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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 al ordinii de zi transmis de președintele 

Consiliului European, care cuprinde principalele chestiuni pe care Consiliul European ar trebui să le 

abordeze la 22 mai 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 discuta chestiunea energiei în contextul eforturilor UE de a promova 

creșterea economică, crearea de locuri de muncă și competitivitatea. Se preconizează că 

Consiliul își va îndrepta atenția asupra următoarelor trei chestiuni: (i) prioritatea care va fi 

acordată finalizării pieței interne a energiei și interconectărilor; (ii) necesitatea stimulării 

investițiilor în infrastructura energetică modernă; și (iii) provocarea reprezentată de prețurile 

ridicate ale energiei. 

 

De asemenea, Consiliul European va discuta despre politica fiscală, punând un accent 

deosebit asupra eficienței colectării taxelor și a celor mai adecvate modalități de abordare a 

evaziunii și fraudei fiscale, cu scopul de a consolida orientarea fiscală a statelor membre și de 

a aprofunda piața internă. 

 

II. ALTE PUNCTE 

 

Consiliul European va analiza activitatea privind aprofundarea UEM. Nu se prevede 

adoptarea unor concluzii cu privire la acest subiect. 

 

De asemenea, Consiliul European poate aborda chestiuni specifice privind relațiile externe în 

funcție de evoluțiile de pe scena internațională. 
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