
PUHEENJOHTAJAN PÄÄTELMÄT 

BRYSSELIN EUROOPPA-NEUVOSTO  

24. JA 25. LOKAKUUTA 2002 
 
 
Eurooppa-neuvosto kokoontui Brysselissä 24. ja 25. lokakuuta 2002. Euroopan parlamentin puhemies Pat 
Cox piti ennen kokousta alustuksen, jota seurasi keskustelu esityslistan pääkohdista. 
 
Eurooppa-neuvosto kuuli puheenjohtaja Valéry Giscard d'Estaingin selvityksen valmistelukunnan työstä. 
Eurooppa-neuvosto vaihtoi selvityksen pohjalta mielipiteitä keskustelujen etenemisestä. 
 
I LAAJENTUMINEN 
 
1. Kööpenhaminassa vuonna 1993 käynnistetty historiallinen prosessi maanosamme jakaantuneisuuden 

lopettamiseksi on kantamassa hedelmää. Ehdokasvaltioiden ja jäsenvaltioiden kaukonäköisyyden ja 
ponnistelujen ansiosta käsillä on nyt unionin kaikkien aikojen suurin laajentuminen. 

 
Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen Irlannin kansanäänestyksen myönteiseen 
tulokseen. Tulos tekee mahdolliseksi Nizzan sopimuksen ratifioinnin päätökseen saattamisen ja siten 
sopimuksen voimaantulon ensi vuoden alkupuolella. 

 
Tätä taustaa vasten Eurooppa-neuvosto teki päätökset, jotka mahdollistavat sen, että unioni voi esittää 
ehdokasvaltioille neuvottelukantansa kaikista jäljellä olevista kysymyksistä viimeistään marraskuun 
alkuun mennessä, jotta laajentumisneuvottelut voidaan saada ensimmäisten maiden kanssa päätökseen 
joulukuussa pidettävässä Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostossa. Eurooppa-neuvosto vahvisti lisäksi 
suuntaviivat prosessin jatkamiseksi niiden maiden kanssa, jotka eivät ole mukana ensimmäisessä 
laajentumisessa. 

 
YLEISARVIO 
 
2. Unioni hyväksyy komission selvitykset ja suositukset, joiden mukaan Kypros, Latvia, Liettua, 

Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro täyttävät poliittiset kriteerit ja pystyvät 
täyttämään taloudelliset kriteerit ja jäsenyysvelvoitteet vuoden 2004 alusta. 

 
3. Unioni vahvistaa edellä esitetyn pohjalta ja ottaen huomioon myös yleisen edistymisen 

liittymisneuvotteluissa sekä yhteisön säännöstön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen 
täytäntöönpanossa samoin kuin ehdokasvaltioiden neuvotteluissa antamien sitoumusten 
toteuttamisessa, että unionin vakaana tarkoituksena on saattaa liittymisneuvottelut päätökseen näiden 
maiden kanssa Kööpenhaminassa 12. ja 13. joulukuuta 2002 kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa 
sekä allekirjoittaa liittymissopimus Ateenassa huhtikuussa 2003. 

 
4. Unioni toistaa pitävänsä parempana, että Kypros liittyy uudelleen yhdistyneenä Euroopan unioniin 

kokonaisratkaisun pohjalta, ja vetoaa Kyproksen kreikkalaisen ja turkkilaisen yhteisön johtajiin, jotta 
nämä tarttuisivat tilaisuuteen päästä sopimukseen ennen liittymisneuvottelujen päättymistä tänä 
vuonna. Unioni antaa edelleen täyden tukensa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin ponnisteluille 
YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätöslauselmien mukaiseen ratkaisuun pääsemiseksi. 
Euroopan unioni tulee ottamaan tällaisen kokonaisratkaisun ehdot Kyproksen liittymissopimukseen 
niiden periaatteiden mukaisesti, joille Euroopan unioni perustuu. Jos ratkaisuun ei päästä, päätökset 
joulukuussa kokoontuvassa Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostossa tehdään vuoden 1999 Helsingin 
Eurooppa-neuvoston päätelmien perusteella. 
 

