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Kancelari Konrad Adenauer 
pret Presidentin Sharl de Gol 

në Samitin në Bon, 18 korrik 1961

Fotogra� familjare, Dablin, 10–11 mars 1975

Këshilli i parë Evropian pas hyrjes në fuqi të 
Traktatit të Mastrihtit, Bruksel, 10–11 dhjetor 1993

Seancë pune, Paris, 9–10 dhjetor 1974

Këshilli Evropian pas hyrjes në fuqi të Aktit të
Vetëm Evropian, Kopenhagë, 4–5 dhjetor 1987

Qendra për shtyp gjatë një 
mbledhjeje evropiane

Godina Justus Lipsius: 
selia e Këshillit Evropian
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         Presidenti Herman Van Rompuj
me Kancelaren Angela Merkel, Këshilli Evropian,

Bruksel, 16–17 dhjetor 2010

         Fotogra� familjare, Selanik, 19–20 qershor 2003

 

Këshilli Evropian: Traktati për Bashkimin Evropian

Këshilli Evropian bëhet institucion

Samitet

2011 50 vjet 
samite. Hapat kryesorë

 

1961

Këshilli Evropian: �llet
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KËSHILLI EVROPIAN INSTITUCION NËSAMITIN
E BASHKIMIT EVROPIAN

 

Paris, 9–10 dhjetor 1974

Kopenhagë, 
14 dhe 15 dhjetor 1973
kriza e na�ës

Paris, 19–20 tetor 1972
Danimarka, Irlanda dhe Britania 
e Madhe marrin pjesë

Hagë, 1–2 dhjetor 1969 
vendimi politik mbi zgjerimin 
e parë

Romë, 29–30 maj 1967
10 vjet Traktati i Romëss

Bon, 18 korrik 1961

Paris, 10–11 shkurt 1961

1 korrik 1987
Këshilli Evropian përfshihet 
në Aktin e Vetëm Evropian

 

Dablin, 
10–11 mars 1975
mbledhja e Këshillit Evropian

 Selanik,
19–20 qershor 2003
Këshilli European mban mbledhjen 
e fundit në vendin që mban 
Presidencën e rradhës – prej atëherë 
mbledhjet janë mbajtur në Bruksel

 

1 nëntor 1993
funksionet e Këshillit Evropian 
de�nohen në Traktatin e 
Bashkimit Evropian
(Traktati i Mastrihtit)

Bon, 18 korrik 1961 

 

Paris, 10–11 February 1961
“[...] Qëllimi i konferencës ishte të kërkohen metoda me të cilat do të mund 
të organizohet bashkëpunim më i afërt politik. [...]“ 
(komunikatë shtypi e samitit)

Paris, 9–10 dhjetor 1974
“Samiti është i vdekur, rroftë Këshilli Evropian” 
(deklaratë e Presidenti   Valeri   Zhiskar   d’Esten, 
në përmbyllje të samitit)
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1 dhjetor 2009
Traktati i Lisbonës hyn në fuqi:
Këshilli Evropian bëhet institucion dhe 
Presidenti i tij zgjidhet me mandat prej 
dy vjet e gjysmë

 

“Këshilli Evropian do t’i sigurojë Unionit 
nxitjen e nevojshme për zhvillimin e tij 
dhe do të do të de�nojë udhërrëfyesit e 
përgjithshëm politikë.  [...]» (Neni  D i 
Traktatit të Mastrihtit)

“[...] Këshilli Evropian do të de�nojë 
parimet dhe udhëzimet e përgjithshme 
për politikën e e jashtme dhe të sig-
urisë. [...]“ (Neni J.8 i Traktatit
të Mastrihtit) 

“[...] Këshilli Evropian do t’i sigurojë Unionit nxitjen e nevojshme për zhvillimin e vet dhe do të de�nojë 
orientimet dhe prioritetet e përgjithshme politike. [...]

Këshilli Evropian do të përbëhet prej Shefave të Shteteve ose Qeverive të Shteteve Anëtare, bashkë me 
Presidentin e vet dhe Presidentin e Komisionit. [...]“ (Neni 15 i Traktatit të Bashkimit Evropian)

“[...] ishte i nevojshëm kthimi në buri-
met e fuqisë, në mënyrë që të përfun-
dohet unioni ekonomik [...] dhe pastaj 
kërkimi i formave për union më të plotë 
dhe më të thellë [...]”
Zhan Mone përfundoi memoaret e tij në 
vitin 1976 me një kapitull mbi Këshillin 
Evropian.

“Shefat e Shteteve ose Qeverive [...] kanë vendosur: [...] 
që të mbajnë mbledhje në intervale të rregullta kohore, 
qëllimi i të cilave është këmbimi i qëndrimeve të tyre, 
për harmonizimin e politikave dhe arritjen e qëndri-
meve të përbashkëta për përkrahjen e unionit politik të 
Evropës [...]” (konferencë shtypi e samitit)
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