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NOTAT
Det ekstraordinære møde mellem EU’s stats- og regeringschefer
den 6. marts 2014
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Statsministeriets notat forud for det ekstraordinære møde mellem EU’s stats- og regeringschefer den 6. marts 2014.
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Skriftlig orientering afFolketingets Europaudvalg og Udenrigspolitisk Nævn om
mødet blandt EU’s stats- og regeringscheferden 6. marts 2014
Formanden for Det Europæiske Råd indkaldte sent mandag den 3. marts til et møde
mellem EU’s stats- og regeringschefer den 6. marts med henblik på at drøfte
situationen i Ukraine. Kommissionsformanden og EU’s udenrigsrepræsentant er også
inviteret.
Det er forventningen, at topmødet inddeles i to. Først afholdes et møde med den
ukrainske premierminister, ArsenijJatseniuk. Dernæst en arbejdsfrokost, hvor stats- og
regeringscheferne vil drøfte den aktuelle situation i Ukraine.
Der foreligger for indeværende ikke en nærmere dagsorden for topmødet. Det er
forventningen, at stats- og regeringscheferne med udgangspunkt i Rådet
(udenrigsministre) den 3. marts og den seneste udvikling i Ukraine vil drøfte mulige
skridt mhp. at sikre en fredelig udgang på krisen. Herudover er det forventningen, at
spørgsmål om økonomisk støtte til Ukraine vil blive drøftet. Kommissionsformanden
har den 5. marts sendt et brev til stats- og regeringscheferne samt DER-formanden.
Brevet er oversendt til Folketingets Europaudvalg og Udenrigspolitisk Nævn samme
dag. Brevet indeholder Kommissionens forslag til en samlet pakke for EU’s politiske
og økonomiske støtte til Ukraine. Fra regeringens side stiller man sig overordnet
positiv over for Kommissionens pakke. Mødet ventes at munde ud i en fælles udtalelse
fra stats- og regeringscheferne. Der foreligger endnu ikke udkast til en sådan udtalelse.
Den danske holdning til udviklingen i Ukraine er genstand for løbende overvejelser i
takt med, at situationen udvikler sig. Regeringen ser med stor alvor på situationen i
Ukraine og tager på det skarpeste afstand fra Ruslands krænkelse af Ukraines
suverænitet og territoriale integritet. Regeringen fordømmer de russiske militære
styrkers aggressive handlinger. Samtidigt er det et væsentligt hensyn for regeringen, at
EU og de øvrige samarbejdspartnere ikke bidrager til at eskalere krisen. Regeringen
har arbejdet aktivt for at få alle multilaterale og bilaterale kanaler inddraget mhp. at
bidrage til en nedtrapning af situationen og bringe alle parter til forhandlingsbordet,
bl.a. gennem etableringen af en international observatørmission i Ukraine. Det er
samtidig vigtigt for regeringen, at man fortsat holder den nye ukrainske regering op på
at sikre en inklusiv politisk proces i hele Ukraine.