5. Unioni yhtyy komission arvioon Bulgarian ja Romanian saavuttamasta edistyksestä. 
Laajentumisprosessin kokonaisvaltaisuus ja peruuttamattomuus sekä komission strategia-asiakirja 



huomioon ottaen neuvostoa ja komissiota pyydetään Bulgarian ja Romanian liittymisprosessien 
jouduttamiseksi valmistelemaan näiden maiden kanssa tiiviisti neuvotellen Kööpenhaminan 
Eurooppa-neuvostossa tehtävät päätökset, jotka koskevat etenkin yksityiskohtaisia 
etenemissuunnitelmia aikatauluineen ja liittymistä edeltävää lisättyä tukea. Eurooppa-neuvosto 
ilmaisee tukensa Bulgarialle ja Romanialle näiden pyrkiessä saavuttamaan jäsenyystavoitteen vuonna 
2007. 

 
6. Unioni on tyytyväinen Turkin huomattavaan edistymiseen sen pyrkiessä täyttämään Kööpenhaminan 

poliittiset kriteerit ja sen etenemiseen taloudellisten kriteerien täyttämisessä ja lainsäädäntönsä 
mukauttamisessa yhteisön säännöstön mukaiseksi, kuten komission määräaikaiskertomuksessa 
todetaan. Tämä on tuonut Turkin liittymisneuvottelujen aloittamisen lähemmäksi. Unioni rohkaisee 
Turkkia jatkamaan uudistusprosessiaan ja etenemään konkreettisesti kohti uudistusten 
täytäntöönpanoa, mikä tulee jouduttamaan Turkin liittymistä muihinkin ehdokasvaltioihin 
sovellettavien periaatteiden ja kriteerien mukaisesti. Neuvostoa pyydetään valmistelemaan ajoissa 
Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostoa varten pohjaa päätökselle Turkin ehdokkuuden seuraavasta 
vaiheesta komission strategia-asiakirjan perusteella sekä Helsingissä, Laekenissa ja Sevillassa 
kokoontuneiden Eurooppa-neuvostojen päätelmien mukaisesti. 

 
EURANTA JA SUOJALAUSEKKEET 
 
7. Unioni hyväksyy strategia-asiakirjaan sisältyvät komission ehdotukset seurannan jatkamisesta 

liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Komissio tulee tämän mukaisesti laatimaan kuusi 
kuukautta ennen aiottua liittymispäivää neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomuksen, jossa 
seurataan liittyvien maiden edistymistä yhteisön säännöstön hyväksymisessä, täytäntöönpanossa ja 
sen noudattamisen valvonnassa näiden maiden sitoumusten mukaisesti. 

 
8. Unioni hyväksyy myös komission ehdotukset määrätä liittymissopimuksessa yleisen taloudellisen 
suojalausekkeen lisäksi kahdesta erityisestä suojalausekkeesta, joista toinen koskee sisämarkkinoiden 
toimintaa, mukaan lukien kaikki alakohtaiset politiikat, jotka koskevat rajatylittäviä vaikutuksia omaavia 
taloudellisia toimia, ja toinen oikeus- ja sisäasioita. Suojalausekkeeseen voidaan vedota liittymisen jälkeen 
enintään kolmen vuoden ajan jonkin jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä tai komission aloitteesta. Yleisen 
taloudellisen suojalausekkeen nojalla toteutettavat toimet saattavat koskea mitä tahansa jäsenvaltiota. 
Kahden erityisen suojalausekkeen nojalla toteutettavat toimet voivat kohdistua ainoastaan uusiin 
jäsenvaltioihin, jotka eivät ole onnistuneet panemaan täytäntöön neuvottelujen yhteydessä antamiaan 
sitoumuksia. Suojalausekkeeseen voidaan vedota seurannassa ilmenneiden seikkojen perusteella jopa ennen 
liittymistä, ja se voi tulla voimaan jo liittymispäivänä. Tällaisten toimenpiteiden kesto saattaa ylittää kolme 
vuotta. Toimivaltaiset elimet laativat unionin kannan tähän asiaan liittymisneuvotteluissa. Komissio 
tiedottaa neuvostolle hyvissä ajoin suojatoimenpiteiden peruuttamisesta. Se ottaa asianmukaisesti huomioon 
neuvoston tässä suhteessa esittämät huomautukset. 
 
