție de evenimente, Consiliul European poate aborda chestiuni specifice de politică 

externă, dacă acest lucru aduce un plus de valoare politicii externe a UE. 

 

_____________________ 
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