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Vedr.: Det Europæiske Råd (den 17. juni 2010)

– Forslag til kommenteret dagsorden

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i Det Europæiske Råds forretningsorden forelægger for-

manden for Det Europæiske Råd i tæt samarbejde med det medlem af Det Europæiske Råd, der 

repræsenterer den medlemsstat, som varetager det halvårlige formandskab for Rådet, og med for-

manden for Kommissionen et forslag til kommenteret dagsorden for Rådet for Almindelige Anlig-

gender.

Vedlagt følger det forslag til kommenteret dagsorden, som formanden for Det Europæiske Råd har 

forelagt, og som indeholder de vigtigste spørgsmål, som Det Europæiske Råd forventes at tage op 

den 17. juni 2010.

På baggrund af den endelige drøftelse, som Rådet for Almindelige Anliggender skal have inden for 

fem dage før Det Europæiske Råds møde, udarbejder formanden for Det Europæiske Råd den fore-

løbige dagsorden.
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Formanden for Det Europæiske Råd har til hensigt at begrænse dagsordenen for Det Europæiske 

Råds møde til de punkter, der rent faktisk vil blive drøftet af stats- og regeringscheferne. Konklusi-

onerne fra mødet bliver korte og vil i det væsentlige fokusere på de afgørelser og generelle politik-

ker, som godkendes af Det Europæiske Råd.

o

o o

I. EUROPA 2020: EN NY EUROPÆISK STRATEGI FOR BESKÆFTIGELSE OG 

VÆKST

Det Europæiske Råd vil i forlængelse af sine konklusioner af 25.-26. marts 2010 vedtage Europa 

2020 - den nye europæiske strategi for beskæftigelse og vækst. Det vil især blive opfordret til at 

give sin politiske tilslutning til de integrerede retningslinjer, fastsætte de overordnede mål endeligt 

på områderne uddannelse og social inklusion/fattigdomsreduktion, vurdere det arbejde, der er udført 

i forbindelse med de nationale mål, som medlemsstaterne skal fastsætte, og vurdere det igangværen-

de arbejde med de flaskehalse, der hæmmer væksten.

I den forbindelse vil Det Europæiske Råd udveksle synspunkter om, hvordan Unionen bedst kan 

tackle de hastende udfordringer med hensyn til konkurrenceevnen og forøgelse af væksten. Det vil 

gøre status over drøftelserne om, hvordan koordineringen af de økonomiske politikker kan styrkes

yderligere, idet der tages hensyn til Kommissionens meddelelse af 12. maj og lanceringen af task-

forcen. Det vil blive underrettet om Rådets arbejde med exitstrategier.

II. G20-TOPMØDET I TORONTO

Det Europæiske Råd vil fastlægge den holdning, Unionen skal indtage på G20-topmødet i Toronto. 

Det vil især fremme de igangværende bestræbelser på at styrke den finansielle regulering og det 

finansielle tilsyn både i og uden for EU.
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III. ÅRTUSINDUDVIKLINGSMÅLENE

Det Europæiske Råd vil drøfte forberedelserne til FN-plenarmødet på højt niveau om årtusindud-

viklingsmålene.

IV. KLIMAFORANDRINGER

Kommissionen vil forelægge sin kommende meddelelse om klimaforandringer, hvilket vil give Det 

Europæiske Råds medlemmer mulighed for at komme med en første reaktion på især Europas 

ambitioner med hensyn til reduktion af drivhusgasemissioner og det hermed forbundne spørgsmål 

om konkurrenceevne. 

o

o o

ANDRE SPØRGSMÅL

Det Europæiske Råd vil få en redegørelse fra formanden for Refleksionsgruppen, som det nedsatte i 

december 2007.

Det vil også blive opfordret til at tilslutte sig Rådets konklusioner om evalueringen af gennemførel-

sen af den europæiske pagt om indvandring og asyl.

________________________


