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Besluit van de Raad van 28 januari 2002 inzake de volgorde voor de uitoefening van het 
voorzitterschap van de Raad (2002/105/EG, EGKS, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 203, tweede alinea,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, met name op artikel 
27, tweede alinea,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name op artikel 
116,

Gelet op het besluit van de Raad van 1 januari 1995 houdende vaststelling van de volgorde voor de 
uitoefening van het voorzitterschap van de Raad (1), met name artikel 1, lid 2,

Gezien het voorstel van Duitsland en Finland van 18 januari 2002,

Overwegende hetgeen volgt:

Dit besluit wordt aangenomen onverminderd wĳzigingen in de volgorde voor de uitoefening van het 
voorzitterschap die de Raad eveneens zou kunnen aannemen, met name in het kader van de toetreding van 
nieuwe lidstaten tot de Unie,

BESLUIT:

Artikel 1

De respectieve tĳdvakken voor de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad door Duitsland en 
Finland tĳdens de tweede helft van 2006 en de eerste helft van 2007 worden onderling verwisseld.

Artikel 2

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

Gedaan te Brussel, 28 januari 2002.

Voor de Raad
De voorzitter

J. PIQUÉ I CAMPS

(1) PB L 1 van 1.1.1995, blz. 220. 
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