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PREZYDENCJA SŁOWACJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ
Słowacja, która wraz z Holandią i Maltą tworzy trio Prezydencji, objęła po raz pierwszy
Prezydencję w Radzie UE i będzie sprawować tą funkcję od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku.
Rada Unii Europejskiej:







Rola: Reprezentuje głos rządów krajów UE, przyjmuje akty prawne UE i koordynuje
politykę UE
Członkowie: Ministrowie ze wszystkich krajów UE, w zależności od omawianego obszaru
polityki
Prezydencja: Każdy kraj UE sprawuje prezydencję przez 6 miesięcy na zasadzie rotacji
Rok ustanowienia: 1958 (jako Rada Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej)
Siedziba: Bruksela (Belgia)
Nieformalnie nazywana jest Radą UE.

Prezydencja w Radzie UE:
Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu
Europejskiego). Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną
prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, która określana jest także przewodnictwem
w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich
szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.
Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą
współpracują w 3-krajowych grupach. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem
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lizbońskim. Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny
program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy.
Na podstawie tego programu każde z 3 państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy
6-miesięczny program.
Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość
programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi
więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.
Prezydencja w Radzie EU ma dwa główne zadania:
1. Zaplanować i poprowadzić posiedzenia Rady i jej organów przygotowawczych:
 przewodniczy posiedzeniom Rady w poszczególnych formacjach (z wyjątkiem
Rady do Spraw Zagranicznych) oraz jej organów przygotowawczych: stałych
komitetów oraz grup roboczych i komitetów zajmujących się bardzo
szczegółowymi sprawami
 dba, by dyskusje przebiegały prawidłowo, a regulamin Rady i jej metody pracy
były przestrzegane
 organizuje posiedzenia formalne i nieformalne w Brukseli i swoim kraju
2. Reprezentować Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE:
 reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją
i Parlamentem Europejskim
 stara się wypracować porozumienie co do aktów ustawodawczych podczas
rozmów trójstronnych, nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu
pojednawczego
Prezydencja pracuje w ścisłej koordynacji z:
 przewodniczącym Rady Europejskiej
 wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Obecna 3-krajowa grupa, która współpracuje w celu realizacji wspólnie ustalonych
priorytetów to:
Holandia

1 stycznia – 30 czerwca 2016

Słowacja

1 lipca – 31 grudnia 2016

Malta

1 stycznia – 30 czerwca 2017
2|Strona

BIULETYN 7/2016
Punkt Informacji Europejskiej
EUROPE DIRECT - POZNAŃ
Priorytetami obecnej grupy są zagadnienia gospodarcze związane z rozwojem gospodarczym,
ale także aktualne tematy wynikające z kryzysem migracyjnym, z którym zmaga się Europa.
Celem 18-miesięcznej współpracy jest także ustanowienie strategii działania w zakresie
tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności, unii energetycznej oraz rynku cyfrowego. Dlatego
też program obecnej grupy opiera się na 5 priorytetowych kwestiach, którymi powinna zająć
się w tym czasie Rada UE:
 Unia pracy, wzrostu i konkurencyjności, czyli osiągnięcie dużego wzrostu
gospodarczego w całej UE poprzez zwiększenie inwestycji, wspieranie reform oraz
tworzenie nowych miejsc pracy
 Unia, która chroni każdego obywatela, czyli zwiększenie starań w zwalczaniu
ubóstwa i wykluczenia społecznego
 Unia energetyczna z przyszłościową polityką klimatyczną , czyli zmniejszenie
zależności państw Unii Europejskiej od importowanych paliw kopalnych
i zwiększenie wykorzystywania krajowych źródeł energii
 Unia wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, czyli zwalczanie przestępczości
zorganizowanej, korupcji, terroryzmu oraz nielegalnej migracji i przemytu
 Unia jako silny podmiot globalny, czyli nasilenie współpracy pomiędzy krajami
sąsiadującymi w celu wspierania działalności w zakresie zapobiegania konfliktom
oraz wypracowywania wspólnego i jednomyślnego decydowania
Słowacja w Unii Europejskiej:





Członek UE od 1 maja 2004 roku
Członek strefy Schengen od 21 grudnia 2007 roku
Członek strefy euro od 1 stycznia 2009 roku
Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 13

Prezydencja Słowacji:
Kluczowe zadania słowackiej prezydencji w Radzie UE dotyczą 4 priorytetów ściśle
związanych z założeniami programu współpracy całego tria Prezydencji, które będą
decydujące w trakcie sprawowania tej funkcji przez Słowację. Do nich należą:
1.
2.
3.
4.

