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AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE NIE JE POVINNÉ
ROZHODNUTIE RADY (VŠEOBECNÉ ZÁLEŽITOSTI)
z 1. decembra 2009,
ktorým sa ustanovuje zoznam iných zložení Rady popri tých, ktoré sú uvedené v článku 16 ods. 6
druhom a treťom pododseku Zmluvy o Európskej únii
(2009/878/EÚ)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol o prechodných ustanoveniach, a najmä
na jeho článok 4,

(2)

(3)

Článok 1
Zoznam zložení Rady uvedený v článku 4 Protokolu
o prechodných ustanoveniach je vymedzený v prílohe.

keďže:
(1)

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

V článku 4 Protokolu o prechodných ustanoveniach sa
ustanovuje, že do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia
Európskej rady o zozname zložení Rady uvedeného
v článku 16 ods. 6 prvom pododseku Zmluvy
o Európskej únii prijme Rada pre všeobecné záležitosti
jednoduchou väčšinou zoznam iných zložení Rady, ako
sú Rada pre všeobecné záležitosti a zahraničné veci.
Zoznam zložení Rady ustanovila Rada (pre všeobecné
záležitosti) 22. júla 2002 ako súčasť prílohy I k rokova
ciemu poriadku Rady a na základe zoznamu, na ktorom
sa dohodla Európska rada na zasadnutí 21. a 22. júna
2002 v Seville.
Na účely dosiahnutia súladu s ustanoveniami zmlúv je
potrebné upraviť tento zoznam, ktorý sa vloží do roko
vacieho poriadku Rady,

Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. decembra 2009

Za Radu
predseda
C. BILDT
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Úradný vestník Európskej únie

PRÍLOHA
ZOZNAM ZLOŽENÍ RADY
1. Všeobecné záležitosti (1).
2. Zahraničné veci (2).
3. Hospodárske a finančné záležitosti (3).
4. Spravodlivosť a vnútorné veci (4).
5. Zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a spotrebiteľské záležitosti.
6. Konkurencieschopnosť (vnútorný trh, priemysel a výskum) (5).
7. Doprava, telekomunikácie a energetika.
8. Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo.
9. Životné prostredie.
10. Vzdelávanie, mládež a kultúra (6).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Toto zloženie je ustanovené v článku 16 ods. 6 druhom pododseku Zmluvy o Európskej únii.
Toto zloženie je ustanovené v článku 16 ods. 6 treťom pododseku Zmluvy o Európskej únii.
Vrátane rozpočtu.
Vrátane civilnej ochrany.
Vrátane cestovného ruchu.
Vrátane audiovizuálnych záležitostí.
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