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Verklaring van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten van de Europese Unie 
(Ioannina, 30 maart 1994)

De huidige twaalf Lid-Staten van de Europese Unie zijn overeengekomen dat ingeval vier nieuwe Lid-Staten 
tot de Unie zullen toetreden, de drempel die voor het bereiken van de door de Verdragen vereiste 
gekwalificeerde meerderheid noodzakelijk is, wordt vastgesteld op 64 stemmen. Tevens zijn zij 
overeengekomen dat het vraagstuk van de hervorming van de instellingen, met inbegrip van dat van de 
stemmenweging en de drempel van de gekwalificeerde meerderheid in de Raad, wordt aangesneden in de 
conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der Lid-Staten die overeenkomstig artikel N, lid 2 
van het Verdrag betreffende de Europese Unie in 1996 bijeengeroepen wordt.

Voorts zijn zij overeengekomen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie te verzoeken een verslag 
over de werking van het Verdrag betreffende de Europese Unie te laten opstellen. Deze verslagen zijn 
bedoeld voor een denkgroep van vertegenwoordigers van de ministers van Buitenlandse Zaken die door de 
Europese Raad van Korfoe moet worden ingesteld en haar werk halverwege 1995 moet beginnen. De groep 
moet zijn bezigheden samen met het Europees Parlement verrichten. Zij moet onder meer opties 
voorbereiden, uitgaande van de standpunten en de argumenten van de Lid-Staten over de weging van de 
stemmen en de drempel voor de gekwalificeerde meerderheid, rekening houdend met een toekomstige 
uitbreiding. Deze opties moeten de noodzakelijke doelmatigheid van het besluitvormingsproces en de 
voortzetting van de democratische ontwikkeling van de instellingen met elkaar in overeenstemming 
brengen.

Zij hebben er kennis van genomen dat de Raad heeft besloten — indien leden van de Raad die een totaal van 
23 tot en met 26 stemmen vertegenwoordigen hun voornemen te kennen geven zich tegen de besluitvorming 
met gekwalificeerde meerderheid door de Raad te verzetten — alles te zullen doen wat binnen zijn 
mogelijkheden ligt om binnen een redelijke termijn en zonder afbreuk te doen aan de door de Verdragen en 
het afgeleide recht vastgestelde verplichte termijnen, zoals bij voorbeeld genoemd in de artikelen 189 B en 
189 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, tot een bevredigende oplossing te 
geraken die door ten minste 68 stemmen, kan worden goedgekeurd. Gedurende deze periode en steeds met 
eerbiediging van het reglement van orde van de Raad, legt de voorzitter, met behulp van de Commissie, alle 
nodige initiatieven aan de dag om de verwezenlijking van een ruimere grondslag voor overeenstemming 
binnen de Raad te vergemakkelijken. De leden van de Raad verlenen de voorzitter daarbij hun 
medewerking.

Ten slotte zijn zij overeengekomen dat de verschillende elementen van deze verklaring van toepassing 
blijven tot aan de inwerkingtreding van een wijziging van de verdragen na de conferentie van 1996.
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