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Prezydencja Włoch w Radzie Unii Europejskiej  
 

Z dniem 1 lipca 2014 roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej od Grecji przejmują 

Włochy. Będzie to już 12 prezydencja w Radzie Unii Europejskiej tego kraju, począwszy od 

1957 roku. Ostatnia kadencja odbyła się w drugiej połowie 2003 roku a ówczesnym 

przedstawicielem państwa w Radzie Unii Europejskiej był premier Silvio Berlusconi. Hasło 

przewodnie tamtejszej prezydencji Włoch w Radzie Unii Europejskiej brzmiało: „Europa: 

Wspólne Marzenie – Obywatele”.  

W drugiej połowie 2014 roku przedstawicielem państwa w Radzie Unii Europejskiej będzie 

energiczny, 39-letni przywódca centrolewicowej Partii Demokratycznej - Matteo Renzi, który 

22 lutego 2014 roku objął urząd premiera Włoch. Włoski premier chce wykorzystać czas 

swojej prezydencji i czas oczekiwania na nową Komisję Europejską na dyskusję  

o europejskim modelu gospodarczym. Obowiązujący do tej pory niemiecki model 

oszczędzania ma być podany w wątpliwość. Jego efektem jest zmniejszenie się deficytu 

budżetowego, ale jednocześnie zahamowanie wzrostu gospodarczego. Renzi proponuje 

reformę paktu stabilności i wzrostu. Matteo Renzi znajduje poparcie wśród unijnych 

socjalistów, a także socjaldemokratów niemieckich, którzy w czasie kryzysu w strefie euro 

popierali model niemiecki, teraz jednak mają co do niego wątpliwości. Priorytetowe miejsce 

na liście włoskiej prezydencji zajmuje również kwestia migracji. Szef włoskiego rządu 

zapowiada, że program prezydencji zamierza powiązać z planem gruntownych reform we 

Włoszech. 

 

Priorytety włoskiej prezydencji 
Hasło przewodnie obecnej prezydencji Włoch brzmi: „Europe, a fresh start” („Europa, świeży 

początek”), a jej cele są zbieżne z priorytetami Strategii 2020. Na szczycie listy priorytetów 

włoskiej prezydencji znalazły się gospodarczy wzrost i zatrudnienie. 

 

Priorytety włoskiej prezydencji zostały podzielone na trzy główne obszary działania:  

1. wzrost i zatrudnienie,  

2. przestrzeń dla wolności i bezpieczeństwa, 

3. pełne wykorzystanie praw obywatelskich i wzmocnienie roli Europy na świecie. 
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Ad. 1 Europa na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego 

Poprawa wzrostu gospodarczego i sprawy zatrudnienia zależą w większości od przyszłości 

procesu integracji europejskiej. Włoska prezydencja będzie dążyć do umiejscowienia wzrostu  

i zatrudnienia w centrum polityk europejskich i do określenia ram gospodarczych, 

wspierających reformy strukturalne w krajach członkowskich. W centrum inicjatyw wzrostu 

będzie gospodarka realna, „renesans przemysłowy”, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, 

jak i polityki energetycznej i klimatycznej na rok 2030.  

Włoska prezydencja będzie dążyć do wzmocnienia europejskiej Unii Gospodarczej  

i Walutowej oraz zmniejszenia poważnych społecznych „rozbieżności” w społeczeństwach 

europejskich; a także do finansowania inwestycji rozwojowych i wsparcia w sektorach, które 

są kluczowe dla naszej przyszłości, takich jak ochrona środowiska, infrastruktura i usługi 

cyfrowe.  

Prezydencja włoska skupi się na kwestiach zrównoważonego rozwoju również poprzez 

stworzenie pozytywnej synergii z Expo Milano 2015, którego głównym tematem jest 

„Żywienie planety, energia dla życia”. 

 

Ad.2 Europa będzie bliżej obywateli: przestrzeń na rzecz demokracji, praw i wolności 

Bycie obywatelem Europy oznacza dziś usunięcie przeszkód i procedur, które ujmują 

aktywne obywatelstwo jako bezsensowne i generują frustrację. Odpowiedzialność, 

digitalizacja, przejrzystość i mniej biurokracji są odpowiedzią dla tych, którzy chcą aby 

Europa była bliższa swoim obywatelom. Ważne jest, aby zapewnić dobre funkcjonowanie  

i lojalną współpracę pomiędzy instytucjami, tak by mogły one szybko i skutecznie działać. 

