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NOTE 
fra: Generalsekretariatet for Rådet 
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet for Almindelige Anliggender 
Vedr.: Det Europæiske Råd (den 28.-29. juni 2012) 

- 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 28.-29. juni 2012. 

 

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 
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I. ØKONOMISK POLITIK 
 
Det Europæiske Råd vil fastlægge retningslinjerne for fremme af vækst og beskæftigelse på kort og 
mellemlang sigt i forbindelse med den igangværende indsats for intelligent konsolidering. Det vil 
navnlig 
 
- udveksle synspunkter om de foranstaltninger, der skal iværksættes på nationalt plan, og 

godkende landespecifikke henstillinger med henblik på at vejlede medlemsstaterne i 
forbindelse med deres strukturreformer, beskæftigelsespolitikker og nationale budgetter, for 
således at afslutte det europæiske semester 

 
- i lyset af de drøftelser, der forventes at blive ført på det uformelle møde den 23. maj 2012, nå 

til enighed om en "EU-dagsorden for vækst", der bygger videre på den række af 
foranstaltninger, der er blevet godkendt på tidligere møder, til fremme af vækst og 
beskæftigelse med særlig vægt på ungdomsbeskæftigelse 

 
- på ny se på fremskridtene og drøfte, hvordan EU kan uddybe sine handels- og 

investeringsforbindelser med centrale partnere. 
 
II. DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME 
 
Det Europæiske Råd vil føre sine første substansdrøftelser om den flerårige finansielle ramme 
2014-2020 på grundlag af en forhandlingsramme udarbejdet af formandskabet, som blandt 
omhandler, hvordan den nye flerårige finansielle ramme bedst kan bidrage til skabelsen af vækst. 
Det forventes at ville godkende proceduremæssige konklusioner, der skal fungere som retningslinjer 
for processen i overensstemmelse med den godkendte tidsplan. 
 
III. ANDRE PUNKTER 
 
Det Europæiske Råd vil gøre status over de fremskridt, der er gjort i større RIA-sager, herunder 
forvaltning af Schengensamarbejdet og asyl. 
 
På baggrund af indtrufne hændelser vil Det Europæiske Råd muligvis drøfte specifikke 
udenrigspolitiske spørgsmål. 
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