Europa silna gospodarczo
Nowoczesny jednolity rynek
Zrównoważona polityka migracyjna i azylowa
Europa zaangażowana globalnie
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Słowacja będzie wspierać w czasie swojej prezydencji pogłębianie Unii Gospodarczej
i Walutowej, co powinno przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej
na świecie. Kolejnym ważnym zagadnieniem, z którym będzie mierzyć się Słowacja
jest finalizacja unijnego budżetu na 2017 r. oraz przegląd Wieloletnich Ram Finansowych
2014-2020.
W zakresie tworzenia rynku cyfrowego uwaga skoncentruje się na redukcji barier
w gospodarce cyfrowej, upraszczaniu korzystania z usług elektronicznych oraz dostępu
do rynku cyfrowego, dostępności treści cyfrowych oraz zwiększeniu poziomu ochrony
konsumentów.
Celem słowackiej prezydencji w dziedzinie migracji jest przede wszystkim realizowanie
polityki ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej oraz zachowanie i ochrona
integralności strefy Schengen. Szczególną uwagę poświęca się pozytywnym działaniom takim
jak, np.: zbiór przepisów dotyczących inteligentnych granic, który ma się przyczyniać
do zwalczania nielegalnej imigracji oraz przyspieszenia obsługi pasażerów przy użyciu
nowoczesnej technologii.
Prezydencja słowacka zmierza także do przyczynienia się do wzmocnienia pozycji Unii
Europejskiej na świecie Jednym z wyzwań dla Unii Europejskiej w tej kwestii są obszary
kryzysów w jej sąsiedztwie. Słowacja chce ustabilizowania europejskiego sąsiedztwa,
zarówno na południu, jaki i na wschodzie. We wrześniu będzie gospodarzem spotkania na
szczeblu ministerialnym z państwami Partnerstwa Wschodniego. Będzie także pracować nad
porozumieniami handlowymi, w tym Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu
i Inwestycji (TTIP) ze Stanami Zjednoczonymi oraz nad negocjacjami akcesyjnymi.
Powyższe priorytety słowackiej Prezydencji w Radzie EU będą związane z zasadami:
1. Osiągnąć wymierne rezultaty: słowacka prezydencja chce pokazać obywatelom Unii
Europejskiej, że wspólne projekty europejskie mają wpływ na poprawę jakości ich
życia.
2. Przeciwdziałać fragmentaryzacji: słowacka prezydencja będzie dążyć do osiągnięcia
wyników, które pomogą państwom członkowskim zbliżyć się w ramach jednolitego
rynku.
3. Skoncentrować się na obywatelu: słowacka prezydencja chce przywrócić zaufanie
obywateli wobec wspólnych europejskich działań.
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Grafika informacyjna wydana z okazji przejęcia prezydencji Rady UE przez Słowację:
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Słowacja, obejmując Prezydencję w Radzie UE, zapowiedziała przeniesienie ciężaru
decyzyjnego w Unii na państwa członkowskie, kosztem unijnych instytucji. Premier
Słowacji Robert Fico chce dążyć do większego skupienia „na konstruktywnych dyskusjach”.
Zgodnie z jego słowami może to oznaczać twardsze negocjacje z Komisją Europejską
i ograniczanie jej uprawnień względem państw członkowskich i skupienie na rozwiązaniach
międzyrządowych a nie ponadnarodowych. Również minister spraw zagranicznych
Słowacji Miroslav Lajčák zwrócił uwagę, że „obywatele UE nie żyją w unijnych instytucjach,
tylko w państwach członkowskich, więc jest logiczne, by to państwa członkowskie były
główną siłą napędową unijnej polityki”.
Początkowo jednak Słowacja musi stawić czoła dwóm kryzysom, z którymi obecnie zmaga
się Unia Europejska, a mianowicie z napływem uchodźców oraz z Brexitem. Słowakom
przyjdzie przewodzić Radzie w okresie, w którym UE będzie szukała odpowiedniej
odpowiedzi na ostatnie zdarzenie. Pierwszym ze sposobów na wypracowanie unijnej
odpowiedzi na decyzję o Brexicie ma być szczyt nt. przyszłości Unii Europejskiej. Zgodnie
z decyzją Rady Europejskiej z środy 29 czerwca, odbędzie się on 16 września w
Bratysławie.
W czasie słowackiej prezydencji w Radzie UE zaplanowano około 20 nieformalnych
posiedzeń i konferencji ministerialnych w Bratysławie. Bratysława będzie także
gospodarzem prawie 180 wydarzeń na płaszczyźnie eksperckiej i roboczej. Miejscem spotkań
i konferencji ministerialnych będzie budynek Filharmonii Słowackiej, nazywany także
Redutą. Wydarzenia na płaszczyźnie roboczej i eksperckiej będą odbywały się w
pomieszczeniach, które znajdują się w administracji państwowej. Chodzi w tym przypadku m.
in. o Budynek Słowackiej Rady Narodowej na placu Župné námestie, hotel Bôrik oraz Salę
Kongresową Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej.
Wstępne porządki posiedzeń Rady UE w czasie prezydencji słowackiej są dostępne w języku
angielskim na stronie internetowej: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-107072016-INIT/en/pdf