Włoska prezydencja będzie promować aktywniejszą rolę Unii Europejskiej w obszarach,  

w których europejska inicjatywa zyskuje na wartości, takich jak ochrona praw podstawowych 

czy polityka w zakresie migracji i azylu. W tym kontekście prezydencja włoska zamierza 

pracować nad rozwojem autentycznej solidarności na poziomie europejskim oraz promocją 

europejskiej polityki migracyjnej. 

 

Ad.3 Nowy impuls dla polityki zagranicznej Unii Europejskiej 

Arabska wiosna i kryzys ukraiński pokazują, że Europa nie może ignorować historycznych 

wydarzeń, które zachodzą się w jej granicach. Włochy będą dążyły do tego, aby działania 

zewnętrzne Unii Europejskiej były wiarygodne, spójne i wyposażone w narzędzia niezbędne 

do rozwiązywania problemów regionalnych i globalnych.  

Morze Śródziemne jest ważnym miejscem w Europie. Przymusowa migracja zmusza Europę 

do podjęcia instrumentów i wspólnych polityk na rzecz rozwiązania tego poważnego 

zjawiska.  

Jeśli patrzymy na kraje sąsiednie, to rozszerzenie wciąż jest strategicznym priorytetem, także 

włoskiej prezydencji. Negocjacje akcesyjne z Bałkanami Zachodnimi będą w dalszym ciągu 

wspierane i nastąpią prace nad nowym impulsem do negocjacji z Turcją.  

W odniesieniu do działań zewnętrznych Unii, polityka sąsiedztwa jest podstawowym 

narzędziem, które wymaga kompleksowego i spójnego stanowiska, jak również koordynacji 

działań ze wszystkimi politykami Unii Europejskiej od południa po wschód.  
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Uogólniając, prezydencja będzie wspierać dwustronne negocjacje handlowe i inwestycje  

z partnerami strategicznymi i wschodzącymi gospodarkami, takich jak azjatyckie, które będą 

tematem szczytu ASEM w dniach 16-17 października 2014 roku.
1
 

 

Włochy przejmują prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w ważnym momencie zarówno 

dla kraju, jak i dla całej Unii. Skład nowego Parlamentu Europejskiego został niedawno 

wybrany a negocjacje w sprawie najwyższych stanowisk w instytucjach europejskich będą 

trwały przez większość włoskiej prezydencji. Rok 2014 jest ważny dla przyspieszenia 

wzrostu gospodarczego, ożywienia konkurencyjności i walki z bezrobociem, zwłaszcza wśród 

młodych ludzi. Podczas swojej prezydencji Włochy będą musiały zrównoważyć połączenie 

budżetu z politykami wzrostu.
2
 

Budżet obecnej włoskiej prezydencji będzie wynosił 56 milionów euro. 

 

Expo 2015 - „Żywienie planety, energia dla życia” 

Włochy postrzegają Expo 2015, które odbędzie się w Mediolanie w okresie od maja do 

października 2015 roku, jako znaczną możliwość przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych, które są ważnym priorytetem rządu Renziego. Były Premier Włoch Enrico 

Letta powiedział nawet, że Expo umieści Włochy „tam, gdzie należy: na szczycie myśli 

europejskiej”. 

W związku z tym Włochy planują stworzenie organizacyjnych i tematycznych synergii 

pomiędzy swoją prezydencją w Unii Europejskiej a Expo. Większość nieformalnych 

posiedzeń Rady, a także szczytów ASEM będzie odbywać się w Mediolanie. Ponadto Włochy 

chcą uczynić hasło Expo 2015: „Żywienie planety, energia dla życia” motywem przewodnim 

różnych posiedzeń Rady, zwłaszcza dla formacji rolnictwa (Agrifish), energii (TTE)  

i środowiska (ENVI).  

Jeśli chodzi o energię to oczekuje się, że Rada Europejska podejmie decyzję w sprawie ram 

2030 dotyczących polityki klimatycznej i energetycznej najpóźniej w październiku 2014 roku. 

