Ljubljana, 17. junij 2008

Spoštovani Predsednik vlade,

Z veseljem vas vabim na zasedanje Evropskega sveta, ki bo 19. in 20. junija 2008 v Bruslju.
Pomembno je, da po izidu irskega referenduma o Lizbonski pogodbi pokažemo, da bo EU dosegla
napredek in ostala na poti napredka. Naše razprave nameravam organizirati na slede i na in.
Prvo zasedanje Sveta bo v torek ob 17. uri v sestavi voditeljev držav in vlad, na njem pa bo
potekala razprava o vstopu Slovaške v obmo je evra. Pri tem se nam bo pridružil predsednik
Evropske banke Jean-Claude Trichet.
Po obi ajnem skupinskem fotografiranju bomo ob 17.45 izmenjali stališ a s predsednikom
Evropskega parlamenta Hansom-Gertom Pötteringom.
Prvo delovno zasedanje Evropskega sveta se bo za elo ob 18.15. Glede na to, da so zadnjih nekaj
mesecev zaznamovale najvišje nominalne cene vseh pomembnejših živil v skoraj petdesetih letih,
bomo morali prav pokazati, kako ukrepati v prihodnje. Razpravljali bomo o politi nih posledicah
strme rasti cen hrane in nafte ter odlo ili o številnih kratkoro nih, srednjero nih in dolgoro nih
ukrepih. Podlaga naše razprave bosta dve sporo ili Komisije o cenah hrane in nafte. Zelo
pomembno je, da se ta vprašanja nenehno obravnavajo na podlagi skupnih prizadevanj, ki so
potrebna za doseganje razvojnih ciljev novega tiso letja.

Med ve erjo, ki se bo za ela ob 20.15, bomo našega kolega predsednika vlade Briana Cowena
najprej zaprosili, naj pojasni razloge za zavrnitve Lizbonske pogodbe na referendumu. Nato bomo
skupaj pregledali na ine, kako naprej.
Ministri za zunanje zadeve bodo na ve erji pregledali razmere na Zahodnem Balkanu.
V petek bomo delovno zasedanje za eli ob 10. uri, namenili ga bomo kon nemu izoblikovanju
sklepov. Najprej bomo pregledali podro je pravosodja in notranjih zadev, nato prešli na
gospodarska, socialna in okoljska vprašanja. Nato bomo ponovno potrdili našo podporo evropski
prihodnosti Zahodnega Balkana in poudarili nujnost nadaljnjega ukrepanja. Na podlagi evropske
sosedske politike bomo pregledali napredek pri Barcelonskem procesu: Uniji za Sredozemlje in
potrdili predlog za razvoj njenega vzhodnega partnerstva v okviru Evropske sosedske politike.
Predsedstvo bo o izidu razprave obvestilo kandidatke za pristop.

S spoštovanjem,
Janez Janša
Predsednik Evropskega sveta

