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Europese Raad van Sevilla (21 en 22 juni 2002)
Conclusies van het voorzitterschap

1. De Europese Raad is op 21 en 22 juni 2002 te Sevilla bijeengekomen. Voorafgaand aan de bijeenkomst 
hield de voorzitter van het Europees Parlement, de heer Pat Cox, een uiteenzetting, waarna een 
gedachtewisseling over de voornaamste agendapunten volgde.

[…]

I. De toekomst van de Unie

[…]

Hervorming van de Raad

3. De Europese Raad heeft een hervormingsproces op gang gebracht, in december 1999 in Helsinki, waar hij 
een reeks aanbevelingen heeft aangenomen, en vervolgens in Göteborg en Barcelona waar hij kennis heeft 
genomen van de verslagen van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger waarin vier thema’s centraal 
staan: de Europese Raad, de Raad Algemene Zaken, het voorzitterschap van de Raad, alsmede de 
wetgevingsactiviteit van de Raad en de transparantie.

4. In het licht van een door het voorzitterschap in Sevilla voorgelegd syntheseverslag, vergezeld van 
gedetailleerde voorstellen, heeft de Europese Raad dit onderwerp uitvoerig besproken en zijn instemming 
betuigd met een reeks concrete maatregelen die zonder wijziging van de verdragen kunnen worden toegepast 
op de organisatie en de werking van de Europese Raad (zie bijlage I) en van de Raad (zie bijlage II). Deze 
hervorming houdt in dat de huidige praktijk ingrijpend wordt gewijzigd om de doeltreffendheid van de 
instelling aan de vooravond van een ongekend grote uitbreiding van het aantal lidstaten van de Unie te 
versterken.

5. De Europese Raad heeft voorts kennis genomen van het verslag van het voorzitterschap over het lopende 
debat over het voorzitterschap van de Unie. Hij stelde vast dat er een algemene bereidheid is om dit 
vraagstuk nader te bestuderen, mits de aanpassingen van het huidige systeem van halfjaarlijkse roulering in 
geen geval afbreuk doen aan het beginsel van gelijkheid tussen lidstaten. De Europese Raad heeft het 
komende Deense voorzitterschap daarom verzocht passende voorzieningen te treffen om de beraadslagingen 
voort te zetten en in december 2002 een eerste verslag aan de Europese Raad uit te brengen.

6. Ten slotte herinnert de Europese Raad aan het belang dat hij hecht aan een effectieve uitvoering van alle 
richtsnoeren en operationele aanbevelingen die de Europese Raad op 10 en 11 december 1999 in Helsinki 
heeft aangenomen. Met name wordt de Raad verzocht de kwestie van de talenregeling te bestuderen in het 
vooruitzicht van een uitgebreide Unie, en na te gaan met welke praktische middelen de huidige situatie kan 
worden verbeterd zonder aan de basisbeginselen te tornen. In dit verband zou te gelegener tijd een voorstel 
moeten worden ingediend en zou in ieder geval in december 2002 een eerste verslag aan de Europese Raad 
moeten worden uitgebracht.

7. De nieuwe regels bedoeld in punt 4 hierboven zullen, tenzij anders wordt besloten, onder het volgende 
voorzitterschap in werking treden. Derhalve zullen de daartoe in het reglement van orde van de Raad aan te 
brengen formele wijzigingen vóór 31 juli 2002 worden vastgesteld. De uitvoering van deze bepalingen zal 
door de Europese Raad in december 2003 worden geëvalueerd.

[…]

Bijlage I
Regels voor de organisatie van de werkzaamheden van de Europese Raad
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De Europese Raad heeft overeenstemming bereikt over de volgende regels voor de voorbereiding, het 
verloop en de conclusies van zijn werkzaamheden om ten volle de rol te kunnen vervullen die hij krachtens 
artikel 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie heeft, namelijk de nodige impulsen voor de 
ontwikkeling van de Unie geven en algemene politieke beleidslijnen vaststellen.

Voorbereiding

1. De Europese Raad komt in beginsel vier keer per jaar bijeen, en wel twee keer per halfjaar. In 
uitzonderlijke omstandigheden kan de Europese Raad in bijzondere zitting bijeenkomen.

2. De bijeenkomsten van de Europese Raad worden voorbereid door de Raad Algemene Zaken en Externe 
Betrekkingen die alle voorbereidende werkzaamheden coördineert en de agenda opstelt. De bijdragen van de 
andere Raadsformaties aan de werkzaamheden van de Europese Raad worden uiterlijk twee weken vóór de 
bijeenkomst van de Europese Raad aan de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen toegezonden.

