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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 9. november 2009 (12.11)
(OR. en)

15525/09

POLGEN 182

NOTE
fra: formandskabet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: Det Europæiske Råd (den 10. og 11. december 2009)

– Forslag til kommenteret dagsorden

Ifølge artikel 2, stk. 3, i Rådets forretningsorden skal Rådet (almindelige anliggender og eksterne 

forbindelser) på forslag af formandskabet udarbejde et forslag til kommenteret dagsorden senest fire 

uger inden Det Europæiske Råds møde.

Formandskabet fremlægger derfor nedenstående forslag til kommenteret dagsorden, der indeholder 

de vigtigste punkter, som det forventer, at Det Europæiske Råd tager op på mødet den 10.-11. 

december 2009. Arbejdet med mange af disse punkter er allerede i gang, og formandskabet vil 

støtte sig på resultaterne heraf med henblik på den videre forberedelse af Det Europæiske Råd.

o
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Formandskabet har til hensigt at begrænse dagsordenen for Det Europæiske Råd til de punkter, der 

rent faktisk vil blive drøftet af stats- og regeringscheferne. Konklusionerne fra mødet vil blive korte 

og i det væsentligste fokuseret på de afgørelser og de generelle retningslinjer, som godkendes af 

Det Europæiske Råd.

o

o o

I. Institutionelle spørgsmål

PM Lissabontraktatens ikrafttræden

II. Den økonomiske og finansielle situation samt beskæftigelsessituationen

Det Europæiske Råd vil gøre status over de bestræbelser, der gøres for at reagere på den 

økonomiske og finansielle krise.

Det vil vurdere situationen og udstikke retningslinjer for det videre arbejde, især med hensyn til 

udarbejdelsen af koordinerede exitstrategier, og for gennemførelsen af den europæiske økonomiske 

genopretningsplan, hvis det er relevant. Som en opfølgning af Rådets arbejde vil det også drøfte den 

samlede pakke vedrørende oprettelsen af en finansiel tilsynsstruktur for at sikre, at de nye 

tilsynsrammer indføres i løbet af  2010.

I et langsigtet perspektiv vil Det Europæiske Råd lægge grunden til den fremtidige udvikling af 

Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse, så der kan træffes afgørelser herom i foråret 2010. 

Det Europæiske Råd vil vurdere gennemførelsen af EU's strategi for bæredygtig udvikling og vil 

blive opfordret til at godkende retningslinjer for dens fremtidige udvikling.
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III. Stockholmprogrammet - et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste

Det Europæiske Råd vil blive opfordret til at vedtage det nye flerårige program vedrørende frihed, 

sikkerhed og retfærdighed ("Stockholmprogrammet").

IV. Indsats for at opnå en aftale på klimakonferencen i København

Det Europæiske Råd vil vurdere status vedrørende forhandlingerne på klimakonferencen i 

København og vil træffe alle nødvendige afgørelser for at bidrage til et vellykket resultat.

V. Eksterne forbindelser (evt.)

PM

________________________


