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NOTE 
fra: Generalsekretariatet for Rådet 
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet for Almindelige Anliggender 
Vedr.: Det Europæiske Råd (den 18.-19. oktober 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 18.-19. oktober 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 
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I. ØKONOMISK POLITIK 

 

Det Europæiske Råd vil se på fremskridtene med gennemførelsen af vækst- og 

beskæftigelsespagten og om nødvendigt fastlægge yderligere retningslinjer for at fremme 

vækst og beskæftigelse. 

 

Formanden for Det Europæiske Råd vil aflægge rapport om det igangværende arbejde med 

den fremtidige Økonomiske og Monetære Union efter Det Europæiske Råds møde i juni. 

 

I den sammenhæng vil Det Europæiske Råd vurdere de fremskridt, der er gjort med 

forslagene til en fælles europæisk banktilsynsmekanisme, og om nødvendigt fastlægge 

yderligere retningslinjer. Det vil også drøfte det overordnede spørgsmål om bankunionen og 

dens bestanddele. 

 

II. STRATEGISKE PARTNERE 

 

Det Europæiske Råd vil lægge op til en åben meningsudveksling om forbindelserne med 

strategiske partnere. Det forventes ikke at vedtage skriftlige konklusioner om dette emne. 

 

III. ANDRE PUNKTER 

 

På baggrund af indtrufne hændelser vil Det Europæiske Råd muligvis drøfte specifikke 

udenrigspolitiske spørgsmål. 
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