
         BIULETYN  EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ     1/2011   

1 | S t r o n a  

 

 

 

PREZYDENCJA WĘGIERSKA 

(w Radzie Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2011 roku) 

 

Rada Unii Europejskiej, zwana także Radą Ministrów, jest instytucją prawodawczą, w ramach 

której spotykają się poszczególni ministrowie z 27 państw członkowskich. Przykładowo, jeśli 

na poziomie europejskim rozważa się wprowadzenie prawa związanego z ochroną 

środowiska, w Radzie UE spotykają się ministrowie ds. środowiska. Każdy kraj UE po kolei 

(prezydencja Rady zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy) przejmuje 

odpowiedzialność za porządek obrad Rady i przewodzi wszystkim jej posiedzeniom, kierując 

podejmowaniem decyzji legislacyjnych i politycznych oraz wypracowując kompromisy 

pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi
1
. 

 

Dobiegła końca prezydencja Belgii 

Co prawda prezydencja węgierska rozpocznie się formalnie 1 stycznia 2010 r., ale już 21.12. 

belgijski minister spraw zagranicznych Steven Vanackere zaprezentował na konferencji 

prasowej ocenę półrocznego przewodnictwa swojego kraju w Radzie UE. 

 

Minister Vanackere podkreślił w swoim wystąpieniu, że w czasie belgijskiej prezydencji 

udało się wypełnić postanowienia traktatu lizbońskiego. Belgowie „odeszli w cień i pracowali 

dyskretnie”, pozwalając na swobodę działania przewodniczącemu Rady Europejskiej 

Hermanowi van Rompuyowi oraz szefowej unijnej dyplomacji Catherine Ashton. Brukselscy 

dyplomaci i dziennikarze są zgodni w pozytywnej ocenie sześciomiesięcznej prezydencji. 

Podczas jej trwania udało się osiągnąć wiele kompromisów między rządami państw UE             

a Parlamentem Europejskim w sprawie trudnych projektów legislacyjnych. 

 

Podczas konferencji Vanackere wymienił sukcesy belgijskiej prezydencji: porozumienie w 

sprawie nadzoru finansowego nad agencjami ratingowymi i funduszami spekulacyjnymi, 

dążenie do implementacji strategii Europa 2020 (w tym przyjęcie przez Radę zintegrowanych 

wytycznych dla polityki gospodarczej i zatrudnienia), przyjęcie odpowiednich regulacji 

prawnych w sprawie funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych,  

rozpoczęcie prac nad wzmocnioną współpracą w zakresie patentu europejskiego, 

porozumienie o wolnym handlu z Koreą Południową, postępy w negocjacjach z krajami 

kandydującymi do UE i aspirującymi do statusu kandydata,  rozporządzenie w sprawie 

inicjatywy obywatelskiej, ostateczne porozumienie w sprawie budżetu UE na 2011 rok. 

 

 

                                                           
1
 Więcej na temat zasad prezydencji w Biuletynie Europe Direct 01/2010 oraz 07/2010 na stronie 

http://www.europe-direct.poznan.pl/ed_P/strona.php?mi=400&lang=   

http://www.europe-direct.poznan.pl/ed_P/strona.php?mi=400&lang
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Belgowie dobrze poradzili sobie z przewodnictwem w UE. Nie bez znaczenia jest fakt, że kraj 

ten sprawuje prezydencję po raz 12. W ciągu 6-miesięcznej prezydencji zorganizowano kilka 

tysięcy spotkań, w których uczestniczyło około 20 tysięcy delegatów i 3,5 tysiąca 

dziennikarzy
 2

. 

 

Prezydencja węgierska 

Od stycznia 2011 roku, w tej ważnej europejskiej roli zadebiutują Węgry. Rok 2011 będzie 

interesujący dla Rady UE, gdyż po raz pierwszy w jej historii przez całe 12 miesięcy 

prezydencję będą pełniły tzw. „nowe państwa UE”- od stycznia Węgry a od lipca 2011 - 

Polska. 

 

Działalność ustawodawcza Rady UE odbywa się w znacznej mierze na tzw. nieformalnych 

spotkaniach, które mają miejsce w różnych miastach kraju sprawującego prezydencję. Stąd 

poza prestiżem, funkcja ta przynosi wiele korzyści związanych z promocją samego państwa. 

Wszystko wskazuje jednak na to, że w przypadku Węgier, ze względów oszczędnościowych, 

działania prezydencji skupią się głównie na Budapeszcie. 

