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NOTE
fra: generalsekretariatet
til: Coreper/Rådet for Almindelige Anliggender
Vedr.: Det Europæiske Råd (den 9. december 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 9. december 2011.
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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.

o

o o

I. ØKONOMISK POLITIK

Det Europæiske Råd vil gennemgå den samlede økonomiske situation i Europa. Det vil også i 

overensstemmelse med sine konklusioner fra juni og oktober 2011 komme tilbage til 

spørgsmålet om fremme af væksten i Europa med særligt fokus på at prioritere 

vækstfremmende initiativer, reducere den samlede regelbyrde, når det gælder SMV'er og 

mikrovirksomheder, gennemføre akten for det indre marked og færdiggøre den digitale 

dagsorden.

o

o o

De medlemsstater, der deltager i europluspagten, vil gøre status over fremskridtene med 

gennemførelsen på nationalt plan af tilsagnene i henhold til pagten, især på 

beskæftigelsesområdet. De vil også få forelagt en rapport fra deres finansministre om de 

fremskridt, der er gjort med hensyn til koordineringen af skattepolitiske spørgsmål.

o

o o

Det Europæiske Råd vil blive informeret af sin formand og udveksle synspunkter om de 

overvejelser, som euroområdets medlemsstater har gjort sig med hensyn til at styrke den 

økonomiske konvergens i euroområdet, forbedre den finanspolitiske disciplin og uddybe Den 

Økonomiske Union, herunder undersøge muligheden for begrænsede traktatændringer.
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II. ENERGI

Det Europæiske Råd vil på grundlag af en rapport fra formandskabet gøre status over de 

fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af retningslinjerne fra februar 2011, især for så 

vidt angår energieffektivitet, det indre energimarked, energiinfrastrukturudvikling og den 

eksterne energipolitik. Det vil også vurdere de første resultater af de nukleare stresstest på 

grundlag af en foreløbig rapport fra Kommissionen og fremskridtsrapporten om nukleare 

anlægs sikkerhed.

III. ANDRE PUNKTER

I forlængelse af Kommissionens efterårspakke om udvidelsen og i lyset af Rådets 

konklusioner vil Det Europæiske Råd træffe de nødvendige afgørelser om mulige næste skridt 

for bestemte tiltrædelseslande.

p.m. Schengenudvidelse

o

o o

I tilknytning til Det Europæiske Råds møde vil tiltrædelsestraktaten med Kroatien blive 
undertegnet.

_____________________


