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(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné)

ROZHODNUTÍ

RADA
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 13. prosince 2007,
kterým se provádí čl. 9c odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a čl. 205 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie jednak mezi 1. listopadem 2014 a 31. březnem 2017 a jednak od 1. dubna 2017
(2009/857/ES)
b) alespoň tři čtvrtiny počtu členských států

RADA EVROPSKÉ UNIE,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Je třeba přijmout ustanovení, která umožní hladký
přechod ze systému rozhodování v Radě kvalifikovanou
většinou, jak je vymezen v čl. 3 odst. 3 Protokolu
o přechodných ustanoveních, který bude nadále použitelný až do 31. října 2014, na systém hlasování podle čl.
9c odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a čl. 205 odst. 2
Smlouvy o fungování Evropské unie, který bude použitelný od 1. listopadu 2014, včetně zvláštních ustanovení
stanovených v čl. 3 odst. 2 uvedeného protokolu na
přechodné období až do 31. března 2017.

Připomíná se, že je zvyklostí Rady vynakládat veškeré
možné úsilí k posílení demokratické legitimity aktů přijí
maných kvalifikovanou většinou,

nutných k vytvoření blokační menšiny vyplývající z použití čl.
9c odst. 4 prvního pododstavce Smlouvy o Evropské unii nebo
čl. 205 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, oznámí
Radě svůj nesouhlas s přijetím aktu kvalifikovanou většinou,
Rada tuto záležitost projedná.

Článek 2
V průběhu tohoto jednání vynaloží Rada nejvyšší možné úsilí,
aby v přiměřené době, a aniž jsou dotčeny povinné lhůty stano
vené právem Unie, dosáhla uspokojivého řešení obav vyjádře
ných členy Rady uvedenými v článku 1.

Článek 3
Za tímto účelem předseda Rady s pomocí Komise a při
dodržení jednacího řádu Rady vynaloží veškerou iniciativu
nezbytnou k usnadnění širšího základu shody v Radě. Členové
Rady jsou mu nápomocni.

ROZHODLA TAKTO:

ODDÍL 1
ODDÍL 2

USTANOVENÍ POUŽITELNÁ MEZI 1. LISTOPADEM 2014
A 31. BŘEZNEM 2017

USTANOVENÍ POUŽITELNÁ OD 1. DUBNA 2017

Článek 1

Článek 4

Pokud mezi 1. listopadem 2014 a 31. březnem 2017 členové
Rady, kteří zastupují

Pokud od 1. dubna 2017 členové Rady, kteří zastupují

a) alespoň tři čtvrtiny počtu obyvatel nebo

a) alespoň 55 % obyvatel nebo
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b) alespoň 55 % počtu členských států
nutných k vytvoření blokační menšiny vyplývající z použití čl.
9c odst. 4 prvního pododstavce Smlouvy o Evropské unii nebo
čl. 205 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, oznámí
Radě svůj nesouhlas s přijetím aktu kvalifikovanou většinou,
Rada tuto záležitost projedná.
Článek 5
V průběhu tohoto jednání vynaloží Rada nejvyšší možné úsilí,
aby v přiměřené době, a aniž jsou dotčeny povinné lhůty stano
vené právem Unie, dosáhla uspokojivého řešení obav vyjádře
ných členy Rady uvedenými v článku 4.
Článek 6
Za tímto účelem předseda Rady s pomocí Komise a při
dodržení jednacího řádu Rady vynaloží veškerou iniciativu

1.12.2009

nezbytnou k usnadnění širšího základu shody v Radě. Členové
Rady jsou mu nápomocni.

ODDÍL 3
VSTUP V PLATNOST ROZHODNUTÍ

Článek 7
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vstupu v platnost
Lisabonské smlouvy.

V Bruselu dne 13. prosince 2007.

Za Radu
předseda
L. AMADO

