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Europeiska unionens officiella tidning
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RÅDETS BESLUT
av den 1 juli 2013
om ändring av rådets arbetsordning
(2013/345/EU)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 240.3, och

1. Följande nya uppgift ska införas efter den uppgift som avser
Irland:
”Kroatien

4 398,2”.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

I artikel 3.3 första och fjärde styckena i protokollet (nr
36) om övergångsbestämmelser, fogat till fördragen, fö
reskrivs att det, fram till och med den 31 oktober 2014,
när rådet ska anta en akt som kräver kvalificerad majo
ritet, om en rådsmedlem begär detta, ska kontrolleras att
de medlemsstater som utgör denna majoritet motsvarar
minst 62 % av unionens totala befolkning.
Den procentsatsen beräknas i enlighet med befolknings
siffrorna i artikel 1 i bilaga III till rådets arbetsordning (1)
(nedan kallad arbetsordningen).
Den 14 januari 2013 antog rådet beslut 2013/37/EU (2)
om ändring av arbetsordningen för att uppdatera siffer
uppgifterna i artikel 1 i bilaga III till arbetsordningen
med verkan från och med den 1 januari 2013 i enlighet
med artikel 2.2 i den bilagan.
Till följd av Republiken Kroatiens anslutning till unionen
bör bilaga III till arbetsordningen ändras, så att dess be
folkning beaktas.

2. Uppgiften Totalt ska ersättas med följande:
”Totalt

508 077,9”.

3. Uppgiften Tröskel (62 %) ska ersättas med följande:
”Tröskel (62 %)

315 008,3”.

Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.
Det ska tillämpas från och med den 1 juli 2013.

Utfärdat i Bryssel den 1 juli 2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

På rådets vägnar

Tabellen i artikel 1 i bilaga III till arbetsordningen ska ändras på
följande sätt:

L. LINKEVIČIUS

(1) Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande
av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).
(2) EUT L 16, 19.1.2013, s. 16

Ordförande