9. Unioni hyväksyy komission ehdotuksen yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskevan erityisen 

siirtymäjärjestelyn käyttöönottamisesta uusien jäsenvaltioiden hallinnon ja oikeuslaitoksen 
valmiuksien kehittämisprosessin jatkamiseksi. 

 
Talousarvio ja rahoitus (2004–2006) 
 
10. Laajentumiseen liittyvien menojen on noudatettava Berliinin Eurooppa-neuvoston vuosille 2004–

2006 asettamaa ylärajaa. 
 
11. Euroopan unionin menoissa on edelleen sekä noudatettava talousarviota koskevan kurinalaisuuden 

ja kustannustehokkuuden vaatimusta että varmistettava, että laajentuneella unionilla on käytössään 
riittävät voimavarat, joilla se voi varmistaa politiikkojensa asianmukaisen kehittämisen kaikkien 
kansalaistensa hyväksi. 

 
a) Suorat tuet 
 



12. Rajoittamatta tulevia päätöksiä YMP:stä ja Euroopan unionin rahoituksesta vuoden 2006 jälkeen tai 
Berliinin Eurooppa-neuvoston päätelmien 22 kohdan täytäntöönpanon tuloksia sekä niitä 
kansainvälisiä sitoumuksia, joita unioni on tehnyt muun muassa Dohan kehityskierroksen 
käynnistymisen yhteydessä, suorat tuet otetaan käyttöön seuraavan aikataulun mukaisesti, jossa tuen 
lisäykset esitetään prosenttiosuutena unionissa maksettujen tukien määrästä: 

 
2004:  25 % 
2005:  30 % 
2006:  35 % 
2007:  40 %, 

 
ja sen jälkeen 10 prosentin suuruisin korotuksin sen varmistamiseksi, että uudet jäsenvaltiot 
saavuttavat vuonna 2013 nykyisessä Euroopan unionissa silloin sovellettavan tukitason. Lisäksi 
pienviljelijöitä koskevaa järjestelmää ei pitäisi soveltaa. 

 
Vaiheittainen käyttöönotto tapahtuu rahoituksellisen vakauden puitteissa siten, että markkinoihin 
liittyvien menojen ja suorien tukien vuotuiset kokonaiskustannukset 25 jäsenvaltion unionissa kautena 
2007–2013 eivät voi reaaliarvoltaan ylittää Berliinissä 15 jäsenvaltion EU:lle vuodeksi 2006 
hyväksyttyä otsakkeen 1 A ylärajaa ja uusille jäsenvaltioille vuodeksi 2006 ehdotettua vastaavaa 
menojen ylärajaa. Markkinoihin liittyvien menojen ja suorien tukien nimellisten 
kokonaiskustannusten on kunakin vuotena kaudella  
2007–2013 pysyttävä alle vuoden 2006 määrän korotettuna 1 prosentilla vuodessa. 

 
Nykyisen Euroopan unionin epäsuotuisilla alueilla toimivien tuottajien tarpeet olisi turvattava; 
monivaikutteinen maatalous säilytetään Euroopan kaikilla alueilla vuoden 1997 Luxemburgin 
Eurooppa-neuvoston ja vuoden 1999 Berliinin Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti. 

 
b) Rakennetoimille myönnettävien määrärahojen kokonaistaso 
 
13. Otsakkeeseen 2 laajentumista varten lisättävien rakenne- ja koheesiorahastojen 

maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärän olisi oltava kauden aikana yhteensä 23 miljardia euroa, 
joka jaetaan uusien jäsenvaltioiden kesken ehdokasvaltioiden kanssa sovittujen asiaa koskevien 
Euroopan Unionin yhteisten kantojen mukaisesti. 

 
c) Omat varat ja talousarvion epätasapaino 
 
14. Omia varoja koskevaa yhteisön säännöstöä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin liittymishetkestä 

alkaen. 
 

