
                                  
 
 
 
 
 
Suppl. samlenotat 

 

 

8. Præsentation af prioriteterne for Rumænien, Finland og 
Kroatiens trioformandskab 
 
KOM-dokument foreligger ikke. 
 
Nyt notat 
 
1. Resumé 
På rådsmødet forventes de overordnede prioriteter for Rumænien, Finland og Kroatiens trio-
formandskab at blive præsenteret og godkendt.  
 
2. Baggrund 
I 2006 besluttede Rådet at fremme et tættere samarbejde og koordination mel-
lem de nationale formandskaber. Det førte til indførelse af de såkaldte triofor-
mandskaber, herunder udarbejdelse af et fælles 18-måneders program for Rå-
det. Trioformandskabsprogrammet er komplementært til de nationale for-
mandskabsprogrammer, idet de med udgangspunkt i Det Europæiske Råds 
strategiske dagsorden fra 2014 samt Kommissionens arbejdsprogram redegør 
for de overordnede rammer for Rådets arbejde i de kommende 18 måneder 
samt opregner de sager, der efter planen vil skulle behandles inden for de for-
skellige rådsformationer. Der er således tale om et planlægningsmæssigt instru-
ment, der bidrager til at fremme langtidsplanlægningen over de kommende 18 
måneder.  
 
Det vil fortsat være op til de nationale formandskaber at formulere de særlige 
politiske prioriteter for deres nationale formandskaber i det nationale for-
mandskabsprogram. Erfaringen viser, at prioriteterne for Rådets arbejde under 
de enkelte formandskaber fortsat fastlægges i de nationale formandskabspro-
grammer – i fuld respekt for Det Europæiske Råds strategiske dagsorden fra 
2014 samt Kommissionens arbejdsprogram. 
 
Det kommende trioformandskab for perioden første halvår af 2019 til udgan-
gen af første halvår 2020 består af Rumænien, Finland og Kroatien. 
 
3. Formål og indhold 
Udkastet til trioprogrammet er endnu ikke modtaget. Det er forventningen, at 
programmet vil fokusere på de helt overordnede overskrifter for de kom-
mende tre formandskaber og i høj grad været præget af, at der i kraft af det 
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kommende valg til Europa-Parlamentet og herefter udnævnelse af ny Kom-
mission, er stor usikkerhed forbundet med dagsordenen for de kommende 18 
måneder. 
  
4. Europa-Parlamentets udtalelser 
Ikke relevant. 
  
5. Nærhedsprincippet 
Præsentationen af trioformandskabsprogrammet for Rådet kan kun foretages 
på EU-niveau og er dermed i overensstemmelse med nærhedsprincippet. En 
vurdering af de enkelte prioriteters overensstemmelse med nærhedsprincippet 
vil blive foretaget ifm. behandling af de enkelte sager. 
 
6. Gældende dansk ret 
Trioformandskabsprogrammet vurderes ikke i sig selv at have nogen lovgiv-
ningsmæssige konsekvenser for Danmark. 
 
7. Konsekvenser 
Drøftelsen af trioformandskabsprogrammet ventes i sig selv ikke at indebære 
statsfinansielle konsekvenser eller konsekvenser for EU’s budget, for sam-
fundsøkonomien, erhvervslivet, miljøet eller beskyttelsesniveauet. Der vil blive 
taget konkret stilling til evt. konsekvenser i forbindelse med behandlingen af 
de enkelte forslag indeholdt i trioformandskabsprogrammet. 
 
8. Høring 
Sagen har ikke været sendt i høring. 
 
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger 
Trioformandskabsprogrammet ventes generelt at få en positiv modtagelse.  
  
10. Regeringens generelle holdning 
Regeringen forventer at byde trioformandskabets prioriteter velkommen, idet 
det noteres, at der primært at tale om et planlægningsmæssigt instrument.  
 
11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg 
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 
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