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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Δεκεμβρίου 2007
όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 9Γ παράγραφος 4 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
205 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου
2014 και της 31ης Μαρτίου 2017, αφενός, και από 1ης Απριλίου 2017, αφετέρου
(2009/857/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

β) τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του αριθμού των κρατών μελών,

Εκτιμώντας τα εξής:

τα οποία είναι απαραίτητα για τον σχηματισμό της μειοψηφίας
αρνησικυρίας που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 9Γ
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και του άρθρου 205 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώσουν την αντίθεσή τους
στην έκδοση πράξης του Συμβουλίου με ειδική πλειοψηφία, το
Συμβούλιο συζητά το θέμα.

(1)

(2)

Θεωρείται σκόπιμο να θεσπισθούν διατάξεις που να επιτρέ
πουν την ομαλή μετάβαση από το σύστημα λήψεως αποφά
σεων του Συμβουλίου με ειδική πλειοψηφία, όπως ορίζεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου σχετικά με
τις μεταβατικές διατάξεις, το οποίο θα συνεχίσει να εφαρμό
ζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014, στο σύστημα ψηφο
φορίας που προβλέπεται από τα άρθρα 9 Γ παράγραφος 4
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 205 παράγρα
φος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το οποίο θα ισχύσει από 1ης Νοεμβρίου 2014,
περιλαμβανομένων, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου
έως τις 31 Μαρτίου 2017, των ειδικών διατάξεων οι οποίες
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του εν λόγω
πρωτοκόλλου.
Υπενθυμίζεται ότι η πρακτική του Συμβουλίου είναι να
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση της
δημοκρατικής νομιμοποίησης των αποφάσεων που λαμβάνο
νται με ειδική πλειοψηφία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 2
Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω συζήτησης, το Συμβούλιο καταβάλ
λει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταλήξει, εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος και χωρίς να θίγονται τα υποχρεωτικά χρο
νικά όρια που ορίζει το δίκαιο της Ένωσης, σε ικανοποιητική λύση
σε σχέση με τις ανησυχίες που εξέφρασαν τα μέλη του Συμβουλίου
που αναφέρονται στο άρθρο 1.
Άρθρο 3
Προς τον σκοπό αυτό, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, επικουρούμε
νος από την Επιτροπή και τηρώντας τον εσωτερικό κανονισμό του
Συμβουλίου, αναλαμβάνει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία προκειμέ
νου να διευκολυνθεί η επίτευξη ευρύτερης βάσης συμφωνίας στο
Συμβούλιο. Τα μέλη του Συμβουλίου τον συνδράμουν.

ΤΜΗΜΑ 1

ΤΜΗΜΑ 2

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΚΑΙ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2017

Άρθρο 1

Άρθρο 4

Μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2014 και της 31ης Μαρτίου 2017,
εάν μέλη του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν:

Από 1ης Απριλίου 2017, εάν μέλη του Συμβουλίου που αντιπρο
σωπεύουν:

α) τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του πληθυσμού· ή

α) τουλάχιστον το 55 % του πληθυσμού· ή
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β) τουλάχιστον το 55 % του αριθμού των κρατών μελών,

τα οποία είναι απαραίτητα για τον σχηματισμό της μειοψηφίας
αρνησικυρίας που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 9Γ
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και του άρθρου 205 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώσουν την αντίθεσή τους
στην έκδοση πράξης του Συμβουλίου με ειδική πλειοψηφία, το
Συμβούλιο συζητά το θέμα.
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Άρθρο 6
Προς τον σκοπό αυτό, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, επικουρούμε
νος από την Επιτροπή και τηρώντας τον εσωτερικό κανονισμό του
Συμβουλίου, αναλαμβάνει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία προκειμέ
νου να διευκολυνθεί η επίτευξη ευρύτερης βάσης συμφωνίας στο
Συμβούλιο. Τα μέλη του Συμβουλίου τον συνδράμουν.
ΤΜΗΜΑ 3
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία έναρξης
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Άρθρο 5
Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω συζήτησης, το Συμβούλιο καταβάλ
λει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταλήξει, εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος και χωρίς να θίγονται τα υποχρεωτικά χρο
νικά όρια που ορίζει το δίκαιο της Ένωσης, σε ικανοποιητική λύση
σε σχέση με τις ανησυχίες που εξέφρασαν τα μέλη του Συμβουλίου
που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2007.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. AMADO

