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Der blev afholdt møde i Det Europæiske Råd den 25.-26. juni 2015. Statsminister 

Helle Thorning-Schmidt deltog på topmødet efter drøftelse med den kongelige 

undersøger, Lars Løkke Rasmussen, da der endnu ikke var dannet nyt Folketing og 

regering efter folketingsvalget den 18. juni 2015. Resultatet af drøftelsen om de 

væsentligste emner fremgår nedenfor.  

 

Migration 

Det Europæiske Råd havde i opfølgning af sit møde den 23. april 2015 en diskussion 

om migration vedr. omfordeling og genbosætning, tilbagesendelse samt samarbejde 

med oprindelses- og transitlande. I centrum for diskussionen stod særligt spørgsmålet 

om, hvordan man bedst kunne sikre solidaritet mellem medlemsstaterne. 

Statsministeren erindrede på mødet om, at retsakter med hjemmel i Traktatens tredje 

del, afsnit V ikke er bindende for eller finder anvendelse i Danmark. 

 

Der var enighed om at omfordele 40.000 personer, som har et klart behov for 

international beskyttelse, fra Italien og Grækenland til andre medlemsstater over en 

periode på to år. Beslutningen om fordeling af disse personer mellem medlemsstaterne 

vil blive truffet med konsensus inden udgangen af juli 2015. Der henvises i 

konklusionerne til den danske protokol på området.  

 

Der var desuden enighed om, at alle medlemsstater vil deltage i genbosætning af 

20.000 fordrevne personer, som har et klart behov for international beskyttelse. 

Konklusionerne fastslår, at det bl.a. kan ske gennem multilaterale og nationale 

ordninger. Det stående genbosætningsprogram, som Danmark gennem længere tid har 

haft med UNHCR om kvoteflygtninge, udgør sådan en ordning.  

 

Konklusionerne henviser til erklæringen fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske 

Råd den 23. april, der bl.a. fastslår, at omfordeling og genbosætning vil ske på frivillig 

basis.  

 

Derudover var der enighed om, at EU skal øge indsatsen for at tilbagesende ulovlige 

økonomiske migranter, bl.a. gennem tilbagesendelsesaftaler, og at samarbejdet med 

oprindelses- og transitlande skal styrkes, bl.a. gennem det kommende EU-Afrika-

topmøde i november på Malta. EU vil også styrke samarbejdet med lande i 

Mellemøsten og med Tyrkiet, ligesom der vil blive afholdt en konference vedr. 

migration gennem det vestlige Balkan.  
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Sikkerhed og forsvar 

Der var enighed om at sikre fuld og effektiv gennemførelse af Det Europæiske Råds 

erklæring af 12. februar 2015 vedr. bekæmpelse af terrorisme. Medlemsstaterne 

udtrykte deres solidaritet med Frankrig i anledning af angrebet i Saint-Quentin-

Fallavier, der fandt sted under topmødets afholdelse.  

 

Der vil blive arbejdet videre med den opdaterede strategi for Den Europæiske Unions 

indre sikkerhed. Desuden vil arbejdet med en global EU-strategi for udenrigs- og 

sikkerhedspolitikken fortsætte med henblik på forelæggelse for Det Europæiske Råd 

senest i juni 2016.  

 

Der var derudover enighed om at fortsætte arbejdet med en mere effektiv fælles 

sikkerheds- og forsvarspolitik, videreudvikling af civile og militære kapabiliteter samt 

styrkelse af den europæiske forsvarsindustri. 

 

NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg var inviteret til at deltage i debatten om 

sikkerhed og forsvar. Han afgav i den forbindelse et indlæg med fokus på behovet for 

tilpasning til det nye sikkerhedsbillede samt samarbejdet mellem EU og NATO.  

 

Storbritannien 

Premierminister Cameron orienterede kort om sine planer om at afholde en 

folkeafstemning om Storbritanniens fortsatte medlemskab af EU. Der var enighed om, 

at Det Europæiske Råd vender tilbage til sagen på sit møde i december 2015. 

 

Digitalisering 

Det Europæiske Råd drøftede muligheder for at øge vækst og jobskabelse gennem øget 

digitalisering. Der var behov for at følge hurtigt op på en række centrale områder i 

Kommissionens meddelelse om det digitale indre marked. 

 

Styrkelse af den Økonomiske og Monetære Union 

Der var en kort drøftelse af behovet for en videreudvikling af den Økonomiske og 

Monetære Union (ØMU). Det Europæiske Råd noterede sig rapporten fra de fem 

formænd fra Kommissionen, eurotopmøder, den Europæiske Centralbank, 

eurogruppen og Europa-Parlamentet. Rådet vil se nærmere på rapporten med henblik 

på at nå til enighed om tiltag på kort sigt. Det blev understreget, at processen skal være 

åben og transparent og ske med respekt for det indre marked.  

 

Der henvises i øvrigt til konklusionerne fra mødet.  

 


