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                                     PREZYDENCJA HOLENDERSKA     

 

Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2016 roku objęła 

Holandia, która wspólnie ze Słowacją i Maltą tworzy trio Prezydencji. Państwa te będą 

współpracowały na rzecz realizacji swojego 18-miesięcznego programu prac do czerwca 

2017 r. 

 

Prezydencja w Radzie UE  

Państwa członkowskie UE przejmują rotacyjną prezydencję w Radzie UE co 6 miesięcy. 

Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz przewodniczy 

posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE, 

porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich.  

 

Prezydencja ma dwa główne zadania: 

1. Planowanie i prowadzenie posiedzeń Rady i jej organów przygotowawczych 

2. Reprezentacja Rady w stosunkach z innymi instytucjami UE 

 

ZADANIA PREZYDENCJI 

Prowadzenie posiedzeń Reprezentacja Rady 

- przewodniczenie posiedzeniom Rady w 

poszczególnych formacjach (z wyjątkiem 

Rady do Spraw Zagranicznych), 

- przewodniczenie posiedzeniom organów 

przygotowawczych: stałych komitetów 

(takich jak Komitet Stałych 

- reprezentacja Rady w stosunkach z innymi 

instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją  

i Parlamentem Europejskim, 

- wypracowywanie porozumień co do aktów 

ustawodawczych podczas rozmów 

trójstronnych, nieformalnych negocjacji  
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 Przedstawicieli – COREPER) oraz grup 

roboczych, 

- kontrola nad tym, by dyskusje 

przebiegały prawidłowo, a regulamin 

Rady i jej metody pracy były właściwie 

stosowane, 

- organizacja formalnych i nieformalnych 

posiedzeń w Brukseli i w swoim kraju. 

i posiedzeń komitetu pojednawczego, 

- współpraca w ścisłej koordynacji  

z przewodniczącym Rady Europejskiej oraz 

wysokim przedstawicielem Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.   

 

Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą 

współpracują w 3-krajowych grupach, tworząc tzw. Trio Prezydencji
1
 System ten został 

wprowadzony w 2009 r. na mocy Traktatu z Lizbony. Każda grupa 3 państw wyznacza 

długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada 

będzie się zajmować przez 18 miesięcy .Osiemnastomiesięczny program prac prezydencji jest 

współdzielony przez trzy państwa członkowskie. Każde z 3 państw opracowuje własny  

6-miesięczny program, określając cele, które chce osiągnąć podczas swojej kadencji, a 

wspólnie z pozostałymi członkami Trojki wyznacza bardziej długofalowe cele, których 

realizacja nie jest realna w ciągu sześciu miesięcy.
2
 

Obecna grupa składa się z prezydencji holenderskiej, słowackiej i maltańskiej.  

Prezydencja do 2020 r. 

Holandia: styczeń – czerwiec 2016 

Słowacja: lipiec – grudzień 2016 

Malta: styczeń – czerwiec 2017 

Wielka Brytania: lipiec – grudzień 2017 

Estonia: styczeń – czerwiec 2018 

Bułgaria: lipiec – grudzień 2018 

Austria: styczeń – czerwiec 2019 

Rumunia: lipiec – grudzień 2019 

Finlandia: styczeń – czerwiec 2020 

 

 

                                                           
1
 Nazywane także „Trójką Prezydencji”  

2
 Kolejne rządy krajowe państw członkowskich obejmują urząd 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. 
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Prezydencja holenderska  

 

Holandia jest pierwszym krajem obecnej Trójki i będzie sprawować Prezydencje w okresie  

1 stycznia—30 czerwca 2016 roku.  

  

        
 

Prezydencja holenderska przyjęła trzy priorytety, zgodnie jej działania będą skierowane na 

budowaniu UE, która: 

o skupia się na sprawach najważniejszych dla europejskich obywateli i firm, w tym 

szczególnie na poprawie jakości prawodawstwa, a także jego uproszczeniu  

i ułatwieniu stosowania w praktyce, 

o poprzez innowacyjność generuje wzrost i miejsca pracy poprzez innowacyjność, 

o jest otwarta na społeczeństwo obywatelskie poprzez angażowanie obywateli  

i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie polityki. 
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 Priorytety prezydencji holenderskiej odzwierciedlają pięć nadrzędnych priorytetów 

strategicznego programu Rady Europejskiej z 2014 r. , zgodnie z którymi długofalowym 

celem jest stworzenie Unii Europejskiej: 

o o wysokim poziomie zatrudnienia, wzrostu i konkurencyjności, 

o wzmacniającej upodmiotowienie i ochronę wszystkich obywateli, 

o posiadającej unię energetyczną i przyszłościową politykę w dziedzinie klimatu, 

o gwarantującej wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość oraz 

o będącej silnym graczem globalnym. 

Trzonem programu prezydencji holenderskiej są następujące obszary:  

o migracje i międzynarodowe bezpieczeństwo, 

o racjonalne finanse i silna strefa euro, 

o Europa jako katalizator innowacji i zatrudnienia, 

o polityka klimatyczno-energetyczna. 

Najważniejszym zadaniem prezydencji holenderskiej jest szybkie wypracowanie i przyjęcie 

wspólnego unijnego stanowiska w sprawie zabezpieczenia granic zewnętrznych UE. 

Równoległym wyzwaniem prezydencji będzie przyśpieszenie relokacji uchodźców w UE  

i rozwiązanie kryzysu uchodźczego w Europie. W tej sprawie rząd holenderski podkreśla 

konieczność sprawiedliwego podziału obciążeń migracyjnych, zauważając, że solidarność 

unijna powinna iść w parze z odpowiedzialnością zbiorową.   

Holandia przejmuje przewodnictwo w Radzie UE w okresie, w którym wymagane są 

natychmiastowe działania w związku z kryzysem uchodźczym i jego potencjalnymi 

implikacjami, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa czy funkcjonowania 

swobody przepływu osób w UE. Dodatkowym problemem jest rosnący eurosceptycyzm 

uwypuklający różnice w podejściach do rozwiązań proponowanych przez UE.    

W odpowiedzi na pojawiające się wyzwania i problemy holenderska prezydencja – pod 

hasłem ‘making connections’ będzie dążyła do jedności państw członkowskich w celu 

przywrócenia efektywności unijnym instytucjom oraz odbudowy legitymizacji 

demokratycznej UE.        

Holandia przewodniczy działaniom Rady UE już po raz dwunasty – jest zatem dobrze 

przygotowana do koordynowania prac UE w trudnym dla niej okresie. Jako jedno z państw 

założycielskich Wspólnot Europejskich, współtwórca Schengen i unii walutowej, ma duże 

doświadczenie w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań politycznych. Jako kraj o długiej 

tradycji konsultacji potrafi także budować koalicje i porozumienia, zarówno w kraju, jak i za 

granicą.  
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Źródła:  

http://english.eu2016.nl/ 

https://osha.europa.eu/pl/about-eu-osha/what-we-do/how-we-work/european-presidency 

http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/ 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20151211STO07038/Prezydencja-

holenderska-oczekiwania-pos%C5%82%C3%B3w 

 

http://www.euractiv.pl/instytucje/artykul/prezydencja-holenderska-oczekiwania-posow-

007807 

 

https://www.pism.pl/files/?id_plik=21216 

 

 

 

 

 

 

Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

tel. 61 8521670 

e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl,    www. europe-direct.poznan.pl 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej  
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