 

Priorytety prezydencji węgierskiej były po części znane znacznie wcześniej, w związku z 

działalnością „tria prezydencji” (Hiszpania-Belgia-Węgry). Rozpisany do połowy 2011 roku 

plan wspólnych działań przewidywał m.in.: walkę z kryzysem, nadzór nad unijnymi 

finansami, realizację Programu Sztokholmskiego, współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i 

wzmocnienie praw obywateli UE. 

 

Co do zasady, kraj, który sprawuje przewodnictwo nie powinien forsować programu, który 

byłby bezpośrednio związany z jego interesami narodowymi. Zamiast tego ma stać się 

mediatorem i pośrednikiem w relacjach między państwami i między instytucjami, powinien 

dołożyć wszelkich starań, aby osiągnięto kompromis. Jednak nie tylko w priorytetach 

węgierskiej prezydencji dominują kwestie żywotne właśnie dla tego państwa. 

 

Prezydencja węgierska, począwszy od 1 stycznia 2011 roku, zamierza skoncentrować swój 

polityczny plan działania wokół spraw dotykających mieszkańców UE, skupić się na czterech 

głównych tematach – wzroście gospodarczym i zatrudnieniu (w tym zachowaniu 

europejskiego modelu socjalnego), silniejszej Europie, Unii przyjaznej obywatelom oraz 

unijnemu rozszerzeniu i europejskiej polityce sąsiedztwa. 

 

 

                                                           
2
 www.eutrio.be oraz www.europarlament.pap.pl za 

http://www.uniaeuropejska.org/unia/index.php?option=com_content&view=article&id=246&catid=49&Itemid=

65  

http://www.eutrio.be/
http://www.europarlament.pap.pl/
http://www.uniaeuropejska.org/unia/index.php?option=com_content&view=article&id=246&catid=49&Itemid=65
http://www.uniaeuropejska.org/unia/index.php?option=com_content&view=article&id=246&catid=49&Itemid=65
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Zadaniem węgierskiej prezydencji w Radzie UE, będzie kształtowanie porządku obrad oraz 

podejmowanych spraw zgodnie z powyższą tematyką oraz interesami wszystkich 27 

państwach członkowskich. 

 

Wzrost gospodarczy i zatrudnienie  

Na terenie całej unii ma miejsce przedefiniowanie ekonomicznej sytuacji, zarówno 

poszczególnych jej członków, jak i Unii jako całości. Węgierska prezydencja będzie 

kontynuować zorientowaną na przyszłość strategię rozwoju UE i wzmacnianie koordynacji 

polityki gospodarczej krajów członkowskich. 

 

Strategia „Europa 2020” ma za zadanie poprawę lub utrzymanie warunków bytowych 

europejskich obywateli. Dlatego też, należy skupić się na tworzeniu miejsc pracy i wzroście 

konkurencyjności europejskiej gospodarki. Aby zrealizować ten cel, prezydencja węgierska 

chce skupić się na poprawie sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw, które są źródłami 

nowych miejsc pracy. Pragnie również zwrócić uwagę państw członkowskich na wpływ, jaki 

demografia i polityka rodzinna może mieć na zatrudnienie i wzrost gospodarczy. W ramach 

inicjatywy zmniejszenia ubóstwa, prezydencja zamierza zwracać większą uwagę na walkę z 

ubóstwem dzieci i dążyć do wymiernych działań na poziomie europejskim w dziedzinie 

integracji Romów. 

 

Silniejsza Europa 

Przegląd Wspólnej Polityki Rolnej, określenie wspólnej polityki energetycznej, 

opracowywanie europejskiej polityki wodnej ma służyć wzmocnieniu Europy. Równolegle do 

dyskusji na temat ochrony zasobów wody, w trakcie prezydencji węgierskiej zostanie przyjęta 

Europejska Strategia Rozwoju Regionu Dunaju. Głównym celem Strategii jest ochrona 

zasobów wodnych tej najdłużej w UE rzeki, których jakość ma duże znaczenie dla gospodarki 

krajów, przez które Dunaj przepływa. 

 

Ważne miejsce w węgierskiej „agendzie” zajmą, jak już wspomniano, kwestie energetyczne: 

efektywność, bezpieczeństwo energetyczne Europy oraz inwestycje w infrastrukturę 

energetyczną. Budapeszt jest uzależniony od dostaw gazu z Rosji, dlatego szczególną wagę, 

poza gazociągiem South Stream i Nabucco, przywiązuje do projektu połączenia gazowego z 

Azerbejdżanu przez Gruzję i Rumunię aż na Węgry. Jak donosiły w październiku 2010 r. 

media, Premier Węgier Viktor Orban oświadczył, że Węgry w lutym zorganizują europejski 

szczyt energetyczny. 

