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Vedr.: Det Europæiske Råd (den 14.-15. marts 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 14.-15. marts 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. 

 

o 
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I. DEN ØKONOMISKE POLITIK 

 

Det Europæiske Råd vil afslutte første fase af det europæiske semester med: 

 

– at vurdere generelle fremskridt med gennemførelsen af landespecifikke anbefalinger 

for det europæiske semester 2012 og tilsagn i henhold til europluspagten og som 

ønsket opfordre til hurtigst muligt at udfylde de resterende lakuner 

– at vejlede medlemsstaterne om deres stabilitets- og konvergensprogrammer og 

nationale reformprogrammer for 2013 på grundlag af Kommissionens årlige 

vækstundersøgelse og i lyset af formandskabets sammenfattende rapport om Rådets 

drøftelser vedrørende den årlige vækstundersøgelse 

– at vejlede vedrørende gennemførelsen af Europa 2020-strategiens flagskibsinitiativer, 

især med hensyn til "En dagsorden for nye kvalifikationer og job" og forberedelserne 

af de kommende tematiske drøftelser om industri- og innovationspolitikker og den 

digitale dagsorden. 

 

I denne forbindelse vil Det Europæiske Råd drøfte status over gennemførelsen af vækst- og 

beskæftigelsespagten, især hvad angår det indre marked og intelligent regulering, som der 

blev opnået enighed om i december. 

 

Om nødvendigt vil Det Europæiske Råd endvidere gøre status over de fremskridt, der gøres 

vedrørende lovgivningsforslag med relation til den integrerede finansielle ramme samt den 

operationelle ramme for den europæiske stabilitetsmekanismes direkte rekapitalisering af 

banker. 

 

II. EKSTERNE FORBINDELSER 

 

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. 

 

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

udenrigspolitiske spørgsmål, hvor dette tilfører EU's udenrigspolitik merværdi. 

 

_____________________ 


	NOTE
	I. DEN ØKONOMISKE POLITIK
	Det Europæiske Råd vil afslutte første fase af det europæiske semester med:
	– at vurdere generelle fremskridt med gennemførelsen af landespecifikke anbefalinger for det europæiske semester 2012 og tilsagn i henhold til europluspagten og som ønsket opfordre til hurtigst muligt at udfylde de resterende lakuner
	– at vejlede medlemsstaterne om deres stabilitets- og konvergensprogrammer og nationale reformprogrammer for 2013 på grundlag af Kommissionens årlige vækstundersøgelse og i lyset af formandskabets sammenfattende rapport om Rådets drøftelser vedrørende...
	– at vejlede vedrørende gennemførelsen af Europa 2020-strategiens flagskibsinitiativer, især med hensyn til "En dagsorden for nye kvalifikationer og job" og forberedelserne af de kommende tematiske drøftelser om industri- og innovationspolitikker og d...
	I denne forbindelse vil Det Europæiske Råd drøfte status over gennemførelsen af vækst- og beskæftigelsespagten, især hvad angår det indre marked og intelligent regulering, som der blev opnået enighed om i december.
	Om nødvendigt vil Det Europæiske Råd endvidere gøre status over de fremskridt, der gøres vedrørende lovgivningsforslag med relation til den integrerede finansielle ramme samt den operationelle ramme for den europæiske stabilitetsmekanismes direkte rek...
	II. EKSTERNE FORBINDELSER
	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.
	På baggrund af indtrufne hændelser vil Det Europæiske Råd muligvis drøfte specifikke udenrigspolitiske spørgsmål, hvor dette tilfører EU's udenrigspolitik merværdi.
	_____________________