Ponadto Włochy zamierzają pracować nad sfinalizowaniem wewnętrznego rynku energii.
3
 

 

Trio prezydencji 
Państwa członkowskie, sprawujące sześciomiesięczne prezydencje ściśle współpracują ze 

sobą w grupach, zwanych trio. System ten został wprowadzony przez Traktat z Lizbony  

w 2009 roku. Trio określa długoterminowe cele i przygotowuje wspólną agendę głównych 

tematów i zagadnień, którymi Rada ma się zająć w okresie 18 miesięcy. Na podstawie tego 

programu każde z trzech krajów przygotowuje własny sześciomiesięczny szczegółowy 

program. Od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2015 roku trio prezydencji będzie się składać  

z Włoch, Łotwy i Luksemburga. 
                                                           
1
 http://italia2014.eu/en/presidency-and-eu/programme-and-priorities/programme-of-

the-italian-presidency-of-the-council-of-the-european-union/  
2
 http://martenscentre.eu/events/european-agenda-under-italian-eu-presidency  

3
 http://mhpccom.wpengine.netdna-cdn.com/brussels/files/2014/05/MHP-Report-A-

preliminary-outlook-on-Italys-EU-Presidency-priorities.pdf  

http://italia2014.eu/en/presidency-and-eu/programme-and-priorities/programme-of-the-italian-presidency-of-the-council-of-the-european-union/
http://italia2014.eu/en/presidency-and-eu/programme-and-priorities/programme-of-the-italian-presidency-of-the-council-of-the-european-union/
http://martenscentre.eu/events/european-agenda-under-italian-eu-presidency
http://mhpccom.wpengine.netdna-cdn.com/brussels/files/2014/05/MHP-Report-A-preliminary-outlook-on-Italys-EU-Presidency-priorities.pdf
http://mhpccom.wpengine.netdna-cdn.com/brussels/files/2014/05/MHP-Report-A-preliminary-outlook-on-Italys-EU-Presidency-priorities.pdf
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Logo prezydencji 
Logo włoskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej przedstawia jaskółkę w kolorach 

Europy i Włoch. Logo symbolizuje podróż, jak również nadzieję i wolność. 

 

 

 

 

 

 

 

Logo zostało zaprojektowane przez uczniów „Liceo Artistico Design e Tecnico Grafico ISIS-

IPSIA Giuseppe Meroni” z Lissone w drodze konkursu „La mia Europa è…” („Moja Europa 

jest…”) na logo włoskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Konkurs zorganizowany 

został przez Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych we 

współpracy z prezydencją Rady Ministrów oraz Departamentem ds. Polityk Europejskich. 

Uczniowie postanowili zawrzeć w swojej pracy tylko trzy najważniejsze elementy: dziób 

skierowany w górę, oznaczający zamiar osiągnięcia najlepszego; skrzydła, symbolizujące 

orientację, ochronę i szacunek; ogon, który odróżnia jaskółkę od innych ptaków, 

symbolizujący zarówno zróżnicowanie wśród europejczyków, jak również motto Unii 

Europejskiej „United in diversity” („Zjednoczeni w różnorodności”).  

 

Tradycyjnie jaskółki symbolizowały długie podróże i jest to idealna przenośnia wyrażająca 

ambicję „European dream” („Europejskiego snu”). 

Uczniowie chcieli, aby jaskółka reprezentowała te idee, które utożsamiane są  

z obywatelstwem Unii Europejskiej, czyli podróż, nadzieję i wolność; doskonałe połączenie 

wyrażające integrację, emocje i oczekiwania: trzy podstawowe elementy do stworzenia 

fundamentów wspólnej przyszłości.  

 

To logo będzie oficjalnym symbolem włoskiej prezydencji i będzie wykorzystywane podczas 

każdego formalnego i nieformalnego wydarzenia dotyczącego prezydencji, jak również na 

wszystkich formatach cyfrowych.
4
 

 

 

 

                                                           
4
 http://italia2014.eu/en/presidency-and-eu/logo-and-visual-identity/the-logo-of-the-

2014-italian-six-month-presidency/  

http://italia2014.eu/en/presidency-and-eu/logo-and-visual-identity/the-logo-of-the-2014-italian-six-month-presidency/
http://italia2014.eu/en/presidency-and-eu/logo-and-visual-identity/the-logo-of-the-2014-italian-six-month-presidency/
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Nowa „tożsamość wizualna” 

Począwszy od dnia 1 lipca 2014 roku Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Szczyt Euro, 

Eurogrupa i Sekretariat Generalny Rady również będą miały nowe logo.  

