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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 19. november 20
(OR. en)

14949/04

POLGEN 46

NOTE
fra:
til:
Vedr.:

formandskabet
Rådet
Det Europæiske Råd (den 16.-17. december 2004)
– Forslag til kommenteret dagsorden

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i Rådet forretningsorden skal Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) på forslag af formandskabet udarbejde et forslag til en kommenteret dagsorden senest fire uger inden Det Europæiske Råds møde.
Formandskabet fremlægger derfor omstående forslag til kommenteret dagsorden
med de vigtigste spørgsmål, som formandskabet forventer, at Det Europæiske Råd
drøfter på mødet den 16.-17. december i Bruxelles. Arbejdet med mange af
spørgsmålene er allerede i gang eller vil blive påbegyndt inden længe, og formandskabet vil trække på resultatet af dette arbejde, når det fremlægger en senere udgave
af forslaget til kommenteret dagsorden.
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Formandskabet vil begrænse dagsordenen til kun at omfatte følgende punkter:
I.

Udvidelsen

II.

Terrorisme

III.

De finansielle rammer for 2007-2013: principper og retningslinjer

IV.

Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed: EU's narkotikastra-

tegi for 2005-2012
V.

Eksterne anliggender

VI.

Eventuelt

Inden mødet vil formanden for Europa-Parlamentet, Josep Borrell, give en redegørelse, der efterfølges af en udveksling af synspunkter.
o
o
I.

o

UDVIDELSEN

Det Europæiske Råd forventes at træffe afgørelse om udestående udvidelsesspørgsmål, navnlig vedrørende:




afslutning af forhandlingerne med Bulgarien og Rumænien





åbning af forhandlingerne med Kroatien og Tyrkiet

II.

BEKÆMPELSE AF TERRORISME

Det Europæiske Råd forventes i overensstemmelse med konklusionerne fra mødet i
juni 2004 at drøfte de fremskridt, der er gjort i bekæmpelsen af terrorisme. I den
forbindelse vil det drøfte rapporten fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant om gennemførelse og revision af handlingsplanen/køreplanen for bekæmpelse af terrorisme og notere sig andre relevante rapporter og forslag om beslægtede
emner, bl.a.:
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Rådet

integrering af en efterretningskapacitet i Generalsekretariatet for
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integrering af terrorismebekæmpelse i politikken udadtil





styrkelse af bekæmpelsen af finansiering af terrorisme





øget samarbejde om civilbeskyttelse





udvidet beskyttelse af kritisk infrastruktur.

III.

FORBEREDELSE AF DE FINANSIELLE RAMMER FOR

2007-2013
Det Europæiske Råd forventes at udtrykke sin tilfredshed med en rapport fra formandskabet om de fremskridt, der er gjort siden juni 2004. I overensstemmelse
med konklusionerne fra juni forventes Det Europæiske Råd at træffe afgørelse om
principper og retningslinjer som led i processen hen imod enighed om de nye finansielle rammer og dermed beslægtede spørgsmål, herunder egne indtægter.
IV.

OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED:
EU'S NARKOTIKASTRATEGI FOR 2005-2012

Det Europæiske Råd forventes at notere sig, at Rådet har vedtaget en ny EUnarkotikastrategi for 2005-2012, og tilslutte sig tilgangen og hovedlinjerne i den.
Det Europæiske Råd vil sandsynligvis opfordre Kommissionen til at fremsætte forslag i 2005 om gennemførelse af strategien.
V.

EKSTERNE ANLIGGENDER

Det Europæiske Råd forventes at drøfte fredsprocessen i Mellemøsten, Iran, Irak,
Sudan, Afghanistan, og det strategiske partnerskab for Middelhavsområdet og Mellemøsten.
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Det Europæiske Råd forventes også at:




notere sig proceduren for det forberedende arbejde hen imod opret-

telse af en tjeneste for EU's optræden udadtil

VI.



notere sig formandskabets rapport om ESFP.
EVENTUELT

Det Europæiske Råd forventes at notere sig resultatet af en række debatter, der har
fundet sted i det forløbne halve år om fælles værdier.
Det Europæiske Råd vil eventuelt notere sig, hvor langt man er kommet i processen
med ratificering af forfatningstraktaten.

________________________

