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Besluit van de Raad van 1 januari 1995 houdende vaststelling van de volgorde voor de 
uitoefening van het Voorzitterschap van de Raad (95/2/EG, Euratom, EGKS)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gelet op het Verdrag tot oprichting van Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 
27, tweede alinea,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 146, tweede 
alinea,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op 
artikel 139,

overwegende dat bij artikel 12 van de Akte bij het Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk 
Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese 
Unie, bovengenoemde bepalingen in die zin gewijzigd zijn dat de Raad de volgorde vaststelt voor de 
uitoefening bij toerbeurt van het Voorzitterschap van de Raad door de Lid-Staten,

BESLUIT:

Artikel 1 

Het Voorzitterschap van de Raad wordt uitgeoefend:

— door Frankrijk tijdens de eerste helft van 1995,

— door Spanje tijdens de tweede helft van 1995,

— tijdens de daaropvolgende tijdvakken van zes maanden door de volgende Lid-Staten en in de volgende 
volgorde: Italië, Ierland, Nederland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Finland, 
Portugal, Frankrijk, Zweden, België, Spanje, Denemarken en Griekenland.

2. De Raad kan met eenparigheid van stemmen en op voorstel van de betrokken Lid-Staat besluiten dat een 
Lid-Staat het Voorzitterschap uitoefent tijdens een andere periode dan die welke voortvloeit uit 
bovenstaande volgorde.

Artikel 2 

Het onderhavige besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 1 januari 1995.

Voor de Raad
De Voorzitter

A. JUPPÉ
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