 

Unia przyjazna dla obywateli 

UE ma zajmować się sprawami, które mają bezpośrednie znaczenie i wpływ na codzienne 

życie jej obywateli. Węgry zamierzają kontynuować wdrażanie Programu Sztokholmskiego, 
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rozszerzenie strefy Schengen o Bułgarię i Rumunię. Jednak szczególną uwagę w czasie 

swojej prezydencji, Węgry poświęcą kwestiom praw podstawowych obywateli UE (w tym 

realizacji Karty Praw Podstawowych), przestrzegania praw człowieka, doprowadzenia do 

ratyfikacji przez UE Europejskiej Karty Praw Człowieka. 

 

Oprócz powyższych założeń, celem prezydencji węgierskiej jest skierowanie uwagi państw 

członkowskich na różnorodność kulturową jako europejską wartość, która musi być 

chroniona. Różnorodność kulturowa będzie tematem przewodnim imprez kulturalnych w 

okresie węgierskiej prezydencji. Warto przypomnieć, iż w 2010 roku jedną z Europejskich 

Stolic Kultury był węgierski Pecz. 

 

Ponadto w kwestiach kultury węgierska prezydencja zamierza kontynuować prace 

legislacyjne nad wspólnym znakiem dziedzictwa europejskiego, który ma podkreślić 

europejskie dziedzictwo kulturowe i wartości, które ukazując miejsca wspólne a jednocześnie 

uzmysławiają różnorodność państw członkowskich. Ponadto w założeniach węgierskiej 

prezydencji znajduje się także monitorowanie wdrażania Planu Rady UE w zakresie Kultury 

na lata 2011-2014. Prezydencja pragnie wspierać aktywne obywatelstwo poprzez 

wolontariuszy i organizacje obywatelskie, będzie w tym obszarze ściśle współpracować z 

Komisją Europejską, między innymi w przygotowywaniu i realizacji licznych wniosków o 

dotacje i projekty, które będą towarzyszyć Europejskiemu Roku Wolontariatu 2011. 

 

Rozszerzenie UE oraz polityka sąsiedztwa 

Węgry kładą nacisk na proces dalszego rozszerzenia UE i zapewnienia perspektywy integracji 

dla regionu Bałkanów Zachodnich (szczególnie rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Serbią). 

Prezydencja Węgier zamierza zrobić wszystko, aby zakończyć negocjacje akcesyjne z 

Chorwacją w pierwszej połowie 2011 roku. W czasie grudniowej wizyty w Budapeszcie 

przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, premier Węgier Viktor Orban 

podkreślił, że podczas węgierskiej prezydencji chce "wznowić w UE rozmach rozszerzania", 

gdyż rozszerzanie może również "służyć rozwiązywaniu problemów wewnętrznych". 

 

Priorytetem jest również wzmocnienie wschodniego wymiaru polityki sąsiedztwa, w ramach 

którego, na Węgrzech odbędzie się w maju 2011 roku drugi Szczyt Partnerstwa 

Wschodniego
3
. Partnerstwo Wschodnie to program określający założenia polityki wschodniej 

UE w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Węgrzy skupiają się w tej kwestii głównie na 

Ukrainie (z którą muszą rozwiązać kwestie dużej mniejszości węgierskiej tam mieszkajacej) 

oraz Rosji. Samo partnerstwo dotyczy jednak także innych wschodnich sąsiadów: Armenii, 

Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji i Mołdawii. W maju 2011 roku przewiduje się szczyt 

europejski poświęcony właśnie Partnerstwu Wschodniemu. 
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Ponadto, obszarami polityki, których regulacja będzie priorytetem dla węgierskiej prezydencji 

będą: 

 Przezwyciężenie kryzysu euro – obszar tym trudniejszy do realizacji, że żaden z krajów 

trzech zbliżających się prezydencji (węgierska, polska, duńska) nie ma euro. 

 Rozpoczęcie przygotowań do przyjęcia nowej, 2014-2020, perspektywy finansowej dla 

Unii (główne instytucje unijne muszą z wyprzedzeniem uzgadniać priorytety na kolejne 

lata i przygotowywać plan wydatków zwany „perspektywą finansową”. W 

perspektywie finansowej umieszcza się maksymalną kwotę, którą UE może wydać i 

stwierdza się, na co można tę kwotę przeznaczyć. Głównym celem perspektywy 

finansowej jest utrzymywanie wydatków UE pod kontrolą). Zarówno Węgry jak i 

Polska są przeciwne pośpiesznym negocjacjom w sprawie perspektywy finansowej (o 

co zabiegają kraje domagające się cięć w wydatkach, głównie Wielka Brytania). Węgry 

chcą, aby podstawą do negocjacji była propozycja KE, która ma być ogłoszona w 

połowie 2011 r. 

