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BESLUT

RÅDET
RÅDETS BESLUT
av den 13 december 2007
om genomförande av artikel 9c.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 205.2 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt under tiden 1 november 2014–31 mars 2017 och från och
med den 1 april 2017
(2009/857/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

b) minst tre fjärdedelar av det antal medlemsstater

av följande skäl:

som krävs för att utgöra en blockerande minoritet till följd av
tillämpningen av artikel 9c.4 första stycket i fördraget om Eu
ropeiska unionen eller artikel 205.2 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt uppger att de motsätter sig att rådet
antar en akt med kvalificerad majoritet, ska rådet hålla överlägg
ningar i frågan.

(1)

(2)

Det bör antas bestämmelser som möjliggör en smidig
övergång från det system för beslutsfattande i rådet
med kvalificerad majoritet som definieras i artikel 3.3 i
protokollet om övergångsbestämmelser, vilket kommer
att fortsätta att vara tillämpligt till och med den
31 oktober 2014, till det omröstningssystem som före
skrivs i artikel 9c.4 i fördraget om Europeiska unionen
och artikel 205.2 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt, vilket kommer att tillämpas från och med
den 1 november 2014, inbegripet – under en övergångs
period till och med den 31 mars 2017 – sådana särskilda
bestämmelser som föreskrivs i artikel 3.2 i det protokol
let.
Det erinras om att det är brukligt att rådet gör sitt yt
tersta för att stärka den demokratiska legitimiteten hos
akter som antas med kvalificerad majoritet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Rådet ska under dessa överläggningar göra allt som står i dess
makt för att, inom rimlig tid och utan att det påverkar de
obligatoriska tidsfrister som anges i unionsrätten, nå en tillfreds
ställande lösning för att bemöta de farhågor som framförts av
de i artikel 1 avsedda rådsmedlemmarna.
Artikel 3
För detta ändamål ska rådets ordförande, med kommissionens
bistånd och med iakttagande av rådets arbetsordning, ta alla
nödvändiga initiativ för att underlätta skapandet av en bredare
bas för överenskommelse i rådet. Rådets medlemmar ska bistå
ordföranden.

AVSNITT 2

AVSNITT 1
BESTÄMMELSER MED TILLÄMPLIGHET UNDER
1 NOVEMBER 2014–31 MARS 2017

Artikel 2

TIDEN

BESTÄMMELSER MED TILLÄMPLIGHET FRÅN OCH MED DEN
1 APRIL 2017

Artikel 1

Artikel 4

Under tiden 1 november 2014–31 mars 2017 gäller att om
rådsmedlemmar som företräder

Från och med den 1 april 2017 gäller att om rådsmedlemmar
som företräder

a) minst tre fjärdedelar av den befolkning eller

a) minst 55 % av den befolkning eller
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b) minst 55 % av det antal medlemsstater
som krävs för att utgöra en blockerande minoritet till följd av
tillämpningen av artikel 9c.4 första stycket i fördraget om Eu
ropeiska unionen eller artikel 205.2 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt uppger att de motsätter sig att rådet
antar en akt med kvalificerad majoritet, ska rådet hålla överlägg
ningar i frågan.

1.12.2009

nödvändiga initiativ för att underlätta skapandet av en bredare
bas för överenskommelse i rådet. Rådets medlemmar ska bistå
ordföranden.

AVSNITT 3
IKRAFTTRÄDANDE

Artikel 7
Artikel 5
Rådet ska under dessa överläggningar göra allt som står i dess
makt för att, inom rimlig tid och utan att det påverkar de
obligatoriska tidsfrister som anges i unionsrätten, nå en tillfreds
ställande lösning för att bemöta de farhågor som framförts av
de i artikel 4 avsedda rådsmedlemmarna.

Detta beslut träder i kraft samma dag som Lissabonfördraget
träder i kraft.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2007.

Artikel 6

På rådets vägnar

För detta ändamål ska rådets ordförande, med kommissionens
bistånd och med iakttagande av rådets arbetsordning, ta alla

L. AMADO

Ordförande

