
DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ 

z dnia 1 grudnia 2009 r. 

w sprawie sprawowania prezydencji Rady 

(2009/881/UE) 

RADA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 16 ust. 9, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 236 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Deklaracja (nr 9) załączona do Aktu końcowego konfe
rencji międzyrządowej, która przyjęła traktat z Lizbony, 
przewiduje, że w dniu wejścia w życie Traktatu Rada 
Europejska przyjmie decyzję, której tekst przedstawiono 
we wspomnianej deklaracji. 

(2) Należy zatem przyjąć wyżej wymienioną decyzję, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Prezydencję Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicz
nych, sprawują uprzednio ustalone grupy trzech państw człon
kowskich przez okres 18 miesięcy. Grupy te tworzone są na 
zasadzie równej rotacji między państwami członkowskimi, przy 
uwzględnieniu ich różnorodności i równowagi geograficznej 
w ramach Unii. 

2. Każdy członek grupy kolejno, przez okres sześciu 
miesięcy, sprawuje prezydencję wszystkich składów Rady, 
z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych. Pozostali człon
kowie grupy wspierają prezydencję we wszystkich jej obowiąz
kach na podstawie wspólnego programu. Członkowie grupy 
mogą przyjąć inne ustalenia między sobą. 

Artykuł 2 

Komitetowi Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkow
skich przewodniczy przedstawiciel państwa członkowskiego, 
które sprawuje prezydencję Rady do Spraw Ogólnych. 

Przewodniczącym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa jest 
przedstawiciel Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagra
nicznych i Polityki Bezpieczeństwa. 

Przewodniczącym w organach przygotowawczych różnych 
składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, 
jest członek grupy, który sprawuje prezydencję danego składu, 
chyba że postanowiono inaczej zgodnie z art. 4. 

Artykuł 3 

Rada do Spraw Ogólnych we współpracy z Komisją zapewnia 
spójność i ciągłość prac różnych składów Rady w ramach wielo
letniego programowania. Państwa członkowskie sprawujące 
prezydencję podejmują, przy wsparciu Sekretariatu Generalnego 
Rady, wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia organizacji 
i sprawnego przebiegu prac Rady. 

Artykuł 4 

Rada przyjmuje decyzję ustanawiającą środki w celu wykonania 
niniejszej decyzji. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

Sporządzono w Brukseli 1 grudnia 2009 r. 

W imieniu Rady Europejskiej 
H. VAN ROMPUY 

Przewodniczący

PL L 315/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.12.2009


