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EUROPEISKA RÅDETS BESLUT
av den 1 december 2009
om utövande av rådets ordförandeskap
(2009/881/EU)
EUROPEISKA RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 16.9,
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 236.b, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Förklaring nr 9, som fogas till slutakten från den rege
ringskonferens som antagit Lissabonfördraget, föreskriver
att Europeiska rådet, samma dag som fördraget träder i
kraft, antar det beslut som anges i den nämnda förkla
ringen.
Detta beslut bör därför antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Ordförandeskapet för kommittén för utrikes- och säkerhetspoli
tik ska innehas av en företrädare för unionens höga representant
för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
Ordförandeskapet i de förberedande organen i de olika råds
konstellationerna, med undantag av konstellationen utrikes frå
gor, ska ombesörjas av den medlem av gruppen som innehar
ordförandeskapet i rådskonstellationen i fråga, såvida inget an
nat beslutas i enlighet med artikel 4.
Artikel 3
Rådet i konstellationen allmänna frågor ska i samarbete med
kommissionen säkerställa samstämmigheten och kontinuiteten i
de olika rådskonstellationernas arbete inom ramen för en flerå
rig programplanering. De medlemsstater som innehar ordföran
deskapet ska med bistånd av rådets generalsekretariat vidta alla
åtgärder som behövs för att organisera rådets arbete och få det
att fungera väl.

Artikel 1

Artikel 4

1.
Rådets ordförandeskap, med undantag av konstellationen
utrikes frågor, ska innehas av på förhand bestämda grupper med
tre medlemsstater under en period av 18 månader. Dessa grup
per ska sättas samman genom jämlik rotation mellan medlems
staterna med hänsyn till deras olikartade karaktär och den geo
grafiska jämvikten inom unionen.

Rådet ska anta ett beslut om tillämpningsåtgärder för detta
beslut.

2.
Varje medlem i gruppen ska i tur och ordning vara ordfö
rande i alla rådskonstellationer i sex månader, med undantag av
konstellationen utrikes frågor. Övriga medlemmar av gruppen
ska bistå ordförandeskapet i alla dess uppgifter på grundval av
ett gemensamt program. Gruppens medlemmar får sinsemellan
besluta om alternativa arrangemang.

Artikel 5
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tid
ning.

Utfärdat i Bryssel den 1 december 2009.

Artikel 2
Ordförandeskapet för kommittén med de ständiga representan
terna för medlemsstaternas regeringar ska innehas av en före
trädare för den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i
rådet i konstellationen allmänna frågor.

På Europeiska rådets vägnar
H. VAN ROMPUY

Ordförande

