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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

TANÁCS
A TANÁCS HATÁROZATA
(2007. december 13.)
az Európai Unióról szóló szerződés 9c. cikke (4) bekezdésének és az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 205. cikke (2) bekezdésének egyrészről 2014. november 1. és 2017. március 31.
közötti, másrészről 2017. április 1-jétől kezdődő végrehajtásáról
(2009/857/EK)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

mivel:
(1)

(2)

Helyénvaló az olyan rendelkezések elfogadása, amelyek
biztosítják a zavartalan átmenetet a Tanács – az átmeneti
rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének (3)
bekezdésében meghatározott, és 2014. október 31-ig
továbbra is alkalmazandó – minősített többségi döntés
hozatali rendszere és a 2014. november 1-jétől hatályba
lépő, az Európai Unióról szóló szerződés 9c. cikkének (4)
bekezdésében és az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 205. cikke (2) bekezdésében előírt szavazási
rendszer között, beleértve a 2017. március 31-ig tartó
átmeneti időszak folyamán az említett jegyzőkönyv
3. cikkének (2) bekezdésében megállapított egyedi rendel
kezéseket is.
Felidézendő, hogy a Tanács minden erőfeszítést megtesz
a minősített többséggel meghozott határozatok demok
ratikus legitimációjának megerősítésére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

b) a tagállamok számának legalább háromnegyedét

képviselő tagjai jelzik, hogy kifogásolják valamely aktusnak a
Tanács által minősített többséggel történő elfogadását, a Tanács
megvitatja a kérdést.

2. cikk
A Tanács e tárgyalások során minden tőle telhetőt megtesz
annak érdekében, hogy ésszerű határidőn belül és az uniós
jog által meghatározott kötelező határidők sérelme nélkül kielé
gítő megoldást találjon a Tanácsnak az 1. cikkben említett tagjai
által felvetett aggodalmakat illetően.

3. cikk
Ennek érdekében a Tanács elnöke a Bizottság segítségével és a
Tanács eljárási szabályzatának tiszteletben tartásával minden
olyan szükséges kezdeményezést megtesz, amely a Tanácson
belüli megegyezés szélesebb alapokra helyezését segíti elő. A
Tanács tagjai segítik a Tanács elnökét.

1. SZAKASZ

2. SZAKASZ

A 2014. NOVEMBER 1. ÉS 2017. MÁRCIUS 31. KÖZÖTT
ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

A 2017. ÁPRILIS 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Ha a 2014. november 1. és 2017. március 31. közötti
időszakban a Tanácsnak az Európai Unióról szóló szerződés
9c. cikke (4) bekezdése első albekezdésének vagy az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 205. cikke (2) bekezdésének
alkalmazása szerinti blokkoló kisebbség létrejöttéhez szükséges
a) népesség legalább háromnegyedét; vagy

4. cikk
Ha 2017. április 1-jétől a Tanácsnak az Európai Unióról szóló
szerződés 9c. cikke (4) bekezdése első albekezdésének vagy az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 205. cikke (2)
bekezdésének alkalmazása szerinti blokkoló kisebbség létrejöt
téhez szükséges

a) népesség legalább 55 %-át; vagy
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b) a tagállamok számának legalább 55 %-át
képviselő tagjai jelzik, hogy ellenezni kívánják valamely
aktusnak a Tanács által minősített többséggel történő elfoga
dását, a Tanács megvitatja a kérdést.
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belüli megegyezés szélesebb alapokra helyezését segíti elő. A
Tanács tagjai segítik a Tanács elnökét.

3. SZAKASZ
A HATÁROZAT HATÁLYBALÉPÉSE ÉS ALKALMAZÁSA

5. cikk

7. cikk

A Tanács e tárgyalások során minden tőle telhetőt megtesz
annak érdekében, hogy ésszerű határidőn belül és az uniós
jog által meghatározott kötelező határidők sérelme nélkül kielé
gítő megoldást találjon a Tanácsnak a 4. cikkben említett tagjai
által felvetett aggodalmakat illetően.

Ez a határozat a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének napján
lép hatályba.

6. cikk
Ennek érdekében a Tanács elnöke a Bizottság segítségével és a
Tanács eljárási szabályzatának tiszteletben tartásával minden
olyan szükséges kezdeményezést megtesz, amely a Tanácson

Kelt Brüsszelben, 2007. december 13-án.

a Tanács részéről
az elnök
L. AMADO

