
STATSMINISTERIET 

 

 

 Dato:    3. januar 2016 
  

  

 

Skriftlig afrapportering til Folketingets Europaudvalg og Udenrigspolitisk Nævn 

fra Det Europæiske Råd den 17.-18. december 2015  
 

Der blev afholdt møde i Det Europæiske Råd den 17.-18. december 2015. Resultatet af 

drøftelsen af de væsentligste emner fremgår nedenfor. 

 

Migration 
Der var på mødet enighed om, at de beslutninger, der tidligere er truffet vedrørende 

migration, skal gennemføres hurtigst muligt – ikke mindst fsva etableringen af 

fungerende registreringscentre, effektiv tilbagesendelse og udmøntningen af 

handlingsplanen med Tyrkiet. Der var enighed om, at det var afgørende at genetablere 

kontrollen med de ydre Schengen-grænser. Derfor var der også opbakning til, at Rådet 

hurtigt skulle behandle den grænsepakke, som Kommissionen fremlagde den 15. 

december, og at Rådet allerede under det nederlandske formandskab skulle blive enig 

om forslaget om en Europæisk Grænse- og Kystvagt.  

 

Terrorisme 

Der var enighed om at sikre fuld gennemførelse af erklæringen fra stats- og 

regeringschefernes møde den 12. februar 2015 samt Rådets konklusioner af 20. 

november 2015. Der var desuden enighed om, at aftalen mellem Rådet og Europa-

Parlamentet om PNR-direktivet var et væsentligt skridt i kampen mod terrorisme.  

 

Storbritanniens ønske om at genforhandle sit forhold til EU 

Der var blandt medlemsstaterne generelt vilje til at finde løsninger, der kunne bidrage 

til at sikre, at UK kan forblive i EU. Der var enighed om at arbejde tæt sammen med 

henblik på, at der kan træffes beslutning på Det Europæiske Råd den 18.-19. februar 

2015. 

 

Den Økonomiske og Monetære Union 

Der var enighed om at arbejde videre med de konkrete forslag, som Kommissionen 

fremlagde den 21. oktober. Der var også enighed om, at dette skal ske i fuld respekt 

for det indre marked og på en åben og transparent måde. Endelig var der enighed om 

man ikke på nuværende tidspunkt ville drøfte forslag til langsigtede og mere 

grundlæggende ændringer af Den Økonomiske og Monetære Union, men at man i Det 

Europæiske Råd ville vende tilbage til dette spørgsmål inden udgangen af 2017.  

 

Det Indre Marked 

Der var enighed om, at det indre marked, som den væsentligste drivkraft for vækst og 

beskæftigelse i Europa, skal videreudvikles for så vidt angår markedet for varer og 

tjenesteydelser, det digitale indre marked og kapitalmarkedsunionen. Det Europæiske 

Råd understregede samtidig vigtigheden af at fremme TTIP-forhandlingerne med 

USA. 
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Energiunionen og en fremadskuende klimapolitik 

Det Europæiske Råd bød resultatet af COP21 velkommen, idet man opfordrede 

Kommissionen til at analysere resultatet frem mod topmødet i marts. Man blev 

samtidig enige om at arbejde videre med udviklingen af Energiunionen.  

 

Eksterne relationer 

Det Europæiske Råd vedtog konklusioner om Syrien, og om tilvejebringelsen af 

yderligere 1 mia. euro i støtte til UNHCR og Verdensfødevareprogrammet, som var 

blevet opfyldt. Samtidig bød Det Europæiske Råd i konklusionerne den politiske aftale 

i Libyen velkommen. 

 

Den danske folkeafstemning den 3. december 
Statsministeren orienterede sine kolleger om resultatet af den danske folkeafstemning 

den 3. december og det danske ønske om fortsat at være så tæt knyttet til 

politisamarbejdet i Europol som muligt.  

 

Der henvises i øvrigt til konklusionerne fra mødet.  