 

 

 

Logo zostało wybrane ze względu na swoją prostotę i symbolikę. Przedstawia ono europejską 

flagę ze szkieletem nowego budynku „Europy”, który będzie gościć Radę Unii Europejskiej  

i Radę Europy do 2016 roku. Logo jest zgodne z architektoniczną koncepcją wizualnej 

tożsamości innych głównych instytucji Unii Europejskiej. 

 

Nowa tożsamość wizualna lepiej obrazuje ramy instytucjonalne i obejmuje wszystkie 

podmioty wspierane w ramach Sekretariatu Generalnego Rady. Pozwala również 

przezwyciężyć sprawy techniczne obecnej tożsamości wizualnej, które zawodzą ze względu 

na fakt, iż obecna szata graficzna pochodzi z czasu, gdy nie było jeszcze wielu aplikacji 

cyfrowych i użyta czcionka nie istniała w każdym z języków unijnych. 

 

Nowa tożsamość wizualna będzie używana przez całą „rodzinę Rad”, to znaczy przez Radę 

Europejską i jej przewodniczącego, przez Radę Unii Europejskiej i jej prezydencję, przez 

Eurogrupę i jej przewodniczącego oraz przez Sekretariat Generalny Rady jako wsparcie 

administracyjne. Sekretariat Generalny Rady ściśle współpracował z następną prezydencją 

Rady, w tym włoską, której logo jako pierwsze będzie kojarzone z nowym logiem Rady. 

 

To podejście poprawi identyfikację odpowiedniej prezydencji z Radą. Nowe logo zostanie 

stopniowo wprowadzane od 1 lipca 2014 roku.
5
 

 

 

Gadżety 
Z okazji sześciomiesięcznego przedstawicielstwa Włoch w Radzie Unii Europejskiej Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato 1 lipca wydał okolicznościową monetę 5€ a Poste Italiane 

tematyczny znaczek pocztowy. Srebrna moneta została zaprojektowana przez Annalisa 

Masini i jej dwie strony pokazują mitologiczne ikonografie Ceres oraz „Rape of Europa”. 
                                                           
5
 http://italia2014.eu/en/news/post/co-branding/  

http://italia2014.eu/en/news/post/co-branding/
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Awers monety przedstawia twarz Ceres, w oparciu o fresk Rafaello z 1518 roku „Venus, Juno 

and Ceres” z Willi Farnesina w Rzymie. Rzymski mit o Ceres, bogini urodzaju i ziemi, jest 

związany ze wzrostem i żyznością ziemi. Ceres nosi koronę z pszenicy, która symbolizuje 

płodność natury i odwołuje się do klasycznego znaczenia mitu. 

 

Rewers monety ukazuje dzieło Veronese z 1580 roku „Rape of Europa” z Pinacoteca 

Capitolina w Rzymie. Jest to alegoria, która została wybrana jako symbol Rady Unii 

Europejskiej i jej dobrobytu. Jest otoczona 12 gwiazdami z flagi Unii Europejskiej. Monetę 

można kupić za 40€. 

 

 

 

Znaczek pocztowy za 0,70€ wydany przez Poste Italiane przedstawia logo sześciomiesięcznej 

prezydencji, czyli jaskółkę w kolorach włoskiej flagi i w błękicie flagi Unii Europejskiej. 
 

 

„Ambasador” Prezydencji 
„Ambasadorem” sześciomiesięcznej prezydencji Włoch w Radzie Unii Europejskiej jest Luca 

Parmitano, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej.  

 

W lutym 2011 roku szef aeronautyki wojskowej, po osiągnięciu ponad 2000 godzin lotu i po 

locie 40 różnymi typami sił powietrznych, został zatrudniony jako inżynier lotu do pierwszej 

długoterminowej misji Włoskiej Agencji Kosmicznej na Międzynarodowej Stacji 

Kosmicznej. 
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29 maja 2013 roku po dwóch latach specjalnego szkolenia i przygotowania, Permitano 

wyruszył w przestrzeń kosmiczną. Wraz z nim podróżował rosyjski naczelnik Fyodor  

Yurchikhin i astronauta NASA Karen Nyberg. Spędził 166 dni na pokładzie promu 

kosmicznego, gdzie prowadził ponad 20 eksperymentów, wziął udział w dwóch spacerach 

kosmicznych. Był jedynym włoskim astronautą, który podjął się wykonania tych działań  

i wziął włoską flagę poza Międzynarodową Stację Kosmiczną.  

