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Канцеларот Конрад Аденауер 
му посакува добредојде на 

претседателот Шарл де Гол 
на Самитот во Бон, 18 јуни 1961 година

Групна фотографија, Даблин, 10-11 март 1975 година

Првиот Европски совет по стапувањето во сила на 
Спогодбата од Мастрихт, Брисел, 
10-11 декември 1993 година

Работен состанок, Париз, 9-10 декември 
1974 година

Првиот Европски совет по стапувањето во сила на 
Единствениот европски акт, Копенхаген, 
4-5 декември 1987 година

Прес центарот во рамките на еден
состанок на Европскиот совет

Зградата „Јустус Липсиус”:
денешното седиште на

Европскиот совет
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         Претседателот Херман Ван Ромпуј со канцеларката
Ангела Меркел, Европски совет, Брисел,

16-17 декември 2010 година

         Групна фотографија, Солун, 19-20 јуни 2003 година

 

Европскиот совет: Спогодбата за Европската Унија

Европскиот совет прераснува во институција

Самити

2011 Клучние чекори во еко на 50-е 
гоини о оржувањео на рвио сами 

 

1961

Европскиот совет: почетоците
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ЕВРОПСКИОТ СОВЕТ НОВАТА ИНСТИТУЦИЈА НА  
САМИТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Париз, 9-10 декември 1974 година

Копенхаген, 14 и 15 декември 
1973 година
Нафтена криза

Париз, 19-20 октомври 1972 година
Данска, Ирска и Велика Британија 
земаат учество

Хаг, 1-2 декември 1969 година
Политичка одлука за првото 
проширување

Рим, 29-30 мај 1967 година
10 години по Спогодбата од Рим

Бон, 18 јули 1961 година

Париз, 10-11 февруари 1961 година

1 јули 1987 година
Европскиот совет е вклучен во 
Единствениот европски акт

 

Даблин, 10-11 март 
1975 година
Прв состанок на Европскиот совет 

 Солун, 
19-20 јуни 2003 година
За последен пат Европскиот совет 
заседава во земјата која го води 
ротирачкото Претседателство на ЕУ 
– оттогаш состаноците се 
одржуваат во Брисел

 

1 ноември 1993 година
функциите на Европскиот совет 
се дефинирани во Спогодбата за 
Европската Унија (Спогодбата 
од Мастрихт)

Бон, 18 јули 1961 година
„Лидерите на држави или влади [...] одлучија: 
[...] да одржуваат редовни состаноци со цел да 
ги споредуваат своите ставови, да ги 
усогласуваат своите политики и да донесуваат 
заеднички одлуки за зацврстување на 
политичката унија во Европа [...]” (соопштение 
за печат од самитот)

 

“[...] Европскиот совет ќе го поттикнува развојот на Унијата и ќе ги одредува општите 
политички насоки и приоритети за тоа [...]

Европскиот совет ќе го сочинуваат лидерите на владите или државите на земјите членки, 
неговиот претседател и претседателот на Европската комисија [...]” 
(Член 15 од Спогодбата за Европската Унија)

Париз, 10-11 февруари 1961 година
„[...] целта на конференцијата беше да се пронајдат методите за 
воспоставување поблиска политичка соработка [...]” (соопштение 
за печат од самитот)

Париз, 9-10 декември 1974 година
„Самитот е мртов, да живее Европскиот совет” 
(изјава на Претседателот Валери Жискар Д-Естен, 
кој го затвори самитот)
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1 декември 2009 година
Спогодбата од Лисабон стапува во сила: 
Европскиот совет прераснува во институција, 
а нејзиниот претседател има мандат 
од две и пол години 

 

„Европскиот совет ќе го 
поттикнува развојот на Унијата и 
ќе ги одредува општите 
политички насоки и приоритети за 
тоа [...]”  (Член Д од Спогодбата од 
Мастрихт)

„[...]Европскиот совет ќе ги 
одредува принципите и општите 
насоки на заедничката надворешна 
и безбедносна полидика [...]” (Член 
Ј.8 од Спогодбата од Мастрихт)

„[...]беше неопходно да се вратиме 
кон изворите на моќ со цел прво да 
ја заокружиме економската 
унија[...], а потоа да ја бараме 
формата за поцелосна, подлабока 
унија [...]” Жан Моне ги заврши 
своите мемоари во 1976 година со 
поглавје за Европскиот совет.


