Jos ennakoitu kassavirtojen saldo yhteisön talousarvioon nähden on yksittäisten ehdokasvaltioiden 
osalta vuosina 2004–2006 alijäämäinen vuoteen 2003 verrattuna, niille tarjotaan talousarvioon 
otettavaa tilapäistä korvausta. Se muodostuisi kiinteämääräisistä, asteittain vähenevistä ja tilapäisistä 
maksuista EU:n talousarvion menopuolella. Määrät vahvistetaan neuvottelujen lopussa neuvoston 22. 
lokakuuta 2002 hyväksymän menetelmän perusteella, ja ne sisällytetään liittymisasiakirjaan. 
Korvausten olisi pysyttävä laajentumiseen varatuille maksusitoumus- ja maksumäärärahoille 
Berliinissä vahvistettujen vuotuisten enimmäismäärien rajoissa. 

 
*** 

 
15. Berliinin Eurooppa-neuvoston päättämää yleistä pyrkimystä talousarvion kurinalaisuuteen olisi 

jatkettava vuonna 2007 alkavalla jaksolla. 
 

 
*** 



16. Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU:n yhteisten kantojen määrittelyn edellyttämät muut seikat, joihin 
on päädytty yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostossa tapahtuneessa valmistelussa ja jotka 
esitetään liitteessä I. 

 
*** 

 
II KALININGRAD 
 
17. Eurooppa-neuvosto vahvistaa kesäkuussa 2002 Sevillan kokouksessa antamansa päätelmät. 
 

Eurooppa-neuvosto toteaa tavoitteena olevan kehittää EU:n ja Venäjän välistä strategista 
kumppanuutta edelleen, ja se ilmoittaa ponnistelevansa erityisesti, jotta kaikkien asianomaisten 
osapuolten näkemykset henkilöiden kauttakulusta Kaliningradin alueen ja muun Venäjän välillä 
voidaan sisällyttää sovittaviin järjestelyihin. 

 
Eurooppa-neuvosto korostaa, että kaikkien osapuolten on ehdottomasti kunnioitettava jokaisen valtion 
suvereenia oikeutta taata kansalaistensa turvallisuus valvomalla rajojaan ja henkilöiden ja tavaroiden 
alueelle tuloa, siellä liikkumista ja kauttakulkua. Eurooppa-neuvosto korostaa jokaisen valtion 
oikeutta vaatia viisumi, myös kauttakulkua varten. 

 
Eurooppa-neuvosto tunnustaa Kaliningradin alueen ainutlaatuisen aseman Venäjän federaation osana. 
 
Eurooppa-neuvosto hyväksyy yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 22. lokakuuta 2002 
Kaliningradista antamat päätelmät. 
 

 
.......... 
 



 

LIITE I 
 

YLEISTEN ASIOIDEN JA ULKOSUHTEIDEN NEUVOSTON 
TYÖSKENTELYN TULOKSET 

 
Talousarvio ja rahoitus: 
 
a) Rakennetoimille myönnettävien määrärahojen kokonaistaso 
 
1. Ehdokasvaltioiden olisi tehostettava ja nopeutettava valmistelujaan varmistaakseen, että ne voivat 

toimittaa komissiolle tukihakemuksensa, ohjelma-asiakirjansa ja koheesiorahastosta tuettavat 
hankkeensa, niin että ne voidaan hyväksyä vuoden 2004 alkupuolella. Komissio ja jäsenvaltiot antavat 
edelleen kaikkea mahdollista apua tähän tarkoitukseen. Komissio varmistaa, että ohjelma-asiakirjojen 
ja maksupyyntöjen hyväksymisprosessi on mahdollisimman nopea. 
 

