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Het verloop van de vergaderingen van de Europese Raad

De Europese Raad vergadert tenminste tweemaal per jaar onder het voorzitterschap van het staatshoofd of 

de regeringsleider van de lidstaat die het voorzitterschap van de Raad bekleedt [artikel 4 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (EU)]. In het begin voorzag de verklaring van Parijs van 1974 voor de 

Europese Raad tenminste drie vergaderingen per jaar (“drie keer per jaar en telkens wanneer het nodig is”).

De verklaring aangaande de plaats van vergaderen voor de Europese Raad, als aanhang van de verklaring 

van Nice 2001, bepaalt dat één vergadering van de Europese Raad van elk voorzitterschap in Brussel zal 

plaatsvinden, vanaf 2002, en dat, zodra de Unie uit 18 lidstaten zal bestaan, alle zittingen in Brussel zullen 

plaatsvinden.

Over het algemeen vinden de zittingen van de Europese Raad aan het einde van ieder semester van het 

voorzitterschap plaats, in juni en in december. Daarenboven kunnen bijzondere Europese Raden om 

verschillende redenen worden bijeengeroepen. 

De vergadering wordt georganiseerd door het gastland maar verloopt zoals in de loop der jaren gebruikelijk 

is geworden, en wel als volgt:

- op de eerste dag wordt de Europese Raad voor het begin van de werkzaamheden toegesproken door de 

voorzitter van het Europese Parlement. Na deze verklaring beginnen de werkzaamheden. De staatshoofden 

of regeringsleiders en de voorzitter van de Commissie komen afzonderlijk van de ministers van 

Buitenlandse zaken en het lid van de Commissie bijeen. Voor het diner worden de werkzaamheden 

onderbroken, waarbij de uitwisseling van gezichtspunten verder plaatsvindt. Intussen, en zonodig gedurende 

de nacht, wordt de ontwerp verklaring door het voorzitterschap redactioneel uitgewerkt.

- De tweede dag begint met het uitdelen van het ontwerp aan de nationale delegaties (gedaan door 

verbindingsleden tussen de Europese Raad en de nationale delegaties, bekend onder de naam Antici) en het 

nauwkeurig onderzoek ervan tijdens “werk-ontbijten". Iedere delegatie deelt aan haar staatshoofd of 

regeringsleider die punten van het voorstel mee, die doorgehaald of onderstreept dienen te worden, en staat 

stilzwijgen gelijk aan aannemen. Na de traditionele familiefoto van de deelnemers begint de vergadering 

opnieuw en de ontwerpverklaring krijgt zijn definitieve vormgeving, nadat de discussies in eenparigheid zijn 

afgesloten. Aan het einde van de zitting wordt een communiqué opgesteld en de voorzitter van de Europese 

Raad, vergezeld van de voorzitter van de Commissie, geeft een persconferentie.

De vergaderingen van de Europese Raad worden voorbereid door de Raad “Algemene Zaken”. Het 

secretariaat van de Europese Raad wordt versterkt door de secretaris-generaal van de Raad, die de voorzitter 

bij het opstellen van een ontwerpverklaring terzijde staat en, na afloop van de werkzaamheden van de 

Europese Raad, de taak van de eindredactie en het publiceren van de definitieve versie van de verklaring op 

zich neemt. 

Na de vergadering moet de Europese Raad verslag doen aan het Europese Parlement, en eveneens een 

jaarlijks schriftelijk bericht over de gemaakte vooruitgang van de Unie opstellen (artikel 4 van het EU 

Verdrag).


