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Haag, den 29. oktober 2004

Anders FOGH RASMUSSEN
Statsminister for Kongeriget Danmark

Hr. statsminister,
Der er mig en fornøjelse at indbyde Dem til mødet i Det Europæiske Råd, som finder sted den
4.-5. november i Bruxelles.
Det er min hensigt at begynde det traditionelle møde med Europa-Parlamentets formand kl. 17.30 forud for vort første arbejdsmøde. På vort første arbejdsmøde i forlængelse heraf kommenterer forhenværende premierminister Wim Kok den rapport, som et rådgivende udvalg under hans ledelse har
udarbejdet til Kommissionen. Denne rapport indgår i forberedelsen af Det Europæiske Råds stillingtagen til midtvejsrevisionen af Lissabon-strategien i foråret 2005.
Om aftenen håber jeg, at vi under arbejdsmiddagen får en fri og åben udveksling af synspunkter om
"managing change", nærmere betegnet om de muligheder, begrænsninger og vanskeligheder, som vi står
over for, når vi skal fremme en strukturel og vedvarende økonomisk vækst. Det er meningen, at vi gennem denne drøftelse skal bidrage til de overvejelser, der skal danne basis for den midtvejsrevision, der
skal foretages på grundlag af de forslag, Kommissionen skal fremsætte i januar 2005.
Med henblik på at strukturere debatten, men også på at holde den på et praktisk og politisk plan, har vi
undladt at udarbejde et officielt oplæg, men derimod at tage en række kollegers visioner og erfaring som
udgangspunkt. Tre medlemmer af Det Europæiske Råd vil komme med en kort indledning. Jeg har
også indbudt formanden for den nye Kommission, José Manuel Barroso, til at overvære Det Europæiske Råds møde ved siden af den nuværende formand for Kommissionen.
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Den følgende formiddag vil vi under den første del af arbejdsmødet ganske kort tage emnet "Communicating Europe" op. Nu, da undertegnelsen af forfatningstraktaten i Rom er overstået, må vi gå aktivt
ind i en bedre formidling af Europa, ikke mindst med henblik på de nationale folkeafstemninger og
ratifikationsprocedurer.
Derefter vil formanden for Kommissionen kort præsentere rapporterne af 6. oktober om spørgsmål i
relation til udvidelsen. Vi vil ikke komme nærmere ind herpå på dette møde, da dette spørgsmål bliver
det vigtigste punkt på dagsordenen for Det Europæiske Råds møde i december.
Dernæst har vi en udveksling af synspunkter om Haag-programmet til styrkelse af området med frihed,
sikkerhed og retfærdighed. Jeg finder det vigtigt, at vi med henblik på de forslag, Kommissionen senere
skal udarbejde til opfølgning heraf, over for Kommissionen tilkendegiver, hvilke væsentlige og centrale
punkter vi ser i dette program.
Efter en kort pause, hvor det traditionelle foto bliver taget, fastlægger vi konklusionerne. Ved frokosten
vil Iraks premierminister Ayad Allawi være vores gæst. Sammen med ham vil vi drøfte rammerne for og
indholdet i EU's forbindelser med hans land og regering.
Efter frokosten vil der blive holdt den sædvanlige debriefing med kandidatlandene.
Jeg ser frem til at kunne byde Dem velkommen den 4. november i Bruxelles.
Med venlig hilsen

Jan Peter BALKENENDE
Formand for Det Europæiske Råd

