
DECYZJA RADY 

z dnia 1 lipca 2013 r. 

w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady 

(2013/345/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 240 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 3 ust. 3 akapity pierwszy i czwarty załączonego 
do Traktatów protokołu (nr 36) w sprawie postanowień 
przejściowych stanowią, że – do dnia 31 października 
2014 r. – jeżeli akt ma zostać przyjęty przez Radę więk
szością kwalifikowaną i jeżeli członek Rady zażąda wery
fikacji, należy sprawdzić, czy państwa członkowskie 
stanowiące tę większość reprezentują co najmniej 62 % 
ogółu ludności Unii. 

(2) Wspomnianą wartość procentową oblicza się na 
podstawie danych liczbowych dotyczących liczby 
ludności podanych w art. 1 załącznika III do regulaminu 
wewnętrznego Rady ( 1 ) (zwanego dalej „regulaminem 
wewnętrznym”). 

(3) W dniu 14 stycznia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 
2013/37/UE ( 2 ) w sprawie zmiany regulaminu wewnętrz
nego, aby z dniem 1 stycznia 2013 r. zaktualizować 
dane zawarte w art. 1 załącznika III do regulaminu 
wewnętrznego, tak jak tego wymaga art. 2 ust. 2 tego 
załącznika. 

(4) W następstwie przystąpienia Republika Chorwacji do 
Unii należy zmienić załącznik III do regulaminu 
wewnętrznego, uwzględniając ludność tego państwa, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W tabeli w art. 1 załącznika III do regulaminu wewnętrznego 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) po pozycji dotyczącej Irlandii dodaje się następującą pozycję: 

„Chorwacja: 4 398,2”; 

2) pozycja „Ogółem” otrzymuje brzmienie: 

„Ogółem 508 077,9”; 

3) pozycja „próg (62 %)” otrzymuje brzmienie: 

„próg (62 %) 315 008,3”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2013 r. 

W imieniu Rady 

L. LINKEVIČIUS 
Przewodniczący

PL 2.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 183/11 

( 1 ) Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca 
przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 
z 11.12.2009, s. 35.). 

( 2 ) Dz.U. L 16 z 19.1.2013, s. 16.
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