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NOTE 
fra: Generalsekretariatet for Rådet 
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet for Almindelige Anliggender 
Vedr.: Det Europæiske Råds møde (den 7.-8. februar 2013) 

- 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 7.-8. februar 2013. 

 

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. HANDEL 

 

I forbindelse med gennemførelsen af vækst- og beskæftigelsespagten vil Det Europæiske Råd 

gøre status over EU's stilling i den internationale handel og udstikke retningslinjer for videre 

fremskridt. Det vil gøre status over handelsforhandlingerne med nøglepartnere og tilføre dem 

fremdrift, hvor det er nødvendigt, og det kan anbefale at overveje iværksættelsen af nye 

forhandlinger. Det Europæiske Råd vil også vurdere status i de multilaterale forhandlinger i 

WTO og udstikke retningslinjer for EU's videre engagement i forholdet til sine partnere. 

 

II. EKSTERNE FORBINDELSER 

 

Det Europæiske Råd vil vurdere udviklingen i den arabiske verden og det sydlige 

Middelhavsområde to år efter starten på det arabiske forår. Det vil overveje EU's forbindelser 

med nøgleaktører i regionen med henblik på at føre sammenhængende politikker for at tackle 

de største kilder til bekymring og nå til enighed om yderligere konkrete foranstaltninger for at 

hjælpe med at opnå demokrati, velstand, stabilitet og retsstatsforhold. 

 

I lyset af den internationale udvikling kan Det Europæiske Råd vedtage konklusioner om 

andre vigtige udenrigspolitiske spørgsmål, der kræver ledernes opmærksomhed. 
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