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Tárgy: Az Európai Tanács 2013. május 22-i ülése 

– Magyarázó jegyzetekkel ellátott napirendtervezet 
 
 

Az Európai Tanács eljárási szabályzata 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban az Európai 

Tanács elnöke – az Európai Tanácsnak a Tanács féléves elnökségét ellátó tagállamot képviselő 

tagjával és a Bizottság elnökével szorosan együttműködve – magyarázó jegyzetekkel ellátott 

napirendtervezetet nyújt be az Általános Ügyek Tanácsának. 

 

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács elnöke által benyújtott, magyarázó 

jegyzetekkel ellátott napirendtervezetet, amely felsorolja azokat a főbb napirendi pontokat, 

melyeket az Európai Tanács 2013. május 22-én várhatóan meg fog tárgyalni. 

 

A tervezett napirendet az Európai Tanács elnöke az Általános Ügyek Tanácsának az Európai 

Tanács ülése előtt öt nappal tartandó utolsó megbeszélése fényében állítja össze. 
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I. GAZDASÁGPOLITIKA 

 

Az Európai Tanács egyik témája az energia lesz, melyet a növekedés, a foglalkoztatás és a 

versenyképesség előmozdítása iránti uniós törekvések összefüggésében vizsgál. Várhatóan a 

következő három kérdés áll majd a tanácskozások középpontjában: i. a belső energiapiac 

teljes körű megvalósítása és az összekapcsolások; ii. a korszerű energetikai infrastruktúrába 

való beruházások ösztönzésének szükségessége, valamint iii. a magas energiaárak jelentette 

kihívás. 

 

Az Európai Tanács asztalán szerepel majd az adópolitika is. A figyelem középpontjában itt az 

áll, hogy miként lehet az adóbeszedés hatékonyságát növelni, valamint az adókijátszás és az 

adócsalás ellen a legeredményesebben küzdeni a tagállamok költségvetési irányvonalának 

erősítése és a belső piac elmélyítése érdekében. 

 

II. EGYÉB 

 

Az Európai Tanács áttekinti a GMU elmélyítése terén végzett munkát. Ebben a témában 

várhatóan nem fogad el következtetéseket. 

 

A nemzetközi események függvényében elképzelhető, hogy az Európai Tanács konkrét 

külkapcsolati kérdésekkel is foglalkozni fog. 
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