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DECIZIA (UE) 2016/1316 A CONSILIULUI
din 26 iulie 2016
de modificare a Deciziei 2009/908/UE de instituire a măsurilor de punere în aplicare a Deciziei
Consiliului European privind exercitarea președinției Consiliului și privind președinția grupurilor
de pregătire ale Consiliului
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Decizia 2009/881/UE a Consiliului European din 1 decembrie 2009 privind exercitarea președinției
Consiliului (1), în special articolul 4,
întrucât,
(1)

Prin Decizia 2009/908/UE (2), Consiliul a stabilit ordinea de exercitare a președinției Consiliului de către statele
membre ale Uniunii Europene în perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2020 și a prevăzut repartizarea respectivei
ordini de exercitare a președinției în grupuri de trei state membre.

(2)

La 1 iulie 2013, Uniunea Europeană s-a extins pentru a include Croația ca nou stat membru.

(3)

Deși până în prezent nu a fost primită nicio notificare în temeiul articolului 50 din TUE din partea guvernului
său, un stat membru a făcut public faptul că se va retrage din Uniune. Ordinea de exercitare a președinției
Consiliului ar trebui modificată pentru a ține seama de această situație, fără a aduce atingere drepturilor și
obligațiilor statului membru respectiv.

(4)

Consiliul ar trebui să stabilească ordinea de exercitare a președinției Consiliului pentru viitorul apropiat. Ordinea
respectivă ar trebui stabilită în conformitate cu criteriile prevăzute în tratate și în Decizia 2009/881/UE
a Consiliului European. Decizia 2009/908/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Decizia 2009/908/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de instituire a măsurilor de punere în aplicare a Deciziei
Consiliului European privind exercitarea președinției Consiliului și privind președinția grupurilor de pregătire ale
Consiliului se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 1
Ordinea în care statele membre exercită președinția Consiliului în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2030, precum
și repartizarea acestei ordini de exercitare a președinției în grupuri de trei state membre sunt prevăzute în anexa I la
prezenta decizie.”
2. Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 3
Consiliul hotărăște, înainte de 31 decembrie 2029, ordinea în care statele membre exercită președinția Consiliului
începând cu 1 ianuarie 2031.”
3. Textul anexei I la Decizia 2009/908/UE a Consiliului se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.
(1) JO L 315, 2.12.2009, p. 50.
(2) Decizia 2009/908/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de instituire a măsurilor de punere în aplicare a Deciziei Consiliului European
privind exercitarea președinției Consiliului și privind președinția grupurilor de pregătire ale Consiliului (JO L 322, 9.12.2009, p. 28).
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Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
Se aplică începând cu 1 iulie 2017.
Se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 26 iulie 2016.
Pentru Consiliu
Președintele
M. LAJČÁK
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ANEXĂ

„ANEXA I

Proiect de tabel al exercitării președinției Consiliului (*)
Țările de Jos (**)

ianuarie-iunie

2016

Slovacia (**)

iulie-decembrie

2016

Malta (**)

ianuarie-iunie

2017

Estonia

iulie-decembrie

2017

Bulgaria

ianuarie-iunie

2018

Austria

iulie-decembrie

2018

România

ianuarie-iunie

2019

Finlanda

iulie-decembrie

2019

Croația

ianuarie-iunie

2020

Germania

iulie-decembrie

2020

Portugalia

ianuarie-iunie

2021

Slovenia

iulie-decembrie

2021

Franța

ianuarie-iunie

2022

Republica Cehă

iulie-decembrie

2022

Suedia

ianuarie-iunie

2023

Spania

iulie-decembrie

2023

Belgia

ianuarie-iunie

2024

Ungaria

iulie-decembrie

2024

Polonia

ianuarie-iunie

2025

Danemarca

iulie-decembrie

2025

Cipru

ianuarie-iunie

2026

Irlanda

iulie-decembrie

2026

Lituania

ianuarie-iunie

2027

Grecia

iulie-decembrie

2027

Italia

ianuarie-iunie

2028

Letonia

iulie-decembrie

2028

Luxemburg

ianuarie-iunie

2029

Țările de Jos

iulie-decembrie

2029

Slovacia

ianuarie-iunie

2030

Malta

iulie-decembrie

2030

(*) Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor Regatului Unit în calitate de stat membru.
(**) Actualul trio este introdus în prezenta anexă în scop informativ.”

