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NOTA
van:
aan:

het secretariaat-generaal van de Raad
het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad

Betreft:

Europese Raad (28-29 juni 2016)
- Geannoteerde ontwerpagenda

Krachtens artikel 3, lid 1, van het reglement van orde van de Europese Raad legt de voorzitter van
de Europese Raad, in nauwe samenwerking met het lid van de Europese Raad dat de lidstaat
vertegenwoordigt die het halfjaarlijks voorzitterschap van de Raad bekleedt, en met de voorzitter
van de Commissie, aan de Raad (Algemene Zaken) een geannoteerde ontwerpagenda voor.
Voor de delegaties gaat hierbij de door de voorzitter van de Europese Raad opgestelde
geannoteerde ontwerpagenda, waarin de voornaamste punten worden genoemd die de Europese
Raad tijdens de in hoofde genoemde bijeenkomst naar verwachting zal behandelen.
In het licht van de slotbespreking die de Raad (Algemene Zaken) binnen vijf dagen vóór de
bijeenkomst van de Europese Raad houdt, stelt de voorzitter van de Europese Raad de voorlopige
agenda op.
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I.

MIGRATIE
In de context van zijn alomvattende strategie zal de Europese Raad de situatie inzake migratie
in al haar aspecten evalueren. Hij zal meer bepaald het operationaliseren van de externe
aspecten van migratie bezien, de vooruitgang wat betreft de versterking van de buitengrenzen
van de EU beoordelen, en de balans opmaken van de uitvoering van de verklaring EU-Turkije
van 18 maart 2016.

II.

BANEN, GROEI EN INVESTERINGEN
De Europese Raad zal:
•

de landenspecifieke aanbevelingen goedkeuren en het Europees semester 2016
afsluiten;

•

de eerste resultaten van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) in
het kader van het investeringsplan voor Europa beoordelen, en operationele conclusies
formuleren voor de toekomst ervan;

•

een agenda goedkeuren voor de totstandbrenging van alle aspecten van de eengemaakte
markt teneinde het nog onontgonnen groei- en productiviteitspotentieel ervan ten volle
te benutten;

•

zich buigen over de voltooiing van de economische en monetaire unie;

•

en de balans opmaken van de lopende maatregelen ter bestrijding van belastingfraude,
belastingontduiking en het witwassen van geld.

III. EXTERNE BETREKKINGEN
De Europese Raad zal het hebben over de samenwerking tussen de EU en de NAVO in de
aanloop naar de NAVO-top in Warschau.
Naargelang van de ontwikkelingen kan de Europese Raad zich over nog andere kwesties op
het gebied van het buitenlands beleid buigen.
IV.

RESULTAAT VAN HET REFERENDUM IN HET VERENIGD KONINKRIJK
p.m.
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