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Berlin, den 18. juni 2007

Anders FOGH RASMUSSEN
Statsminister for Kongeriget Danmark

Hr. statsminister,

Det er mig en stor glæde at indbyde Dem til mødet i Det Europæiske Råd, der finder sted
den 21.-22. juni 2007 i Bruxelles.

I de forløbne måneder af det tyske formandskab for Rådet har vi sammen opnået vigtige fremskridt
for Europa. Kun sammen vil det lykkes os at løse de spørgsmål, der står på dagsordenen for dette
møde i Det Europæiske Råd.

I centrum står spørgsmålet om forfatningsreformen. I Berlin-erklæringen af 25. marts 2007 bekræftede vi sammen, at vi vil skabe et nyt traktatligt grundlag for Den Europæiske Union inden valget til
Europa-Parlamentet i 2009. De betydelige udfordringer, der ligger foran os, kræver, at Den
Europæiske Union har handlekraft og legitimitet.

Efter to års tænkepause forventer den europæiske offentlighed nu af os, at vi sætter gang i de nødvendige reformer af Den Europæiske Union. Efter de konsultationer, vi har ført i de seneste måneder, er tiden kommet til at fastlægge tidsplanen for den kommende reform af forfatningen.
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Endvidere drejer det sig om at træffe konkrete foranstaltninger, som har direkte og positiv indvirkning på borgernes hverdag. I den henseende vil vores konklusioner give vigtige impulser på forskellige områder.

Programmet for mødet ser således ud:
Vi indleder drøftelserne torsdag den 21. juni, kl. 17.30, med et møde i Rådet i sammensætningen af
stats- og regeringscheferne for i henhold til EF-traktatens artikel 122, stk. 2, at drøfte indførelsen af
euroen i Malta og Cypern. Formanden for Den Europæiske Centralbank, Jean-Claude Trichet, vil
deltage i dette møde.

Kl. 18.00 følger det traditionelle familiefoto, hvorefter vi har en udveksling af synspunkter med
formanden for Europa-Parlamentet, Hans-Gert Pöttering.

Under middagen, der begynder kl. 19.00, vil vi have en første drøftelse om forfatningsreformen.

Udenrigsministrene vil under deres middag drøfte aktuelle udenrigspolitiske spørgsmål.

Drøftelserne fortsætter om fredagen. Derefter vil Det Europæiske Råds konklusioner blive drøftet
og vedtaget.

Herefter følger pressekonferencer.

Formandskabet vil orientere kandidatlandene om resultatet af drøftelserne.

Med venlig hilsen

Dr Angela Merkel
Formand for Det Europæiske Råd