2. Ehdokasvaltioissa liikenteen ja ympäristön alalla todettujen huomattavien uutta infrastruktuuria 
koskevien tarpeiden huomioon ottamiseksi kolmasosa rakennetoimille varatusta 
kokonaismäärärahasta osoitetaan koheesiorahastolle. 
 

3. Yhteisön säännöstön mukaista ennakkomaksua maksetaan ensimmäisenä vuotena liittymisen jälkeen 
määrä, joka vastaa 16:ta prosenttia rakennerahastojen kauden 2004–2006 kokonaisosuudesta. EU 
ennakoi maksumäärärahoiksi vuonna 2004 kolme prosenttia keskimääräisistä vuotuisista 
sitoumuksista rakennerahastojen puitteissa ja kolme prosenttia koheesiorahaston sitoumuksesta.1 

 
b) Sisäisille politiikoille myönnettävien määrärahojen kokonaistaso 

 
4. Liettua on vahvistanut, että Ignalinan ydinvoimalan ensimmäinen yksikkö suljetaan ennen vuotta 

2005, ja se on sitoutunut siihen, että toinen yksikkö suljetaan vuoteen 2009 mennessä. Tätä varten 
perustetaan ohjelma, jolla tuetaan Ignalinan ydinvoimalan käytöstä poistamiseen liittyviä toimia. 
Ohjelmaan varatut maksusitoumusmäärärahat tulevat olemaan 70 miljoonaa euroa2 kullekin vuodelle 
kaudella 2004–2006. Euroopan unioni toteaa, että Ignalinan ydinvoimalan käytöstä poistamisen on 
jatkuttava nykyisten rahoitusnäkymien jälkeenkin ja että tämä ponnistus on Liettualle 
poikkeuksellisen raskas taloudellinen taakka, joka ei ole suhteessa maan kokoon ja taloudelliseen 
voimaan. Siksi unioni vahvistaa solidaarisuudesta Liettuaa kohtaan olevansa valmis myöntämään 
asianmukaista yhteisön lisätukea ydinvoimalan käytöstä poistamiselle myös vuoden 2006 jälkeen. 
 

5. Slovakiassa sijaitsevan Bohunicen ydinvoimalan käytöstä poistamiseen on varattu Phare-ohjelman 
mukaisen liittymistä edeltävän tuen jatkamiseksi 20 miljoonaa euroa1 maksusitoumusmäärärahoina 
kullekin vuodelle kaudella 2004–2006. 
 

6. Phare-ohjelman puitteissa aloitettua toimintaa uusien jäsenvaltioiden yhteiskunnan rakenteiden 
kehittämisen tukemiseksi jatketaan vuoteen 2006. Maksusitoumusmäärärahoja on varattu tähän 
tarkoitukseen 200 miljoonaa euroa vuonna 2004, 120 miljoonaa euroa vuonna 2005 ja 60 miljoonaa 
euroa vuonna 2006. 
 

7. Otsakkeen 3 tasot olisi vahvistettava siten, että tähän otsakkeeseen kuuluvat tärkeimmät menoerät 
säilytetään ja että tarjotaan riittävät varat nykyisten ohjelmien ulottamiseksi koskemaan uusia 
jäsenvaltioita. 

 
c) Kypros: pohjoisosaa koskeva ohjelma 

1  Uusien jäsenvaltioiden rakennetoimiin vuonna 2004 tarkoitetut maksut eivät vaikuta maksuihin, jotka on 
sisällytettävä vuoden 2004 talousarvioon nykyisten jäsenvaltioiden rakennetoimia varten. 
2  Arviolukuja, jotka tarkistetaan tarvittaessa Ignalinan ja Bohunicen ydinvoimaloiden 
käytöstäpoistamisrahastojen käytöstäpoistamistoimintoihin tarkoitettujen määrärahojen käyttötavan perusteella. Phare-
ohjelman mukaiset sitoumukset ovat odotettua suuremmat Ignalinan osalta ja odotettua pienemmät Bohunicen osalta. 



