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A TANÁCS (EU) 2016/1316 HATÁROZATA
(2016. július 26.)
a Tanács elnökségének gyakorlásáról szóló európai tanácsi határozat végrehajtási rendelkezéseinek
megállapításáról és a Tanács előkészítő szerveinek elnöki tisztéről szóló 2009/908/EU határozat
módosításáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a Tanács elnökségének gyakorlásáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/881/EU európai tanácsi
határozatra (1), és különösen annak 4. cikkére,
mivel:
(1)

A Tanács a 2009/908/EU határozattal (2) megállapította azt a sorrendet, amely szerint az Európai Unió tagállamai
a 2007. január 1-jétől 2020. június 30-ig tartó időszakban betöltik a Tanács elnöki tisztét, valamint az említett
sorrend szerinti elnökségeket három tagállamból álló csoportokba osztotta.

(2)

Az Európai Unió 2013. július 1-jén egy új tagállammal, Horvátországgal bővült.

(3)

Egy tagállam, bár kormánya az EUSZ 50. cikke szerint erről még nem tett bejelentést, nyilvánosságra hozta azt
a szándékát, hogy ki fog lépni az Unióból. E körülmény figyelembevétele érdekében, a szóban forgó tagállam
jogait és kötelezettségeit nem érintve, módosítani kell a tanácsi elnökségek sorrendjét.

(4)

Célszerű, hogy a Tanács a közeljövőre vonatkozóan meghatározza a Tanács elnöki tiszte betöltésének sorrendjét.
Ezt a sorrendet a Szerződésekben és a 2009/881/EU európai tanácsi határozatban foglalt kritériumokkal
összhangban kell meghatározni. A 2009/908/EU határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A Tanács elnökségének gyakorlásáról szóló európai tanácsi határozat végrehajtási rendelkezéseinek megállapításáról és
a Tanács előkészítő szerveinek elnöki tisztéről szóló, 2009. december 1-jei 2009/908/EU tanácsi határozat a következő
képpen módosul:
(1) Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„1. cikk
A Tanács elnökségét a 2017. július 1-jétől 2030. december 31-ig tartó időszakban betöltő tagállamok sorrendjét,
valamint az e sorrend szerinti elnökségeknek a három tagállamból álló csoportokba osztását e határozat I. melléklete
határozza meg.”;
(2) A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„3. cikk
A Tanács 2029. december 31-ét megelőzően határoz a Tanács elnökségét 2031. január 1-jétől betöltő tagállamok
sorrendjéről.”;
(3) A 2009/908/EU tanácsi határozat I. mellékletének szövege helyébe az e határozat mellékletében foglalt szöveg lép.
(1) HL L 315., 2009.12.2., 50. o.
(2) A Tanács 2009/908/EU határozata (2009. december 1.) a Tanács elnökségének gyakorlásáról szóló európai tanácsi határozat
végrehajtási rendelkezéseinek megállapításáról és a Tanács előkészítő szerveinek elnöki tisztéről (HL L 322., 2009.12.9., 28. o.).
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2. cikk
Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.
Ezt a határozatot 2017. július 1-jétől kell alkalmazni.
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 26-án.
a Tanács részéről
az elnök
M. LAJČÁK
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MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Tervezet – A tanácsi elnökségek táblázata (*)
Hollandia (**)

január–június

2016

Szlovákia (**)

július–december

2016

Málta (**)

január–június

2017

Észtország

július–december

2017

Bulgária

január–június

2018

Ausztria

július–december

2018

Románia

január–június

2019

Finnország

július–december

2019

Horvátország

január–június

2020

Németország

július–december

2020

Portugália

január–június

2021

Szlovénia

július–december

2021

Franciaország

január–június

2022

Cseh Köztársaság

július–december

2022

Svédország

január–június

2023

Spanyolország

július–december

2023

Belgium

január–június

2024

Magyarország

július–december

2024

Lengyelország

január–június

2025

Dánia

július–december

2025

Ciprus

január–június

2026

Írország

július–december

2026

Litvánia

január–június

2027

Görögország

július–december

2027

Olaszország

január–június

2028

Lettország

július–december

2028

Luxemburg

január–június

2029

Hollandia

július–december

2029

Szlovákia

január–június

2030

Málta

július–december

2030

(*) Az Egyesült Királyságot tagállamként megillető jogokat és kötelezettségeket nem érintve.
(**) A jelenlegi trió tájékoztatási céllal szerepel e mellékletben.”.