 

Urodzony w Paternò (prowincji Katanii), Luca Permitano sięgnął gwiazd dzięki swoim 

umiejętnościom i determinacji. Marzenie, które nigdy by się nie spełniło bez Europy  

i Europejskiej Agencji Kosmicznej, która wybrała go w 2009 roku. Luca jest przykładem 

włoskiego talentu i wiedzy na poziomie globalnym. Uosabia pozytywne znaczenie bycia 

Europejczykiem i te same wartości zamierza promować włoska prezydencja w Radzie Unii 

Europejskiej w trakcie swojego semestru. 
 

 

Włochy 
Włochy są państwem położonym w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim. 

Zamieszkuje je 60 milionów obywateli, co plasuje ten kraj na czwartym miejscu w Europie 

pod względem liczby ludności.
6
 Włochy są krajem górzystym, z wyjątkiem Niziny Padańskiej 

w północnej części kraju. Do Italii należą duże wyspy Sycylia, Sardynia oraz Elba a także 

około 70 mniejszych wysp. Długość wybrzeża włoskiego wynosi aż 7600km. Oblewają je 

wody: Morza Liguryjskiego, Tyrreńskiego, Jońskiego i Adriatyckiego. Najwyższym szczytem 

górskim jest Monte Bianco di Courmayeur (4748m n.p.m.). Na włoskiej Sycylii wznosi się 

najwyższy czynny wulkan Europy – Etna (3323m n.p.m.). 

Włochy graniczą z Austrią, Francją, Słowenią i Szwajcarią. Na terenie włoskim znajdują się 

dwa niezależne państwa: Państwo Watykańskie w Rzymie oraz Republika San Marino. 

 

Ustrój polityczny Włoch opiera się na uchwalonej w 1947 roku Konstytucji Republiki 

Włoskiej (Costituzione della Repubblica Italiana) oraz na ustawach konstytucyjnych. Włochy 

są demokratyczną republiką parlamentarną z elementami demokracji bezpośredniej.
7
 Głową 

państwa jest Prezydent wybierany na 7 letnią kadencję przez specjalne kolegium składające 

się z członków Parlamentu oraz delegatów rad regionalnych. Obecnym Prezydentem Włoch 

jest Giorgio Napolitano, sprawujący ten urząd od 15 maja 2006 roku. Władza ustawodawcza 

leży w rękach dwuizbowego Parlamentu, wybieranego w wyborach powszechnych, tajnych, 

równych i bezpośrednich na 5 letnią kadencję. Parlament składa się z Senatu (Senato della 

Repubblica), gdzie zasiada 315 senatorów oraz Izby Deputowanych (Camera dei Deputati),  

w którym jest miejsce dla 630 członków.
8
 Władza wykonawcza sprawowana jest przez rząd, 

na czele którego stoi Premier. Aktualnym Premierem Włoch od 22 lutego 2014 roku jest 

Matteo Renzi. 

 
                                                           
6
 http://www.kierunekwlochy.pl/demografia  

7
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustr%C3%B3j_polityczny_W%C5%82och  

8
 http://www.kierunekwlochy.pl/system-partyjny-i-przywodczy  

http://www.kierunekwlochy.pl/demografia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustr%C3%B3j_polityczny_W%C5%82och
http://www.kierunekwlochy.pl/system-partyjny-i-przywodczy
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Pod względem gospodarczym Włochy należą do najważniejszych krajów Europy i Świata. 

Największą część włoskiego PKB generują usługi, co jest typowe dla miast wysoko 

rozwiniętych. Aż 67% Włochów znajduje zatrudnienie w tym sektorze gospodarki. 

