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                          PREZYDENCJA MALTAŃSKA W RADZIE UE 

 

1 stycznia 2017 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Malta.  

Ten najmniejszy kraj UE będzie przewodniczył UE do 30 czerwca 2017 r.  

 

Prezydencja w Radzie UE 

Przewodnictwo w Radzie UE  państwa członkowskie przejmują na 6 miesięcy. Podczas tego 

okresu kraj pełniący prezydencję kieruje pracami Rady, przewodniczy posiedzeniom tej 

instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE. 

 

Państwa członkowskie, które mają kolejno 

sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują 

w grupach, tworząc tzw. Trio Prezydencji. System 

współpracy 3 kolejno sprawujących prezydencję 

państw został wprowadzony w 2009 r. na mocy 

Traktatu Lizbońskiego. 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 program 

6-miesięczny. 

 

 

Prezydencja do 2020 r. 

 

Malta: styczeń – czerwiec 2017 

Estonia: lipiec – grudzień 2017 

Bułgaria: styczeń – czerwiec 2018 

Austria: lipiec – grudzień 2018 

Rumunia: styczeń – czerwiec 2019 

Finlandia: lipiec – grudzień 2019 
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Obecna grupa składa się z prezydencji holenderskiej, słowackiej i maltańskiej. 

               

 

Zadania Prezydencji  
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Prezydencja Malty  

Malta debiutuje w roli państwa sprawującego prezydencję. Zapowiedziano, że podczas swojej 

półrocznej prezydencji kraj ten będzie realizować program zbudowany wokół trzech „M” : 

migracji, polityki morskiej (Maritime) i Morza Śródziemnego (Mediterranean). Priorytety 

prezydencji obejmują następujące obszary: migracje, jednolity rynek, bezpieczeństwo, 

włączenie społeczne, sąsiedztwo Europy i sektor morski.  Odzwierciedlają one konieczność 

przywrócenia zaufania do UE, a także potrzebę debaty nt. jej przyszłości, jak również istotę 

kwestii związanych z migracją, bezpieczeństwem i gospodarką.   

    

 

Malta, ze względu na swoje położenie, jest niezwykle wyczulona na problem napływu 

imigrantów. W związku z tym państwo przywiązuje dużą wagę do problemu kryzysu 

migracyjnego i podkreśla potrzebę zreformowania unijnej polityki azylowej oraz wdrożenia 

ustaleń o relokacji uchodźców w państwach członkowskich UE.     

Ze względu na wzrost zagrożenia terrorystycznego w Europie duże znaczenie w programie 

prezydencji maltańskiej mają także kwestie bezpieczeństwa.  

W polityce sąsiedztwa Malta ma się koncentrować na krajach południowego wybrzeża Morza 

Śródziemnego i podjąć działania na rzecz wznowienia procesu pokojowego między Izraelem  
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i Palestyńczykami. Ponadto ma także podjąć sprawy społeczne, w tym kwestie praw osób 

LGBT oraz walkę z przemocą wobec kobiet. 

Malta zakłada także w ramach prac nad funkcjonowaniem jednolitego rynku europejskiego, 

dokończenie budowy wewnętrznego rynku energii oraz prace nad unią rynków kapitałowych. 

Jak zauważa ambasador Malty w Polsce, Ntasha Meli Daudey, prezydencja maltańska 

przypada na bardzo ciekawy i złożony okres dla UE. - Unia jest teraz na rozdrożu; na rozdrożu, 

którego nikt się nawet nie spodziewał rok temu – mówi ambasador. - Nasze priorytety musiały zostać 

zmienione, by lepiej odpowiadać tym wyzwaniom, z którymi będziemy musieli się zmierzyć- dodaje. 

Na maltańską prezydencję przypada początek negocjacji ws. Brexitu. Rola Malty w tym 

procesie będzie jednak ograniczona, gdyż uzgodniono, że polityczną kontrolę nad 

negocjacjami będzie sprawować Rada Europejska, a rozmowy ma prowadzić Komisja 

Europejska ( głównym negocjatorem będzie były komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, 

Michel Barnier).  

Innymi ważnymi wydarzeniami podczas trwania prezydencji maltańskiej będą wybory w 

dwóch państwach członkowskich: Holandii (w marcu) oraz Francji (kwiecień-maj), które 

mogą zmienić kształt sceny politycznej w Europie.  

Malta przewiduje, że w czasie swojego przewodnictwa w Radzie UE przeprowadzi:  

 ok. 1,5 tys. spotkań w Brukseli i Luksemburgu, 

 ok. 200 posiedzeń na Malcie.  

Wszystkie posiedzenia na Malcie mają odbywać się w zabytkowym Pałacu Wielkiego 

Mistrza w Valletcie, dawnej siedzibie Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego św. Jana. 

Obecnie w pałac zajmuje prezydent kraju.  

Malta- charakterystyka kraju  

Malta, wyspa na Morzu Śródziemnym licząca zaledwie 423 tys. mieszkańców, jest najmniejszym 

krajem UE. Weszła do Wspólnoty ( podobnie jak Polska i inne kraje)  w 2004 r. Malta jest 

republiką, zgodnie z konstytucją z 1974. Głową państwa jest prezydent, wybierany przez 

parlament. Władza ustawodawcza należy do Izby Reprezentantów (parlamentu), której 

członkowie wybierani są w wyborach powszechnych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z 

premierem (mianowanym przez prezydenta). Obecnie funkcję prezydenta pełni Marie-Louise 

Coleiro Preca (od 2014 r.), a premiera Joseph Muscat (od 2013 r.) Największe partie to: Partia 

Narodowa i Maltańska Partia Pracy. 
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