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SKRIFTLIG FORELÆGGELSE
Skriftlig forelæggelse af ekstraordinært mødet i Det Europæiske
Råd den 16. juli 2014
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Statsministeriets skriftlige forelæggelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske
Råd den 16. juli 2014.
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Skriftlig orientering af Folketingets Europaudvalg og
Udenrigspolitisk Nævn om det ekstraordinære møde i Det
Europæiske Råd den 16. juli 2014
Formanden for Det Europæiske Råd har indkaldt til et ekstraordinært møde i Det
Europæiske Råd den 16. juli 2014. Mødet vil have form af en arbejdsmiddag.
Forud for arbejdsmiddagen mødes stats- og regeringscheferne som vanligt kort med
formanden for Europa-Parlamentet. Stats- og regeringscheferne ventes at drøfte
besættelsen af topposter. Under en del af arbejdsmiddagen forudses en kort
drøftelse med den kommende kommissionsformand om den strategiske dagsorden
for EU’s arbejde over de kommende år. Endelig ventes stats- og regeringscheferne
under middagen at drøfte situationen i Ukraine.
Drøftelse om topposter
Efter Det Europæiske Råds beslutning om at foreslå Jean-Claude Juncker som
kandidat til posten som formand for Kommissionen den 27. juni, anmodede statsog regeringscheferne DER-formanden om at gennemføre konsultationer om
besættelse af andre topposter forud for det ekstraordinære topmøde den 16. juli.
Der vil under arbejdsmiddagen først og fremmest skulle opnås enighed om, hvem
som skal udpeges som den nye høje repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik,
da vedkommende også vil skulle indgå i den nye Kommission og dermed vil skulle
gennemgå en høring i Europa-Parlamentet allerede i september måned med henblik
på at tiltræde til pr. 1. november 2014. Det Europæiske Råd vil måske også træffe
beslutning om, hvem som skal efterfølge Hermann van Rompuy på posten som
formand for Det Europæiske Råd. Denne beslutning er dog ikke af så hastende
karakter, da den nye DER-formand først skal tiltræde pr. 1. december 2014. Det kan
ikke udelukkes, at drøftelserne også vil omfatte andre topposter herunder formanden
for Euro-gruppen.
Beslutningerne om udpegelse af den høje repræsentant og DER-formanden træffes i
udgangspunktet med kvalificeret flertal, men der var under Det Europæiske Råds
møde den 26.-27. juni 2014 enighed om at tilstræbe, at beslutningerne tages ved
konsensus.
Drøftelse af EU’s strategiske dagsorden
Jean-Claude Juncker ventes valgt som ny kommissionsformand ved afstemning i
Europa-Parlamentet den 15. juli. Under en del af arbejdsmiddagen ventes han på
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den baggrund inviteret til en kort drøftelse om den strategiske dagsorden for EU’s
arbejde over de kommende år, som blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde
den 26. – 27. juni 2014. Det forventes at Det Europæiske Råd vil benytte
lejligheden til at sikre sig den nyvalgte kommisionsformands støtte til den
strategiske dagsorden.
Drøftelse om situationen i Ukraine
Det Europæiske Råd forventes under arbejdsmiddagen at drøfte situationen i
Ukraine i opfølgning på drøftelsen den 26.-27. juni og den efterfølgende udvidelse
af EU's sanktioner med yderligere 11 personer. Det kan ikke udelukkes, at stats- og
regeringscheferne vil overveje yderligere tiltag på baggrund af en samlet vurdering
af situationen og Ruslands engagement i fredsprocessen.
Andre emner
Der forventes ikke andre emner på dagsordenen for arbejdsmiddagen. Det kan dog
ikke udelukkes, at stats- og regeringscheferne i lyset af udviklingen kort vil berøre
situationen i Mellemøsten.
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