Program kulturalny prezydencji słowackiej będzie prezentowany nie tylko w Słowacji,
ale także w innych państwach, w których Słowacja ma swoje przedstawicielstwo. Składa
się on z wydarzeń muzycznych, tanecznych, teatralnych, wystaw, filmów oraz projektów.
Wiodącymi instytucjami odpowiedzialnymi za wydarzenia kulturalne są Ministerstwo
Kultury Republiki Słowackiej razem z podlegającymi mu organizacjami oraz Ministerstwo
Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej. Wydarzenia będą organizowane
przez przedstawicielstwa Słowacji za granicą oraz zagraniczne słowackie instytucje
we współpracy z ich instytucjami partnerskimi.
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Słowacja, podobnie jak inne państwa sprawujące prezydencję w Radzie UE, zaprojektowała
także własne logo specjalnie na tę okazję. Logo zostało zachowane w barwach flagi
słowackiej, czyli w kolorach białym, niebieskim i czerwonym. Składa się ono ze znaków
diakrytycznych słowackiego alfabetu, które razem tworzą twarz będącą elementem całości.
Ma ono w zabawowy sposób pokazać Słowację jako młody i dynamiczny kraj. Autorem logo
jest 23-letni artysta i projektant James Dušička, którego projekt został wybrany z ponad 200
propozycji.

Tradycyjnie uważana za sztandarowy element reprezentacyjny państwa obejmującego
prezydencję jest prezentacja wizualna w głównym budynku Rady UE, w Budynku Justus
Lipsius. Jej odbiorcami ma być nie społeczeństwo, a eksperci i urzędnicy, którzy biorą udział
w pracach i posiedzeniach w budynku. Prezentacja wizualna prezydencji słowackiej jest
wynikiem publicznego przetargu, który zwyciężył projekt pt. ,,Cztery elementy
innowacyjności’’ Słowackiego Stowarzyszenia Projektantów Wnętrz. Prezentacja ta oparta
jest na czterech filarach lub elementach innowacyjności, które reprezentują poszczególne
żywioły:
 ziemia: zielony – ekokapsuła od Nice Architects
 woda: niebieski – kajaki i kanoe od przedsiębiorstwa Vajda Group
 ogień: czerwony – technologia wiercenia plazmą od przedsiębiorstwa GA Drilling
 powietrze: żółty – aeromobil (latający samochód) zespołu Štefan Klein i Juraj Vaculík
We wszystkich przypadkach chodzi o unikalne technologie i wynalazki producentów
słowackich. Elementy te są przedstawione w głównej sali wizualnej, gdzie umieszczone są na
czterech ścianach w kształcie litery L. Na każdej z nich przedstawiona jest jedna innowacja
wraz z jej wynalazcą.
Słowacja swoją prezydencję będzie sprawować do końca tego roku, do 31 grudnia 2016 r. Od
1 stycznia Radzie przewodniczyć będzie ostatnie państwo z obecnego tria Prezydenckiego,
czyli Malta. Następnie prezydencję objąć miała Wielka Brytania, ale w świetle obecnych
wydarzeń nie jest pewne, czy tak faktycznie się stanie.
Źródła:
http://www.eu2016.sk/de, http://www.eu2016.sk/en
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http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_pl.htm
http://www.wielkopolska.eu/index.php/178-slider/2575-slowacja-obejmuje-prezydencje
http://www.euractiv.pl/politykawewnetrzna/artykul/sowacja-obejmuje-prezydencj-008652
http://www.euractiv.pl/instytucje/wywiad/dusan-kristofik-ekonomia-uchodcy-i-rosja-008494

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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