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Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej

Aby poprawnie zrozumieç poj´cie Prezydencji, nale˝y
poczàtkowo przytoczyç definicje Rady Unii Europejskiej, za-
tem Rada Unii Europejskiej jest g∏ównym organem decyzyj-
nym Unii Europejskiej, która wraz z Komisjà Europejskà oraz
Parlamentem Europejskim jest jednym z trzech g∏ównych
podmiotów bioràcych udzia∏ w procesie decyzyjnym UE.
Do g∏ównych zadaƒ Rady nale˝y przyjmowanie, wraz z Par-
lamentem, aktów prawa UE. Rada reprezentuje tak˝e paƒst-
wa cz∏onkowskie Unii na forum mi´dzynarodowym. Sk∏ad
Rady nie jest sta∏y, w jej posiedzeniach zawsze uczestniczy
jeden minister z ka˝dego kraju Unii w zale˝noÊci od poru-
szanej na posiedzeniu tematyki. JeÊli przyk∏adowo omawia-
ne sà problemy zwiàzane z edukacjà, to w posiedzeniu bio-
rà udzia∏ ministrowie edukacji. Tak wi´c decyzje podejmowane
przez Rad´ UE to najcz´Êciej kompromis wypracowany po
mozolnych negocjacjach mi´dzy wszystkimi cz∏onkami Unii.

Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej posiada swo-
jà siedzib´ w Brukseli, a jego zadaniem jest zapewnienie
sprawnego funkcjonowania Rady.

Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, zwane Prezy-
dencjà, to okres, w którym paƒstwa cz∏onkowskie Unii Euro-
pejskiej co szeÊç miesi´cy przewodniczà posiedzeniom Rady
UE wed∏ug ustalonej kolejnoÊci. W tym czasie, kraj sprawu-
jàcy Prezydencj´ przejmuje odpowiedzialnoÊç za porzàdek
obrad Rady UE i przewodzi jej posiedzeniom, kierujàc podej-
mowaniem decyzji legislacyjnych i politycznych oraz wypra-
cowujàc kompromisy pomi´dzy poszczególnymi paƒstwami
cz∏onkowskimi. Z jednej strony jest to zobowiàzanie wynika-
jàce bezpoÊrednio ze statusu paƒstwa cz∏onkowskiego i ma-
jàce podstaw´ prawnà w artykule 16 Traktatu o Unii Europejs-
kiej, z drugiej zaÊ stanowi niezwyk∏e wyzwanie, a jednoczeÊ-
nie szans´ na wzmocnienie autorytetu i wizerunku paƒstwa
oraz jego promocj´. Przygotowanie i sprawowanie Prezydencji
w Radzie UE wià˝e si´ z koniecznoÊcià koordynowania kilku
tysi´cy spotkaƒ, zarówno formalnych (w Brukseli, Luksembur-
gu), jak i nieformalnych (w kraju Prezydencji). Kluczowà rolà
Prezydencji jest wypracowywanie porozumieƒ pomi´dzy po-
szczególnymi paƒstwami cz∏onkowskimi, a tak˝e pomi´dzy
Komisjà Europejskà a paƒstwami cz∏onkowskimi. Kraj spra-
wujàcy Prezydencj´ reprezentuje Rad´ wobec instytucji UE,
w szczególnoÊci wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu
Europejskiego. Zadanie to wymaga przede wszystkim bieg∏oÊ-
ci proceduralnej i merytorycznej, zarówno na szczeblu politycz-
nym, jak i przede wszystkim urz´dniczym. Przez pó∏ roku paƒ-

stwo sprawujàce Prezydencj´ prowadzi prace Rady i kszta∏tuje
jej relacje z partnerami instytucjonalnymi, przewodniczy
spotkaniom roboczym, a tak˝e regularnie informuje Parlament
Europejski o prowadzonych pracach. W zwiàzku z powo∏aniem
przez Traktat Lizboƒski stanowiska Wysokiego Przedstawiciela
ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeƒstwa, dotychczasowe
kompetencje Prezydencji w zakresie polityki zewn´trznej
zosta∏y ograniczone. Unia Europejska zyska∏a w tym zakresie
wi´kszà „widocznoÊç” i sprawnoÊç, równie˝ za poÊrednictwem
tworzonej Europejskiej S∏u˝by Dzia∏aƒ Zewn´trznych.

