
RÅDETS BESLUT

av den 1 januari 2007

om turordningen för utövande av ordförandeskapet i rådet

(2007/5/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 203 andra stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
atomenergigemenskapen, särskilt artikel 116 andra stycket,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 28.1 och artikel 41.1, och

av följande skäl:

(1) Genom beslut 2005/902/EG, Euratom (1) fastställde rådet
turordningen för utövande av ordförandeskapet i rådet
för Europeiska unionens medlemsstater den 1 januari
2006.

(2) Europeiska unionen utvidgas den 1 januari 2007 med två
nya medlemsstater.

(3) Turordningen för utövande av ordförandeskapet i rådet
bör fastställas med inbegripande av de nya medlems-
staterna, och ett nytt beslut antas vilket ersätter beslut
2005/902/EG, Euratom.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Den turordning i vilken medlemsstaterna skall utöva ord-
förandeskapet i rådet från och med den 1 januari 2007 fastställs
i bilagan.

2. Rådet får enhälligt på förslag från de berörda medlems-
staterna besluta att en medlemsstat skall utöva ordförandeskapet
under en annan period än den i bilagan fastställda turordningen.

Artikel 2

Detta beslut får verkan den 1 januari 2007.

Beslut 2005/902/EG, Euratom skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 januari 2007.

På rådets vägnar
F.-W. STEINMEIER

Ordförande
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(1) EUT L 328, 12.12.2005, s. 60.



BILAGA

Tyskland januari–juni 2007

Portugal juli–december 2007

Slovenien januari–juni 2008

Frankrike juli–december 2008

Tjeckien januari–juni 2009

Sverige juli–december 2009

Spanien januari–juni 2010

Belgien juli–december 2010

Ungern januari–juni 2011

Polen juli–december 2011

Danmark januari–juni 2012

Cypern juli–december 2012

Irland januari–juni 2013

Litauen juli–december 2013

Grekland januari–juni 2014

Italien juli–december 2014

Lettland januari–juni 2015

Luxemburg juli–december 2015

Nederländerna januari–juni 2016

Slovakien juli–december 2016

Malta januari–juni 2017

Förenade kungariket juli–december 2017

Estland januari–juni 2018

Bulgarien juli–december 2018

Österrike januari–juni 2019

Rumänien juli–december 2019

Finland januari–juni 2020
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