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Nyt notat.  

1. Resumé 

Rådet forventes at vedtage forlængelser af de to civile ESDP-missioner i Den Demokratiske Republik Congo, 
EUSEC RD Congo og EUPOL RD Congo samt vedtage rådskonklusioner om udviklingen i området. 
 
2. Baggrund 
EU forventes at have en drøftelse af udviklingen i De Store Søers Område, herunder vedtage 
forlængelse af de to civile ESDP missioner i Den Demokratiske Republik Congo. Rådet 
forventes at udtrykke fortsat støtte til fredsprocesserne i De Store Søers Område, herunder 
fredsprocesserne i Den Demokratiske Republik Congo, Burundi og Nordlige Uganda. EU’s 
engagement sker i tæt samarbejde med FN og AU. EU forventes samtidig at udtrykke villighed 
til at udsende valgobservatører til Rwanda med henblik på at overvåge det forestående 
parlamentsvalg i september.  

3. Hjemmelsgrundlag 

Forlængelserne af missionerne ventes vedtaget med hjemmel i TEU artikel 14 og artikel 25, stk. 
3.  
 
4. Nærhedsprincippet 
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 

 
5. Formål og indhold 
Rådet ventes at godkende forlængelserne af den civile politimission, EUPOL RD Congo, samt 
den civile sikkerhedssektorreform-mission, EUSEC RD Congo. EUPOL RD Congo ventes i 
forbindelse med forlængelsen at blive udvidet med et mindre antal eksperter til det østlige 
Congo. EUSEC RD Congo ventes at fortsætte sit arbejde med rådgivning og støtte til reform af 
de væbnede styrker. Missionen har blandt andet opnået gode fremskridt med indførelsen af et 
troværdigt lønsystem, der skal sikre rettidig og korrekt udbetaling af lønninger til det 
congolesiske militærpersonel. Fremover vil missionen fortsætte arbejdet med rådgivning og 
bistand til de congolesiske planer for reformer af de væbnede styrker, ligesom missionen 
gennem støtte til den særlige EU-repræsentant vil bidrage til at fremme fredsbestræbelserne i de 
østlige Kivu-provinser.    
 
6. Europa-Parlamentets udtalelser 
Europa-Parlamentet skal ikke høres.  
 
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor 
Ikke relevant. 
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8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller 
beskyttelsesniveauet 
Missionerne forventes at have konsekvenser for statsfinanserne gennem indvirkningen på EU’s 
budget. ESDP-missionerne finansieres over de dertil afsatte midler på EU-budgettet (FUSP) 
for 2008. Udgiften for forlængelsen af EUPOL RD Congo frem til juni 2009 ventes at andrage 
ca. 7 mio. euro, mens udgiften for en tilsvarende forlængelse af EUSEC RD Congo er 
budgetteret til ca. 8,5 mio. euro. EU’s FUSP-budget er i 2008 samlet på ca. 285 mio. euro. 
Danmark betaler ca. 2 % af EU’s udgifter.  
 
9. Høring 
Ikke sendt i høring 
 
10. Regeringens holdning 
Regeringen støtter forlængelserne af de to civile ESDP-missioner i DR Congo.  
 
11. Forhandlingssituationen 
Det forventes, at de øvrige medlemslande støtter forlængelserne. 
 
12. Indstilling 
Det indstilles, at man fra dansk side fortsat støtter EU’s engagement i De Store Søers Område, 
herunder forlængelserne af de to civile ESDP-missioner, EUPOL RD Congo og EUSEC RD 
Congo. 
 
Sagen skønnes at burde forelægges Folketingets Europaudvalg med henblik på orientering. 
 
13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg 
Sagen har tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg til orientering den 11. maj 
2007 forud for rådsmødet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 14. maj 2007. 
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