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II
(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné)

ROZHODNUTIA

RADA
ROZHODNUTIE RADY
z 13. decembra 2007
o vykonávaní článku 9c ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článku 205 ods. 2 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie od 1. novembra 2014 do 31. marca 2017 na jednej strane a od 1. apríla 2017 na
strane druhej
(2009/857/ES)
b) najmenej tri štvrtiny počtu členských štátov,

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

keďže:

(1)

(2)

Je vhodné prijať ustanovenia umožňujúce plynulý
prechod od systému rozhodovania v Rade kvalifikovanou
väčšinou tak, ako je vymedzený v článku 3 ods. 3 Proto
kolu o prechodných ustanoveniach, ktorý sa uplatňuje
naďalej až do 31. októbra 2014, k systému hlasovania
ustanovenom v článku 9c ods. 4 Zmluvy o Európskej
únii a článku 205 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie, ktorý sa bude uplatňovať od 1. novembra 2014,
vrátane osobitných ustanovení uvedených v článku 3
ods. 2 uvedeného protokolu počas prechodného obdobia
do 31. marca 2017.

Pripomína, že praxou Rady je venovať všetko úsilie posil
ňovaniu demokratickej legitimity aktov prijatých kvalifi
kovanou väčšinou,

ktoré sú potrebné na vytvorenie blokujúcej menšiny, ktorá
vyplýva z uplatňovania článku 9c ods. 4 prvého pododseku
Zmluvy o Európskej únii alebo článku 205 ods. 2 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie, vyjadria svoj nesúhlas s prijatím
aktu Rady kvalifikovanou väčšinou, Rada túto otázku prerokuje.

Článok 2
Rada v priebehu tohto rokovania urobí všetko, čo je v jej silách,
aby sa v rozumnom čase a bez toho, aby boli ohrozené
povinné lehoty stanovené právom Únie, našlo uspokojivé
riešenie problémov, ktoré nastolili členovia Rady uvedení
v článku 1.

Článok 3
Predseda Rady na tento účel s pomocou Komisie a dodržiavajúc
rokovací poriadok Rady vyvinie všetky iniciatívy potrebné na
uľahčenie dosiahnutia širšej dohody v rámci Rady. Členovia
Rady mu poskytnú potrebnú súčinnosť.

ROZHODLA TAKTO:

ODDIEL 1
ODDIEL 2

USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ OD 1. NOVEMBRA 2014 DO
31. MARCA 2017

USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ OD 1. APRÍLA 2017

Článok 1

Článok 4

Počas obdobia od 1. novembra 2014 do 31. marca 2017, ak
členovia Rady zastupujúci:

Od 1. apríla 2017, ak členovia Rady zastupujúci:

a) najmenej tri štvrtiny obyvateľstva alebo

a) najmenej 55 % obyvateľstva alebo
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b) najmenej 55 % počtu členských štátov,
ktoré sú potrebné na vytvorenie blokujúcej menšiny, ktorá
vyplýva z uplatňovania článku 9c ods. 4 prvého pododseku
Zmluvy o Európskej únii alebo článku 205 ods. 2 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie, vyjadria svoj nesúhlas s prijatím
aktu Rady kvalifikovanou väčšinou, Rada túto otázku prerokuje.

1.12.2009

uľahčenie dosiahnutia širšej dohody v rámci Rady. Členovia
Rady mu poskytnú potrebnú súčinnosť.

ODDIEL 3
NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI ROZHODNUTIA

Článok 7
Článok 5
Rada v priebehu tohto rokovania urobí všetko, čo je v jej silách,
aby sa v rozumnom čase a bez toho, aby boli ohrozené
povinné lehoty stanovené právom Únie, našlo uspokojivé
riešenie na zodpovedanie problémov, ktoré nastolili členovia
Rady uvedení v článku 4.
Článok 6
Predseda Rady na tento účel s pomocou Komisie a dodržiavajúc
rokovací poriadok Rady vyvinie všetky iniciatívy potrebné na

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nadobudnutia plat
nosti Lisabonskej zmluvy.

V Bruseli 13. decembra 2007

Za Radu
predseda
L. AMADO

