Bruxelles, den 16. april 2003
8279/03 (Presse 112)
(OR. en)

KONVENTET PÅ DAGSORDENEN FOR DET EUROPÆISKE RÅDS UFORMELLE
MØDE
den 16. april 2003 i Athen
Det Europæiske Råd, der holder et uformelt møde i Athen, mødtes i formiddags med formanden for
Det Europæiske Konvent, Valéry Giscard d'Estaing, for at høre, hvor langt konventet er nået i sit
arbejde. Det havde i forvejen haft en kort udveksling af synspunkter med Europa-Parlamentets formand, Pat Cox.
Konventets formand orienterede stats- og regeringscheferne om den seneste udvikling i konventets
arbejde. Derefter var der en udveksling af synspunkter om de vigtigste institutionelle spørgsmål,
dvs.:
1.

Sikring af større kontinuitet i formandskabet for Det Europæiske Råd og i EU-Ministerrådets
forskellige sammensætninger

2.

Europa-Parlamentets størrelse og sammensætning efter udvidelsen til 27 medlemmer

3.

Udnævnelsen af Kommissionens formand og dennes beføjelser

4.

Udnævnelsen af en eventuel EU-udenrigsminister og dennes beføjelser

5.

Den rolle, der skal tildeles en eventuel ny struktur (f.eks. en konference eller kongres) bestående af repræsentanter for de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet.
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De deltagende lande var enige om, at det er vigtigt at afslutte konventets arbejde rettidigt og at gå
videre med ovennævnte spørgsmål. Det endelige udkast, der bliver resultatet af konventets arbejde,
forventes at blive forelagt på Det Europæiske Råds møde den 20. juni 2003 i Thessaloniki.
Der mindes om, at Det Europæiske Råd på sit møde den 14.-15. december 2001 i Laeken havde
besluttet at indkalde et konvent bestående af de mest fremtrædende deltagere i debatten om EU's
fremtid for at berede vejen for den næste regeringskonference. Konventets forslag skal forelægges
for Det Europæiske Råd, og slutdokumentet skal anvendes som udgangspunkt for drøftelserne på
regeringskonferencen, som skal træffe de endelige beslutninger.
Konventet holdt sit første møde den 28. februar 2002 i Bruxelles. Der blev den 28. oktober 2002
foreslået et foreløbigt udkast til en forfatningstraktat, som siden da har været genstand for en lang
række bidrag og ændringsforslag.
Konventet forventes at afslutte sit arbejde i 2003. Der er plenarmøde en gang om måneden i
Europa-Parlamentets lokaler i Bruxelles.
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