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para: COREPER/Conselho dos Assuntos Gerais
Assunto: Conselho Europeu (25 e 26 de Março de 2010)

– Projecto de ordem do dia anotada

Nos termos do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento Interno do Conselho Europeu, o seu Presidente, em 

estreita cooperação com o membro do Conselho Europeu que representa o Estado-Membro que 

exerce a Presidência semestral do Conselho e com o Presidente da Comissão, apresenta ao 

Conselho dos Assuntos Gerais um projecto de ordem do dia anotada.

Nessa conformidade, junto se envia, à atenção das delegações, o projecto de ordem do dia anotada 

apresentado pelo Presidente do Conselho Europeu com os principais pontos que este deverá tratar 

na reunião de 25 e 26 de Março de 2010.

À luz do último debate realizado pelo Conselho dos Assuntos Gerais nos cinco dias que antecedem 

a reunião do Conselho Europeu, o Presidente do Conselho Europeu estabelece a ordem do dia 

provisória.
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O Presidente do Conselho Europeu tenciona restringir a ordem do dia do Conselho Europeu aos 

pontos que serão efectivamente examinados pelos Chefes de Estado ou de Governo. As conclusões 

da reunião serão breves e centrar-se-ão principalmente nas decisões e políticas gerais aprovadas 

pelo Conselho Europeu.

o

o o

I. NOVA ESTRATÉGIA EUROPEIA PARA O CRESCIMENTO E O EMPREGO

Com base na comunicação da Comissão intitulada "Europa 2020", o Conselho Europeu será 

convidado a chegar a acordo sobre o quadro geral da nova estratégia da União para o crescimento e 

o emprego. Em particular, será convidado a ultimar a governação da estratégia e a acordar num 

número restrito de objectivos quantitativos a nível da UE que posteriormente serão traduzidos em 

objectivos nacionais diferenciados.

Neste contexto, o Conselho Europeu fará o balanço dos esforços que estão a ser desenvolvidos pela 

União Europeia e pelos seus Estados-Membros para debelar a actual crise económica. Neste 

aspecto, revestem-se de particular importância questões como a implementação de estratégias de 

saída coordenadas e progressos, tanto a nível da UE como a nível mundial, em domínios relevantes 

como a supervisão e regulação financeiras. O Conselho Europeu realizará também um debate 

preliminar sobre a preparação da Cimeira do G20.

II. SEGUIMENTO DA CONFERÊNCIA DE COPENHAGA SOBRE ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS

O Conselho Europeu avaliará a situação dos trabalhos no que respeita ao seguimento da 

Conferência de Copenhaga, quer no tocante ao processo de negociação internacional, quer às 

relações da União com os seus parceiros estratégicos.
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