1 lipca 2011 roku Polska obejmie pó∏roczne przewodnictwo
w Radzie Unii Europejskiej. Sprawowana cyklicznie, przez
ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej, Prezydencja,
to czas wyt´˝onej pracy i niezwyk∏ej odpowiedzialnoÊci za
kierunek, styl i tempo prac toczàcych si´ w Unii Europejskiej.
To tak˝e ogromny presti˝ i szansa na wielop∏aszczyznowà
promocj´ w∏asnego kraju, zarówno w wymiarze kulturalnym,
jak i gospodarczym czy politycznym. W wymiarze praktycz-
nym, oznacza to, ˝e Polska stanie si´ gospodarzem wi´kszoÊci
unijnych wydarzeƒ, zarówno formalnych, jak i nieformalnych,
odbywajàcych si´ w drugiej po∏owie 2011 roku, w tym po-
siedzeƒ Rady Unii Europejskiej oraz jej organów przygoto-
wawczych, konferencji ministerialnych czy spotkaƒ eksperckich.
B´dzie to prawdziwy test sprawnoÊci i skutecznoÊci dla orga-
nów polskiej administracji publicznej.

Zatem, do g∏ównych zadaƒ Prezydencji nale˝à:
• zadania organizatorsko-zarzàdzajàce (opracowanie ka-

lendarza posiedzeƒ Rady UE oraz we wspó∏pracy z Sekreta-
riatem Generalnym Rady projektu porzàdku jej obrad, przy-
gotowanie, przewodniczenie i realizowanie porzàdku obrad
Rady oraz jej struktur wewn´trznych);

• zadania inicjujàco-programowe (sporzàdzenie 18-mie-
si´cznego programu dzia∏ania Rady zawierajàcego cele i prio-
rytety, uwzgl´dniajàce te˝ dorobek poprzedniej Prezydencji
i plany nast´pnej);

• zadania koordynacyjne (moderowanie wspó∏pracy mi´dzy
ró˝nymi strukturami Rady, prowadzenie dyskusji i dà˝enie do
uzyskania rozstrzygni´ç w drodze g∏osowania lub osiàgania
kompromisu w Radzie UE);

• zadania mediacyjne (zabieganie o osiàganie kompromisu
mi´dzy uczestnikami procesów decyzyjnych, w tym zw∏asz-
cza mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi i w ramach systemu
instytucjonalnego UE);

• zadania reprezentacyjne (reprezentacja wewn´trzna
sprowadza si´, m.in. do: uczestniczenia w plenarnych
posiedzeniach PE, gdzie zapoznaje z programem i bilansem

swojej dzia∏alnoÊci, odpowiada na pytania parlamentarzys-
tów oraz wydaje deklaracje w imieniu Rady, uczestniczenia
w posiedzeniach komisji Parlamentu Europejskiego, a tak˝e
w okreÊlonych posiedzeniach komitetów pojednawczych;
reprezentacja zewn´trzna wobec paƒstw trzecich i organizacji
mi´dzynarodowych obejmuje, m.in.: udzia∏ w konferencjach
mi´dzynarodowych, rozwiàzywanie kryzysów mi´dzynaro-
dowych).

Ka˝dy kraj przygotowujàcy si´ do sprawowania Prezy-
dencji okreÊla obszary i zagadnienia, którym chcia∏by, pod-
czas swojego przewodnictwa, poÊwi´ciç szczególnà uwag´.
Ich wybór nie jest ∏atwy, gdy˝, oprócz interesu narodowego
ka˝dego paƒstwa, pod uwag´ nale˝y wziàç szereg czynni-
ków zewn´trznych. Zakres autonomii w wytyczaniu prio-
rytetów przewodnictwa w UE jest stosunkowo ograniczony,
a istotnym punktem odniesienia dla wyboru i realizacji
priorytetów jest uzyskanie poparcia pozosta∏ych paƒstw
cz∏onkowskich UE oraz poszczególnych instytucji UE, w tym
przede wszystkim Komisji Europejskiej i Parlamentu Euro-
pejskiego. Z zasady, paƒstwa cz∏onkowskie okreÊlajàc prio-
rytety swego przewodnictwa dokonujà takiej ich selekcji,
aby mo˝liwe by∏o osiàgni´cie znaczàcego post´pu w wybra-
nych obszarach. Wi´kszoÊç z nich, jeÊli nie wszystkie, sà
zwykle motywowane interesem narodowym, jednak to
zdolnoÊç do uto˝samienia ich z interesem ogólnoeuropejskim
przesàdza o ich pozytywnym odbiorze na forum unijnym.
Liczba priorytetów Prezydencji powinna byç starannie do-
brana. Zbyt ambitne podejÊcie, opierajàce si´ na wieloÊci
wyznaczonych zadaƒ, mo˝e si´ zakoƒczyç niepowodzeniem.
Istotne pozostaje zatem dokonanie udanej syntezy ambicji
oraz realizmu. Cenione sà przy tym Prezydencje przyjmujàce
model pracy zorientowanej na rezultaty, którym towarzyszy
transparentnoÊç dzia∏aƒ oraz otwartoÊç na kontakt z partne-
rami europejskimi.