 

 
8. Neuvosto laatii Kyprosta koskevan poliittisen ratkaisun täytäntöönpanoa silmällä pitäen ohjelman 

erityisesti saaren pohjoisosan kehityksen vauhdittamiseksi. Maksusitoumusmäärärahoja varataan 
yhteensä 39 miljoonaa euroa vuonna 2004, 67 miljoonaa euroa vuonna 2005 ja 100 miljoonaa euroa 
vuonna 2006. 
 

d) Euroopan kehitysrahasto 
 
9. Uudet jäsenvaltiot liittyvät EKR:oon uudesta rahoituspöytäkirjasta alkaen (kymmenes EKR). 
 
e) Euroopan hiili- ja teräsyhteisö 
 
10. Uudet jäsenvaltiot osallistuvat hiili- ja terästutkimusrahastoon liittymispäivästä lähtien. Uudet 

jäsenvaltiot maksavat rahastoon vastaavat osuudet. Uudet jäsenvaltiot suorittavat maksunsa rahastoon 
neljässä erässä vuodesta 2006 alkaen (15 prosenttia vuonna 2006, 20 prosenttia vuonna 2007, 30 
prosenttia vuonna 2008 ja 35 prosenttia vuonna 2009). 

 
 
INSTITUTIONAALISET KYSYMYKSET 
 
a) Siirtymätoimet 

 
Neuvosto 
 
Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö liittymispäivän ja joulukuun 31 päivän 2004 
välisenä aikana, jäsenten äänet painotetaan liitteessä 1 olevassa taulukossa esitetyllä tavalla. 
 
Kun neuvoston ratkaisu on perustamissopimuksen mukaan tehtävä komission ehdotuksesta, sen 
edellytyksenä on vähintään 88 puoltavaa ääntä. Muissa tapauksissa neuvoston ratkaisun edellytyksenä on 
vähintään 88 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä. 

 
Siinä tapauksessa, että tulevan liittymissopimuksen nojalla Euroopan unioniin liittyy vähemmän kuin 
kymmenen uutta jäsenvaltiota, määräenemmistöön tarvittava vähimmäisäänimäärä vahvistetaan neuvoston 
päätöksellä niin, että se vastaa mahdollisimman tarkkaan 71,26:ta prosenttia kokonaisäänimäärästä. 
 
Euroopan parlamentti 
 
Liittymispäivästä Euroopan parlamentin kauden 2004–2009 vaaleihin asti Euroopan parlamentin 
kokonaisjäsenmäärä ja paikkojen jakautuminen jäsenvaltiota kohti vahvistetaan samaa menetelmää käyttäen 
kuin nykyisin. 
 
b) Äänten painottaminen neuvostossa ja määräenemmistöön tarvittava vähimmäisäänimäärä 
 
Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan tammikuun 1 
päivästä 2005 lähtien liitteessä 2 olevassa taulukossa esitetyllä tavalla. 
 
Samasta päivämäärästä alkaen silloin, kun neuvoston ratkaisu on perustamissopimuksen mukaan tehtävä 
komission ehdotuksesta, sen edellytyksenä on vähintään 232 puoltavaa ääntä, jotka edustavat jäsenten 
enemmistöä. Muissa tapauksissa neuvoston ratkaisun edellytyksenä on vähintään 232 puoltavaa ääntä, jotka 
edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä. Neuvoston jäsen voi pyytää, että neuvoston tehdessä 
päätöksen määräenemmistöllä tarkistetaan, että määräenemmistön muodostavat jäsenvaltiot edustavat 
vähintään 62:ta prosenttia unionin koko väestöstä. Jos osoittautuu, että tämä ehto ei täyty, kyseistä päätöstä 
ei tehdä. 
 
