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Vid mötet den 14 december 2017 antog Europeiska rådet protokollet från sitt möte den 19 oktober
2017 enligt detta dokument och beslutade att offentliggöra det.
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1.

Diskussion med Europaparlamentets talman
Europaparlamentets talman hördes av Europeiska rådet.

2.

Godkännande av dagordningen
Europeiska rådet godkände dagordningen enligt dokument EUCO 15/17. Frankrike begärde
att ett uttalande (se bilagan) skulle tas till mötesprotokollet.

3.

Migration
Europeiska rådet diskuterade strategin för att säkerställa fullständig kontroll över de yttre
gränserna och såg över åtgärder för att befästa denna strategi längs alla rutter. Det tittade
särskilt på utvecklingen längs den centrala Medelhavsrutten och på den finansiering som
behövs för att stötta de migrationsrelaterade åtgärderna i Nordafrika. Europeiska rådet
beslutade också att återkomma till reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet vid
decembermötet och att försöka nå konsensus under första halvåret 2018.

4.

Ett digitalt Europa
Med anledning av det digitala toppmötet i Tallinn den 29 september 2017 diskuterade
Europeiska rådet de åtgärder som krävs för att EU ska lyckas bygga ett digitalt Europa. Det
lämnade vägledning för det kommande arbetet, bland annat om färdigställandet av den
digitala inre marknaden.

5.

Säkerhet och försvar
Europeiska rådet gick igenom uppföljningen av Europeiska rådets slutsatser om säkerhet och
försvar från juni 2017. Det bekräftade vid detta tillfälle målet att inleda ett permanent
strukturerat samarbete före slutet av året.
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6.

Yttre förbindelser
Europeiska rådet diskuterade förbindelserna med Turkiet, liksom den senaste utvecklingen i
fråga om Nordkorea och kärnteknikavtalet med Iran.

7.

Godkännande av slutsatserna
Europeiska rådet godkände slutsatserna – som återspeglar resultatet av diskussionerna – enligt
dok. EUCO 14/17.

8.

Godkännande av protokollet från Europeiska rådets möte den 22–23 juni 2017 och
beslut om att offentliggöra det
Europeiska rådet godkände protokollet från mötet den 22–23 juni 2017 enligt dok. EUCO
13/17 och beslutade att offentliggöra det.
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BILAGA

Uttalande från Frankrike, som ställer sig bakom förklaring nr 52 om Europeiska unionens
symboler som fogas till slutakten från den regeringskonferens som antagit Lissabonfördraget,
undertecknat den 13 december 2007

”Flaggan som föreställer en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten, hymnen som är hämtad från
Hymn till glädjen i Ludwig van Beethovens nionde symfoni, mottot Förenade i mångfalden, euron
som Europeiska unionens valuta och Europadagen den 9 maj är för Frankrike symboler för
medborgarnas gemensamma tillhörighet till Europeiska unionen och deras anknytning till denna.”
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