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Europeiska unionens officiella tidning

2.12.2009

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE INTE ÄR OBLIGATORISKT
BESLUT AV RÅDET (ALLMÄNNA FRÅGOR)
av den 1 december 2009
om fastställande av förteckningen över rådskonstellationer utöver dem som anges i artikel 16.6
andra och tredje styckena i fördraget om Europeiska unionen
(2009/878/EU)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av protokollet om övergångsbestämmelser, sär
skilt artikel 4, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den förteckning över rådskonstellationer som avses i artikel 4 i
protokollet om övergångsbestämmelser återges i bilagan.

I artikel 4 i protokollet om övergångsbestämmelser anges
det i fråga om förteckningen över rådskonstellationer att
förteckningen över rådskonstellationer utöver allmänna
frågor och utrikes frågor fram till ikraftträdandet av det
beslut av Europeiska rådet som avses i artikel 16.6 första
stycket i fördraget om Europeiska unionen bör fastställas
av rådet (allmänna frågor) med enkel majoritet.

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Förteckningen över rådskonstellationer fastställdes av rå
det (allmänna frågor) den 22 juli 2002 som en del av
bilaga I till rådets arbetsordning och i enlighet med den
förteckning som man enats om vid Europeiska rådets
möte i Sevilla den 21–22 juni 2002.

Utfärdat i Bryssel den 1 december 2009.

För att följa bestämmelserna i fördragen bör man anpassa
denna förteckning, vilken ska infogas i rådets arbetsord
ning.

Artikel 2

Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

På rådets vägnar
C. BILDT

Ordförande
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BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER RÅDSKONSTELLATIONER
1. Allmänna frågor (1)
2. Utrikes frågor (2)
3. Ekonomiska och finansiella frågor (3)
4. Rättsliga och inrikes frågor (4)
5. Sysselsättning, socialpolitik, hälso och sjukvård samt konsumentfrågor
6. Konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning (5)
7. Transport, telekommunikation och energi
8. Jordbruk och fiske
9. Miljö
10. Utbildning, ungdom och kultur (6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Denna konstellation fastställs genom artikel 16.6 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen.
Denna konstellation fastställs genom artikel 16.6 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionen.
Inklusive budget.
Inklusive civilskydd.
Inklusive turism.
Inklusive audiovisuella frågor.
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