Siinä tapauksessa, että tulevan liittymissopimuksen nojalla Euroopan unioniin liittyy vähemmän kuin 
kymmenen uutta jäsenvaltiota, määräenemmistöön tarvittava vähimmäisäänimäärä vahvistetaan neuvoston 



 

päätöksellä tiukasti lineaarista, aritmeettista interpolointia soveltaen pyöristämällä se ylös- tai alaspäin 
lähimpään 300 äänen neuvostolle esitetyn 71 %:n ja 25 jäsenvaltion EU:lle esitetyn prosenttiosuuden (72,27 
%) väliin jäävää prosenttiosuutta vastaavaan äänimäärään. 
 
c) Euroopan parlamentti 
 
Euroopan parlamentin vaalikauden 2004–2009 alusta kullekin jäsenvaltiolle annettavien paikkojen määrä 
vastaa yhteensä: 
 
i) Nizzan sopimuksen päätösasiakirjaan liitetyssä julistuksessa n:o 20 annettua jäsenten määrää  
 
ja 
 
ii) siihen lisättäviä Bulgarialta ja Romanialta käyttämättä jääviä 50:tä paikkaa, jotka jaetaan Nizzan 

sopimuksen määräysten mukaisesti. 
 
Näin saatujen paikkojen kokonaismäärä on mahdollisimman lähellä 732:ta paikkaa, ja jaossa on 
noudatettava Nizzassa vahvistettua nykyisten jäsenvaltioiden välistä tasapainoa. Samaa suhteellista 
lähestymistapaa olisi sovellettava paikkojen jakamiseen uusille jäsenvaltioille. Lähestymistavan on oltava 
tasapuolinen, ja siinä on noudatettava kaikkien jäsenvaltioiden välistä tasapainoa. 
 
Kyseinen menetelmä ei saa johtaa siihen, että nykyiset jäsenvaltiot saisivat nykyistä suuremman määrän 
paikkoja. 
 
d) Neuvoston puheenjohtajuus 
 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa määrätään, että jokainen jäsenvaltio toimii vuorollaan 
neuvoston puheenjohtajana. Jotta uusilla jäsenvaltiolla olisi aikaa valmistautua puheenjohtajakauteensa, 
Eurooppa-neuvosto vahvistaa, että nykyistä vuorottelujärjestelmää jatketaan vuoden 2006 loppuun asti. 
Neuvosto päättää puheenjohtajuusjärjestyksestä vuodelle 2007 ja siitä eteenpäin mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuoden kuluttua ensimmäisten uusien jäsenvaltioiden liittymisestä. 
 



 

LIITTEEN I liite 1 
 
 

ÄÄNTEN PAINOTTAMINEN NEUVOSTOSSA LIITTYMISEN JA  
JOULUKUUN 31. PÄIVÄN 2004 VÄLISENÄ AIKANA 

 
 

JÄSENVALTIOT ÄÄNET
Saksa 10 
Yhdistynyt kuningaskunta 10 
Ranska 10 
Italia 10 
Espanja 8 
Puola 8 
Alankomaat 5 
Kreikka 5 
Tšekin tasavalta 5 
Belgia 5 
Unkari 5 
Portugali 5 
Ruotsi 4 
Itävalta 4 
Slovakia 3 
Tanska 3 
Suomi 3 
Irlanti 3 
Liettua 3 
Latvia 3 
Slovenia 3 
Viro 3 
Kypros 2 
Luxemburg 2 
Malta 2 
YHTEENSÄ 124 
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LIITTEEN I liite 2 
 
 

ÄÄNTEN PAINOTTAMINEN NEUVOSTOSSA  TAMMIKUUN 1. PÄIVÄSTÄ 2005 LÄHTIEN 
 
 

JÄSENVALTIOT ÄÄNET 
Saksa 29 
Yhdistynyt kuningaskunta 29 
Ranska 29 
Italia 29 
Espanja 27 
Puola 27 
Alankomaat 13 
Kreikka 12 
Tšekin tasavalta 12 
Belgia 12 
Unkari 12 
Portugali 12 
Ruotsi 10 
Itävalta 10 
Slovakia 7 
Tanska 7 
Suomi 7 
Irlanti 7 
Liettua 7 
Latvia 4 
Slovenia 4 
Viro 4 
Kypros 4 
Luxemburg 4 
Malta 3 
YHTEENSÄ 321 

 
 


