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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 11. maj 2005 (17
(OR. fr)

8768/05

POLGEN 18

NOTE
fra:
til:
Vedr.:

formandskabet
De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Det Europæiske Råd (den 16.–17. juni 2005)
– Forslag til kommenteret dagsorden

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i Rådets 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 vedlagte forslag til kommenteret dagsorden med
de vigtigste spørgsmål, som Det Europæiske Råd forventes at ville drøfte på mødet
den 16.-17. juni. 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.

o
o

o
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Formandskabet agter at begrænse dagsordenen til følgende punkter:
I.
II.

Finansielle overslag
Økonomiske, sociale og miljømæssige spørgsmål (stabilitets- og vækstpagten,
Lissabon-strategien, bæredygtig udvikling)

III.

Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (Haag-programmet,

terrorisme)
IV.

Udvidelsen

V.

Eksterne anliggender

Inden mødet vil formanden for Europa-Parlamentet, Josep Borrell, give en redegørelse, der efterfølges af en udveksling af synspunkter.
Det Europæiske Råd vil eventuelt også gøre status over situationen med hensyn til ratifikation af
udkastet til forfatningstraktat og i den forbindelse notere sig Kommissionens kommunikationsstrategi.
I.

FINANSIELLE OVERSLAG

Målet er at nå til politisk enighed om det samlede sagskompleks, jf. Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2004.
II.

ØKONOMISKE, SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE SPØRGS-

MÅL
Det Europæiske Råd vil blive opfordret til:
–

at gøre status over arbejdet med den ændring af stabilitets- og vækstpagten, der blev
besluttet på Det Europæiske Råds seneste møde (formandskabet sigter mod en generel indstilling til Rådets forordninger på samlingen i Rådet (økonomi og finans) den 7. juni
2005)

–

at give sin tilslutning til de integrerede retningslinjer
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–

og at vedtage en erklæring om de styrende principper for bæredyg-

tig udvikling.
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III.

ET OMRÅDE MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆR-

DIGHED
Det Europæiske Råd forventes:
–

at gøre status over gennemførelsen af Haag-programmet, navnlig med hensyn til vedtagelsen af en handlingsplan med forslag til konkrete foranstaltninger og en tidsplan for deres
vedtagelse og gennemførelse

–

at få forelagt en rapport udarbejdet af Generalsekretariatet for Rådet sammen med Kommissionen, der gør status over det igangværende arbejde på området terrorbekæmpelse
og fremsætter anbefalinger til forbedring af resultaterne og/eller yderligere tiltag og initiativer.

IV.

UDVIDELSEN

Det Europæiske Råd forventes at gøre status over udvidelsesprocessen med hensyn til:
–

Bulgarien og Rumænien

–

Kroatien

–

samt Tyrkiet.

V.

EKSTERNE ANLIGGENDER

Det Europæiske Råd vil blive opfordret til at fastlægge de væsentligste elementer i EU's holdning
inden for rammerne af forberedelsen af FN's topmøde i september 2005 og notere sig de igangværende bestræbelser for at nå årtusinderklæringens udviklingsmål, især med hensyn til fastsættelse af nye mål for den statslige udviklingsbistand.
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Følgende rapporter vil endvidere blive forelagt for Det Europæiske Råd:
–

en halvårsrapport om de fremskridt, der er sket inden for ESFP, herunder arbejdsprogrammet for det kommende formandskab

–

en halvårsrapport om iværksættelsen af strategien mod spredning af masseøde-

læggelsesvåben
–

samt en årsrapport om gennemførelsen af EU-programmet til forebyggelse af volde-

lige konflikter.
Det Europæiske Råd vil vedtage konklusioner om forholdet til sine vigtigste strategi-

ske partnere. Det vil bl.a. få forelagt en rapport om de fremskridt, der er gjort, og den fremtidige retning for det strategiske partnerskab med Middelhavslandene og Mellem-

østen.
Hvis den aktuelle situation tilsiger det, vil Det Europæiske Råd kunne komme ind på andre
spørgsmål vedrørende eksterne anliggender.
Endelig forventes Det Europæiske Råd at notere sig den fælles statusrapport fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant og Kommissionen om det forberedende arbejde i forbindelse med

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

________________________