3. Tijdens een zitting die ten minste vier weken vóór de bijeenkomst van de Europese Raad wordt gehouden, 
stelt de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen op voorstel van het voorzitterschap een 
geannoteerde ontwerp-agenda op, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen:

- punten die worden voorgelegd ter aanneming of goedkeuring zonder debat;

- punten die ter bespreking worden voorgelegd teneinde algemene politieke beleidslijnen vast te stellen;

- punten die ter bespreking worden voorgelegd teneinde een besluit aan te nemen op de in paragraaf 9 
omschreven wijze;

- punten die ter bespreking worden voorgelegd, maar waarover geen conclusies behoeven te worden 
aangenomen.

4. Het voorzitterschap stelt voor elk van de in paragraaf 3, tweede en derde streepje, bedoelde punten een 
korte synthesenota op waarin het belang, de te bespreken aangelegenheden en de belangrijkste opties zijn 
vermeld.

5. De dag voor de bijeenkomst van de Europese Raad stelt de Raad Algemene Zaken en Externe 
Betrekkingen tijdens een laatste voorbereidende zitting de definitieve agenda vast. Daarna is toevoeging van 
een agendapunt uitsluitend met instemming van alle delegaties mogelijk. 

Behalve om dringende en onvoorziene redenen, bijvoorbeeld in verband met de internationale actualiteit, 
mag er geen Raadszitting of vergadering van een comité plaatsvinden tussen de laatste voorbereidende 
zitting van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen en de bijeenkomst van de Europese Raad.

Verloop

6. De werkzaamheden van de Europese Raad duren in beginsel één dag; de dag voordien vindt een 
vergadering plaats waaraan volgens de heersende praktijk uitsluitend de staatshoofden en regeringsleiders en 
de voorzitter van de Commissie deelnemen. De bijeenkomst van de Europese Raad de volgende dag duurt 
tot het einde van de namiddag en wordt voorafgegaan door een gedachtewisseling met de voorzitter van het 
Europees Parlement. Er kunnen bijzondere regelingen worden getroffen, indien de agenda zulks 
rechtvaardigt.

7. Ontmoetingen in de marge van de bijeenkomst van de Europese Raad met vertegenwoordigers van derde 
landen of organisaties kunnen slechts bij uitzondering plaatsvinden. Zij mogen het normale verloop van de 
bijeenkomst van de Europese Raad niet verstoren en moeten tegelijk met de door de Raad Algemene Zaken 
en Externe Betrekkingen opgestelde ontwerp-agenda worden goedgekeurd.
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8. Het voorzitterschap draagt zorg voor het goede verloop van de debatten. Het voorzitterschap kan daartoe 
alle passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de beschikbare tijd optimaal wordt gebruikt, zoals 
het bepalen van de volgorde waarin de punten worden behandeld, het beperken van de spreektijd of het 
bepalen van de volgorde van de sprekers.

9. In verband met de uitbreiding en in uitzonderlijke gevallen, wanneer een punt op de agenda van de 
Europese Raad wordt geplaatst met het oog op een besluit, beraadslaagt de Europese Raad over dat punt; de 
politieke constatering van de ingenomen standpunten die uit de beraadslagingen voortkomt, wordt onder de 
aandacht van de Raad gebracht, die daaruit passende conclusies dient te trekken voor het vervolg van de 
procedure overeenkomstig de in het Verdrag vastgelegde regels terzake.

10. Naarmate de werkzaamheden vorderen, krijgen de delegaties beknopte informatie over de resultaten en 
de wezenlijke elementen van de besprekingen over elk punt. De informatieverstrekking wordt zodanig 
georganiseerd dat de vertrouwelijkheid van de debatten verzekerd is.

11. Elke delegatie beschikt over twee plaatsen in de vergaderzaal. De totale omvang van de delegaties wordt 
beperkt tot 20 personen per lidstaat en voor de Commissie; in dat aantal is het technisch personeel met 
specifieke taken inzake veiligheid of logistieke ondersteuning niet inbegrepen.

Conclusies

12. De conclusies, die zo beknopt mogelijk dienen te zijn, geven de politieke beleidslijnen en de besluiten 
van de Europese Raad weer, met een korte aanduiding van de context en de fasen van de procedure om er 
gevolg aan te geven.

13. Op de dag van de bijeenkomst van de Europese Raad wordt tijdig voor het begin van de werkzaamheden 
een overzicht van de conclusies uitgedeeld. In dit overzicht wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
de delen van de tekst waarover vooraf overeenstemming is bereikt, die in beginsel niet meer in discussie 
komen, en de delen waarover de Europese Raad moet debatteren om tijdens zijn bijeenkomst tot definitieve 
conclusies te komen.

[…]
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