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Caption: Het besluit van de Raad van 29 maart 1994 betreffende de aanneming door de Raad van een besluit met

gekwalificeerde meerderheid komt terug op het "compromis van Ioaninna". Dit compromis stelt, dat een aantal leden van

de Raad met een hoeveelheid stemmen die dicht bij de blokkerende minderheid ligt, wanneer zij van plan zijn zich te

verzetten tegen een besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid, de Raad alles zal doen wat in zijn macht ligt om

een bevredigende oplossing te vinden, baserend op een grotere mate van overeenstemming.

Source: Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (PbEG). 13.04.1994, n° C 105. [s.l.]. "Besluit van de Raad

van 29 maart 1994 betreffende de aanneming door de Raad van een besluit met gekwalificeerde meerderheid", p. 1.

Copyright: All rights of reproduction, public communication, adaptation, distribution or dissemination via Internet,

internal network or any other means are strictly reserved in all countries.

The documents available on this Web site are the exclusive property of their authors or right holders.

Requests for authorisation are to be addressed to the authors or right holders concerned.

Further information may be obtained by referring to the legal notice and the terms and conditions of use regarding this

site.

URL:

http://www.cvce.eu/obj/besluit_van_de_raad_betreffende_de_besluitvorming_met_gekwalificeerde_meerderheid_29_m

aart_1994-nl-70c23a4a-8bb5-4b7a-abaa-8429d5ef0fd5.html

Publication date: 18/12/2013

1 / 2 18/12/2013



Besluit van de Raad van 29 maart 1994 betreffende de aanneming door de Raad van 
een besluit met gekwalificeerde meerderheid

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

BESLUIT:

Artikel 1 

Indien leden van de Raad die samen 23 tot 26 stemmen vertegenwoordigen, hun voornemen kenbaar maken 
om zich te verzetten tegen de aanneming door de Raad van een besluit met gekwalificeerde meerderheid, zal 
de Raad alles doen wat in zijn macht ligt om binnen een redelijke termijn en onverminderd de verplichte 
termijnen uit hoofde van de Verdragen en de afgeleide wetgeving, zoals die in de artikelen 189 B en 189 C 
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, een bevredigende oplossing te vinden die met 
ten minste 68 stemmen kan worden aangenomen. Gedurende die periode en steeds met inachtneming van het 
reglement van orde van de Raad neemt de Voorzitter, met de hulp van de Commissie, alle initiatieven die 
nodig zijn om een grotere mate van overeenstemming in de Raad te vergemakkelijken. De leden van de 
Raad zijn hem daarbij behulpzaam.

Artikel 2 

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1994.

Voor de Raad
De Voorzitter

Th. PANGALOS
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