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Verklaring van Londen (30 juni 1977)
[…]
Organisatie van de bijeenkomsten van de Europese Raad
Aan de vooravond van de Europese Raad van Rome, eind maart, heeft het presidium een document
verspreid dat ten doel had de punten aan te geven waarop na de correspondentie tussen de regeringsleiders
over de middelen tot verbetering van de organisatie van de bijeenkomsten van de Europese Raad
overeenstemming was bereikt. In het licht van de besprekingen die op deze zitting van de Raad hebben
plaatsgevonden en die door de ministers van Buitenlandse Zaken op 5 april zijn voortgezet, lijkt men te
kunnen zeggen dat de volgende punten een algemeen aanvaardbare basis vormen voor de organisatie van
toekomstige bijeenkomsten van de Raad.
A - Soorten van besprekingen
Men is het er in het algemeen over eens dat de Europese Raad moet inhouden :
i) informele gedachtenwisselingen in een volstrekt besloten kader over een groot scala van onderwerpen
waarover men geen formele besluiten wil nemen of publieke verklaringen wil afleggen;
ii) besprekingen die bestemd zijn om tot besluiten te leiden, richtlijnen vast te stellen voor toekomstige
acties of te leiden tot de publikatie van openbare verklaringen waarin de mening van de Europese Raad in
zijn geheel tot uitdrukking wordt gebracht.
In het algemeen wordt ook aangenomen dat de Europese Raad soms nog een derde taak te vervullen zal
hebben, de oplossing van problemen die na de besprekingen op lager niveau hangende zijn gebleven. Indien
het gaat om vraagstukken die onder de communautaire bevoegdheid vallen, zal de Europese Raad de
procedures volgen die in de Gemeenschapsverdragen en de andere overeenkomsten zijn vastgelegd.
B - Voorbereiding van de agenda
Voorts was men het er over eens dat de informele gedachtenwisselingen slechts een beperkte
voorbereidingstijd vereisen, hoewel een zekere verduidelijking van de vraagstukken vooraf niet mag worden
uitgesloten ingeval die de gesprekken zou vergemakkelijken. De regeringsleiders zouden aan hun collega's
of aan het presidium, enkele dagen voor de Raad, de onderwerpen moeten mededelen die zij zouden willen
bespreken. In het algemeen wordt aangenomen dat de besprekingen die ten doel hebben tot besluiten te
leiden of aan het einde waarvan verklaringen moeten worden gepubliceerd, voldoende moeten worden
voorbereid. De ministers van Buitenlandse Zaken zouden de verantwoordelijkheid moeten krijgen voor deze
voorbereidende werkzaamheden, die zouden kunnen plaatsvinden binnen het kader van de Raad of eventueel
van de instanties voor politieke samenwerking. Zij zouden kunnen bijeenkomen op een daartoe geschikte
datum en eventueel met dit doel een speciale vergadering kunnen houden vóór de Europese Raad.
C - Publikatie van de verklaringen
In het algemeen is overeengekomen dat de Europese Raad zijn besluiten over bepaalde onderwerpen
openbaar zal willen maken en in bepaalde gevallen een verklaring zal willen publiceren waarin de unanieme
opinie van de Gemeenschap over een onderwerp van internationaal belang wordt weergegeven. Dergelijke
verklaringen zouden, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, niet zonder voorafgaande voorbereiding
mogen worden gepubliceerd. Twee tot drie weken tevoren zou een lijst moeten worden opgesteld van de
onderwerpen waarover men van plan is verklaringen af te leggen.
D - Het op schrift stellen der conclusies
De informele gesprekken tussen de regeringsleiders mogen niet in officiële stukken worden opgenomen. Bij
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besprekingen die beogen tot besluiten te komen of aan het eind waarvan verklaringen worden gepubliceerd,
moeten de conclusies worden neergelegd in schriftelijke notulen die onder verantwoordelijkheid van het
presidium moeten worden opgesteld en verspreid.
E - Deelneming van hoge ambtenaren
In het algemeen wordt aangenomen dat de gesprekken een zo besloten mogelijk karakter dienen te hebben
en dat de deelneming aan deze gedachtenwisselingen beperkt moet blijven, zoals thans het geval is.
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