Najważniejsze gałęzie usług to: turystyka (generująca aż 12% PKB kraju), handel, 

bankowość i finanse, transport, komunikacja i gastronomia.
9
 Istotną rolę we włoskiej 

gospodarce odgrywa przemysł motoryzacyjny i maszynowy (Włochy są jednym  

z najważniejszych producentów maszyn i samochodów), odzieżowy oraz spożywczy. Duże 

znaczenie dla włoskiej gospodarki odgrywa również sadownictwo, w tym głównie uprawa 

winorośli, gajów oliwnych i drzew owocowych. Włochy zajmują pierwsze miejsce w produkcji 

win na świecie.
10

 

 

Półwysep Apeniński był sercem Imperium Rzymskiego, którego imponujące dziedzictwo 

można obecnie spotkać w archeologii, kulturze i literaturze Włoch. Kultura i tradycja 

artystyczna tego kraju wywarła wpływ na kulturę i sztukę innych krajów Europy. Lista 

włoskich artystów jest bardzo długa i znajdują się na niej takie nazwiska jak Giotto, Botticelli, 

Leonardo da Vinci, Michał Anioł czy Caravaggio. Z kraju tego pochodzą również sławni na 

całym świecie kompozytorzy oper, Giuseppe Verdi i Giacomo Puccini. 

Odwiedzając Włochy warto wziąć pod uwagę odwiedziny takich miast jak: Florencja, która 

jest „perłą Toskanii”. Wpisana na listę UNESCO. Można tam zobaczyć Baptysterium San 

Giovanni oraz powstałą na przełomie IV i V wieku Katedrę Santa Reparata. Godne podziwu 

są również świetnie zachowane uliczki rzemieślniczej dzielnicy Oltrarno oraz pałace nad 

rzeką Arno. 

Drugim miastem wpisanym na listę UNESCO, godnym odwiedzenia podczas wizyty we 

Włoszech jest San Gimignano, słynne z wież zbudowanych przez zamożnych mieszkańców  

w XIII-XV wieku. 

Nie można zapomnieć oczywiście o stolicy Włoch – Rzymie, która stanowi kolebkę 

europejskiej cywilizacji pełnej znanych zabytków, począwszy od Koloseum, poprzez Kaplicę 

Sykstyńską czy Bazylikę św. Pawła aż do Fontanny di Trevi czy Schodów Hiszpańskich. 

 

Kuchnia włoska należy do najbardziej wyrafinowanych w Europie i cechuje ją duża 

różnorodność. Łączy w sobie pikantne smaki Neapolu i Kalabrii, dania liguryjskie  

z dodatkiem Pesto oraz sery i risotto charakterystyczne dla Alp Włoskich.  

Do najpopularniejszych potraw włoskich należą: spaghetti, pizza, lasagne, ravioli, focaccia 

czy tortellini. 

 

 

Włochy podzielone są na 20 regionów składających się ze 109 prowincji i 8092 gmin.
11

 
                                                           
9
 http://www.kierunekwlochy.pl/wlochy-trzecia-gospodarka-europy  

10
 Kraje Unii Europejskiej – wydawnictwo Europe Direct – Poznań, http://www.europe-

direct.poznan.pl/joannafiles/Biblioteczka/Publikacje_ED/Unia_Europejska_KRAJE_2013.p

df, s.56-57 
11

 ibidem 

http://www.kierunekwlochy.pl/wlochy-trzecia-gospodarka-europy
http://www.europe-direct.poznan.pl/joannafiles/Biblioteczka/Publikacje_ED/Unia_Europejska_KRAJE_2013.pdf
http://www.europe-direct.poznan.pl/joannafiles/Biblioteczka/Publikacje_ED/Unia_Europejska_KRAJE_2013.pdf
http://www.europe-direct.poznan.pl/joannafiles/Biblioteczka/Publikacje_ED/Unia_Europejska_KRAJE_2013.pdf
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Włochy w UE 

Włochy to obok Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga i Niemiec, państwo założycielskie 

Unii Europejskiej i jednocześnie państwo członkowskie od momentu podpisania w 1957 roku 

traktatów rzymskich. Jest członkiem strefy Schengen i strefy Euro oraz takich organizacji 

międzynarodowych jak NATO, ONZ, OBWE, OECD, Rada Europy czy WHO. 

W Parlamencie Europejskim zasiada obecnie 73 włoskich posłów. Radzie Unii Europejskiej 

włosi mają 29 głosów. 
  
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 
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