 

Węgry są członkiem Grupy Wyszehradzkiej (do której należy także Polska). Oba kraje 

obejmą w 2011 roku przewodnictwo w Radzie UE. Może to być niepowtarzalną szansą 

rozwoju dla Europy Środkowej oraz okazją do wzmocnienia pozycji całego regionu zarówno 

na arenie europejskiej jak i międzynarodowej.  

Przebywający z wizytą w Budapeszcie 21.12.2010, przewodniczący Rady Europejskiej 

Herman Van Rompuy, zadeklarował zadowolenie Brukseli ze stanu przygotowań Węgier do 

przejęcia, 1 stycznia 2011 roku, półrocznej rotacyjnej prezydencji UE. 

 

"Przewodniczenie UE oznacza dla państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie tylko 

wyzwanie, ale jednocześnie możliwość udowodnienia, że może ono skutecznie zarządzać 

sprawami Unii" - powiedział Van Rompuy w trakcie wspólnej konferencji prasowej z 

premierem Węgier Viktorem Orbanem. Premier Orban także zapewniał, że Węgry są dobrze 

przygotowane do unijnej prezydencji
4
.  

 

 

Podstawowe informacje o Węgrzech 

 

• Ustrój polityczny: republika  

• Stolica: Budapeszt  

• Obszar lądowy: 93 028 km²  

                                                                                                                                                                                     
3
 http://www.eu2011.hu/priorities-hungarian-presidency  

4
http://europarlament.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_ep.pap.pl&_PageID=1&_CheckSum=33470039&_

menuId=17&_nrDep=26038  

http://www.eu2011.hu/priorities-hungarian-presidency
http://europarlament.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_ep.pap.pl&_PageID=1&_CheckSum=33470039&_menuId=17&_nrDep=26038
http://europarlament.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_ep.pap.pl&_PageID=1&_CheckSum=33470039&_menuId=17&_nrDep=26038
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• Liczba mieszkańców: 10 mln  

• Waluta: forint  

• Język urzędowy: węgierski  

• Rok przystąpienia do UE: 2004  

• Całkowity PKB (w mld euro) w 2008 r: 106 

• PKB na głowę mieszkańca w 2008 r.:  10 500 

• Głową państwa jest prezydent -  Pál Schmitt 

• Obecnie szefem rządu jest - Viktor Orban  

 

Więcej informacji o Węgrzech na stronie 

http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/hungary/index_pl.htm  
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http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/hungary/index_pl.htm
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,2731,2011-r--wegierska-i-polska-prezydencja-w-radzie.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,2731,2011-r--wegierska-i-polska-prezydencja-w-radzie.html
http://www.rp.pl/artykul/571804.html
http://www.stosunki.pl/?q=content/w%C4%99gierskie-duchy-przesz%C5%82o%C5%9Bci-i-nowe-dylematy
http://www.stosunki.pl/?q=content/w%C4%99gierskie-duchy-przesz%C5%82o%C5%9Bci-i-nowe-dylematy
http://ik.org.pl/publikacja/nr/816
http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/tusk-prezydencje-polski-i-wegier-szansa-na-porozumienie-ws,1565521
http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/tusk-prezydencje-polski-i-wegier-szansa-na-porozumienie-ws,1565521
http://www.cire.pl/item,50965,1,0,0,0,0,0,priorytetami-prezydencji-wegier-w-ue-zagadnienia-energetyczne.html
http://www.cire.pl/item,50965,1,0,0,0,0,0,priorytetami-prezydencji-wegier-w-ue-zagadnienia-energetyczne.html
http://www.euractiv.pl/rozszerzenie/artykul/rok-2011-szans-dla-v4-na-przejcie-roli-lidera-ue-w-stosunkach-ze-wschodnimi-ssiadami-001565
http://www.euractiv.pl/rozszerzenie/artykul/rok-2011-szans-dla-v4-na-przejcie-roli-lidera-ue-w-stosunkach-ze-wschodnimi-ssiadami-001565
http://www.eurofunds.org/content/view/12092/262/
http://www.senat.gov.pl/k7/dok/bad/2010/inne/013.pdf
http://www.eu2011.hu/
http://www.eu2011.hu/presidency
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=246&catid=49&Itemid=65 

 Biuletyn Europe Direct - Poznań 07/2010  ‘Prezydencja belgijska’ 

 Biuletyn Europe Direct - Poznań 01/2010  ‘Prezydencja hiszpańska’ 

 

 

 

 

Przygotował: Punkt Informacyjny Europe Direct – Poznań  

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej 
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