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Vedr.: Det Europæiske Råd (mødet den 24.-25. marts 2011)

- 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 til delegationerne 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 24.-25. marts 2011.

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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I. ØKONOMISK POLITIK

Det Europæiske Råd vil gennemgå den økonomiske situation og nå til enighed om en samlet 

pakke af foranstaltninger med henblik på at fastholde finansiel stabilitet og bane vej for en 

bæredygtig og jobskabende vækst, der omfatter følgende:

a) afslutning af første fase af det europæiske halvår med aftalen om prioriteterne for 

strukturreformer og finanspolitisk konsolidering på grundlag af Kommissionens årlige 

vækstundersøgelse og Rådets forberedende arbejde

b) vedtagelse af afgørelsen om ændring af TEUF med hensyn til den fremtidige 

europæiske stabilitetsmekanisme

c) afslutning af Rådets arbejde med de lovgivningsmæssige forslag om økonomisk styring 

med henblik på vedtagelse inden udgangen af juni

d) afslutning af arbejdet med den fremtidige ESM og med styrkelsen af EFSF

e) beslutning om konkrete skridt til at opnå en ny kvalitet i koordineringen af den 

økonomiske politik i euroområdet.

II. SYDLIGE NABOLANDE

I lyset af de seneste begivenheder vil Det Europæiske Råd drøfte udviklingen i de sydlige 

nabolande og følge op på sin erklæring af 4. februar 2011 om Egypten og regionen.

III. ANDRE SPØRGSMÅL

Det Europæiske Råd forventes at udnævne et nyt medlem af ECB's Direktion.
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