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NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet for Almindelige Anliggender
Vedr.: Det Europæiske Råd (den 16.-17. december 2010)

- Forslag til kommenteret dagsorden

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

formanden 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 

formanden for Kommissionen et forslag til kommenteret dagsorden for Rådet for Almindelige 

Anliggender.

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 16.-17. december 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 

foreløbige dagsorden.
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Formanden for Det Europæiske Råd har til hensigt at begrænse dagsordenen til de punkter, der 

rent faktisk vil blive drøftet af Det Europæiske Råd. Konklusionerne fra mødet bliver korte og vil 

fokusere på de afgørelser og generelle politikker, som godkendes af Det Europæiske Råd.
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I. ØKONOMISK POLITIK

Det Europæiske Råd vil i forlængelse af sine konklusioner fra oktober 2010:

– træffe afgørelse om udformningen af en permanent krisemekanisme, der skal etableres 

af medlemsstaterne for at sikre den finansielle stabilitet i euroområdet som helhed, og 

om en begrænset traktatændring, der vil være nødvendig for at skabe en sådan 

mekanisme, 

– gøre status over fremskridtene i Rådet med hensyn til Kommissionens 

lovgivningsforslag, herunder med hensyn til hvordan der tages hensyn til virkningerne 

af pensionsreformer i forbindelse med stabilitets- og vækstpagtens gennemførelse.

Det vil også drøfte, hvordan udgifterne på europæisk plan på passende vis kan afspejle den 

konsolideringsindsats, der gøres af medlemsstaterne, samtidig med at de forskellige 

institutioners rolle og nødvendigheden af at opfylde EU's mål respekteres. 

II. EKSTERNE FORBINDELSER 

Det Europæiske Råd vil blive holdt orienteret om det igangværende arbejde med at evaluere 

Den Europæiske Unions forbindelser med sine strategiske partnere i forlængelse af dets 

konklusioner fra september 2010.
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