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NOTE
fra:
til:
Vedr.:

Generalsekretariatet for Rådet
delegationerne
Traktatreformprocessen (uddrag af Det Europæiske Råds formandskabs konklusioner af
23. juni 2007)

Vedlagt følger til delegationerne et uddrag af Det Europæiske Råds formandskabs konklusioner af
23. juni 2007 vedrørende traktatreformprocessen.
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BILAG

TRAKTATREFORMPROCESSEN
"8.

Det Europæiske Råd er enigt om, at efter to års usikkerhed om Unionens traktatreformproces
er det tidspunkt nu kommet, hvor problemet må løses og Unionen bevæge sig videre fremad.
Tænkepausen har i den mellemliggende tid givet mulighed for en bred offentlig debat og har
bidraget til at lægge grunden til en løsning.

9.

På den baggrund hilser Det Europæiske Råd den rapport velkommen, der er udarbejdet af
formandskabet (dok. 10659/07) efter det mandat, det fik i juni 2006, og er enigt om, at en
hurtig løsning af problemet er en prioritet.

10.

Med henblik herpå er Det Europæiske Råd enigt om at indkalde en regeringskonference, og
det opfordrer formandskabet til straks at tage de nødvendige skridt i overensstemmelse med
EU-traktatens artikel 48 med det mål at indlede regeringskonferencen inden udgangen af juli,
så snart de juridiske krav er opfyldt.

11.

Regeringskonferencen skal udføre sit arbejde i overensstemmelse med mandatet i bilag I til
disse konklusioner. Det Europæiske Råd opfordrer det kommende formandskab til at
udarbejde et udkast til traktattekst, der er i overensstemmelse med mandatets indhold, og
forelægge det for regeringskonferencen, så snart den åbner. Regeringskonferencen skal
afslutte sit arbejde så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden udgangen af
2007, således at der er tilstrækkelig tid til, at den deraf følgende traktat kan ratificeres inden
valget til Europa-Parlamentet i 2009.

12.

Regeringskonferencen skal foregå under stats- og regeringschefernes overordnede ansvar,
men disse bistås af medlemmerne af Rådet (almindelige anliggender og eksterne
forbindelser). Kommissionens repræsentant deltager i konferencen. Europa-Parlamentet
knyttes tæt til og inddrages i konferencens arbejde med tre repræsentanter.
Generalsekretariatet for Rådet leverer sekretariatsbistand til konferencen.
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13.

Efter at have hørt formanden for Europa-Parlamentet opfordrer Det Europæiske Råd med
henblik på at bane vejen for en løsning af problemet om Europa-Parlamentets fremtidige
sammensætning i god tid før valget i 2009 Europa-Parlamentet til senest i oktober 2007 at
fremlægge et udkast til det initiativ, der er beskrevet i protokol 34, som aftalt på
regeringskonferencen i 2004.

14.

Det kommende formandskab opfordres til at sørge for, at kandidatlandene under hele
regeringskonferencen orienteres fuldt ud og regelmæssigt."

________________________
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