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EDUC 

 

Bruxelles, 10 octombrie 2013 

 

CONVOCARE 
 

COMISIA PENTRU EDUCAȚIE, TINERET, CULTURĂ ȘI CERCETARE 

 

Dl președinte Anton Rombouts vă invită să participați la cea de-a 20-a ședință a comisiei, care 

va avea loc miercuri, 13 noiembrie 2013, între orele 11:00 și 16:00, la sediul Comitetului 

Regiunilor, Rue Belliard/Belliardstraat 101, 1040 Bruxelles/Brussel (sala JDE 52). 

 

10:30–11:00 – Ședința coordonatorilor politici va avea loc cu ușile închise (sala JDE 60). 

 

Proiectul de ordine de zi este următorul: 

 

11:00-13:00 

 

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (CDR5834-2013_00_00_TRA_CONV-POJ) 

 

2. Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 19-a ședințe (CDR5833-

2013_00_00_TRA_PV), care a avut loc la 16 septembrie 2013, la Bruxelles 

 

3. Comunicarea președintelui 

 

4. Organizarea lucrărilor viitoare  

 

Spre decizie: 

 Numirea raportorilor 

 Renunțări – decizii de a nu elabora avize 

 Propuneri de avize din proprie inițiativă 

 Programul lucrărilor în curs al Comisiei EDUC pe 2014 

 Activitățile în afara sediului ale Comisiei EDUC în 2014 

 

Spre informare: 

 Programul lucrărilor în curs (CDR1674-2012_00_06_TRA_TCD) 

 Monitorizarea avizelor (CDRxxxx-2013_00_00_TRA_TCD) 

 

5. Avizul pe tema „Învățământul superior european în lume” 

EDUC-V-038 – CDR5961-2013_00_00_TRA_PA  

COM(2013) 499 final 

Raportor: Csaba BORBOLY (RO-PPE) 

http://www.cor.europa.eu/
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 Prezentarea proiectului de aviz de către raportor 

 Alocuțiunea unui reprezentant al Comisiei Europene (de confirmat) 

 Prezentarea dlui Dimitrios Kalogeropoulos (EL-PPE), raportor pentru Avizul pe tema 

„Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, 

servicii de voluntariat și a altor categorii”
1
 

 Prima dezbatere și adoptarea proiectului de aviz 

 Adoptarea este prevăzută pentru sesiunea plenară din 30 și 31 ianuarie 2014. 

 

6. Avizul pe tema „Deschiderea educației” 

 EDUC-V-039 – CDR6183-2013_00_00_TRA_PA  

 COM(2013) 654 final 

 Raportor: Yoomi RENSTRÖM (SE-PSE) 

 

 Prezentarea proiectului de aviz de către raportor 

 Alocuțiunea unui reprezentant al Comisiei Europene (de confirmat) 

 Prima dezbatere și adoptarea proiectului de aviz 

 Adoptarea este prevăzută pentru sesiunea plenară din 30 și 31 ianuarie 2014. 

 

7. Înregistrare video cu concluziile conferinței „Să gândim european - să acționăm local: 

rolul statelor federale și al regiunilor în Strategia pentru tineret a UE”, desfășurată la 

12 noiembrie 2013 la Bruxelles 

 

13:00-14:30 Pauză de prânz 

 

14:30-16:00 

 

8. Avizul pe tema „Piața unică europeană a comunicațiilor electronice” 

 EDUC-V-037 – CDR5960-2013_00_00_TRA_PA  

 COM(2013) 627 final 

 Raportor: Frank ZIMMERMANN (DE-PSE) 

 

 Prezentarea proiectului de aviz de către raportor 

 Alocuțiunea unui reprezentant al Comisiei Europene (de confirmat) 

 Prima dezbatere și adoptarea proiectului de aviz  

 Adoptarea este prevăzută pentru sesiunea plenară din 30 și 31 ianuarie 2014. 

 

9. Prezentarea proiectului „Schengen-Lyzeum Perl” (școala transfrontalieră germano-

luxemburgheză) de către dna Helma Kuhn-Theis, plenipotențiar pentru afaceri europene 

(Saarland, Germania), membră a Comisiei EDUC. 

 

                                                      
1 

 CDR3535-2013_00_00_TRA_PA 
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10. Prezentarea Federației europene a angajatorilor din învățământ, de către dna Bianka STEGE, 

secretar general al FEEE (de confirmat) 

 

11. Diverse 

 

Confirmarea datei următoarei ședințe: 3 februarie 2014, la Bruxelles. 

 

 

Interpretare: 15/13 BG/ES/DE/ET/EL/EN/FR/IT/LT/HU/NL/PL/RO/SK/SV (participanții pot 

vorbi în limba proprie) – de confirmat 

BG/DE/ET/EL/EN/FR/IT/LT/HU/NL/PL/SK/SV (participanții pot asculta 

în aceste limbi) - de confirmat 

 

Amendamentele trebuie depuse până duminică, 3 noiembrie 2013, ora 24 (ora Bruxelles-ului), 

cu ajutorul noului instrument online de depunere a amendamentelor (disponibil pe Portalul 

membrilor: http://cor.europa.eu/members). 

 

N.B.: Numai membrii acestei comisii și membrii supleanți care au fost în mod expres 

desemnați să participe la ședință vor beneficia de rambursarea cheltuielilor de călătorie 

și vor primi diurnă. 

 

Membrii sunt rugați să folosească sistemul online de delegare a prezenței și a dreptului de vot 

pentru a-și confirma prezența la ședință sau pentru a informa secretariatul în legătură cu 

delegarea prezenței către un alt membru sau membru supleant, în conformitate cu articolul 5 

alineatul (2) din Regulamentul de procedură. Sistemul online este accesibil prin intermediul 

Portalului membrilor de pe pagina web principală a CoR. Termenul de notificare a delegării 

prezenței este 12 noiembrie 2013, ora 24 (în noaptea dinaintea ședinței). 

 

Serviciul Helpdesk (+32-2-546-9697; email: helpdesk@cor.europa.eu) vă stă la dispoziţie 

dacă aveţi nevoie de ajutor. 

 

Observatorii care doresc să participe la ședință sunt rugați să-și confirme prezența prin 

transmiterea unui e-mail secretariatului comisiei, la următoarea adresă: educ@cor.europa.eu  

 

_____________ 
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