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Prezydencja Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej  

1 stycznia 2018 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Bułgaria. Będzie ją 

sprawować do 30 czerwca br. Bułgaria przejęła przewodnictwo w Radzie UE od Estonii.  

To pierwsza w historii Bułgarii, która jest członkiem UE od 2007 r., prezydencja w Radzie 

UE. Hasło bułgarskiej prezydencji brzmi „Razem mamy siłę” i pochodzi z herbu Republiki 

Bułgarii. Celem prezydencji jest zapewnienie konkretnych rozwiązań służących budowaniu 

silniejszej, bardziej bezpiecznej i solidarnej Europy. By to zrealizować Bułgaria będzie 

współpracować z partnerami na rzecz jedności państw członkowskich i instytucji unijnych. Za 

priorytety swojej prezydencji Bułgaria przyjęła:  

 

Niektóre z wyzwań Bułgaria przejęła od Estonii, która sprawowała przewodnictwo w UE  

w poprzednim półroczu. Wiele bowiem kwestii związanych z m.in. systemem azylowym UE  

nie zostało rozwiązanych. W związku z tym, że państwa członkowskie wyznaczyły sobie czas 

na osiągnięcie kompromisu w tej kwestii do końca czerwca, Bułgaria odegra w kordy- 
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nowaniu negocjacji w tej sprawie ważną rolę. Bezpieczeństwo i migracje są zatem ważnym 

punktem na liście priorytetów bułgarskiej prezydencji.  

Poza tym Bułgaria chce promować ideę wyrównywania poziomu życia między państwami 

członkowskimi oraz sprawy związane z realizacja polityki spójności. Jest to bardzo istotne, 

gdyż w czasie bułgarskiej prezydencji rozpoczną się negocjacje nad nową perspektywą 

budżetową na lata 2021-2027.  

 

Kolejnym ważnym tematem, jaki chce podjąć Bułgaria podczas swojego przewodnictwa  

w UE są kwestie związane ze zwiększeniem konkurencyjności na wspólnym rynku, 

zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie cyfrowe. KE planuje w najbliższym czasie przedstawienie 

kolejnych rozwiązań dotyczących rozwijania Jednolitego Rynku Cyfrowego.    

Czas bułgarskiej prezydencji będzie także kluczowym okresem dla negocjacji nad warunkami 

Brexitu. Umowa w tej sprawie powinna zostać zawarta najpóźniej do końca października, aby 

brytyjska Izba Gmin zdążyła implementować wszystkie zapisy do prawa krajowego zanim 

Wielka Brytania w marcu 2019 r. ostatecznie opuści UE. 

Podczas swojej prezydencji Bułgaria chce także zwrócić uwagę na region Bałkanów 

Zachodnich, który jest jej kluczowym obszarem polityki sąsiedztwa. „Chcemy wypracować 

jasną wizję i konkretny plan działania, bez fałszywych obietnic i nadziei, ale z dobrą 

perspektywą europejską” – tłumaczy minister Pawłowa. Premier Bułgarii Bojko 

Borisow nazywa natomiast Bałkany Zachodnie „obiecującym regionem”. „To wyjątkowe 

miejsce, historyczne dziedzictwo i kultura” – mówił w Brukseli szef bułgarskiego rządu. 

Bułgaria chce sprawić, by UE mocniej zaangażowała się w tym regionie. Dwa z krajów byłej 

Jugosławii (Słowenia i Chorwacja) są już członkami UE, a inne mają już status kandydata 

bądź się o to starają.  

Bułgaria podkreśla, że potrzebujemy silnej, stabilnej i bezpiecznej Europy.  

 

  BEZPIECZEŃSTWO    SOLIDARNOŚĆ    STABILIZACJA           
 

Kwestia bezpieczeństwa w Europie jest niezwykle ważna, gdyż kryzys migracyjny oraz ataki 

terrorystyczne w ciągu ostatnich lat pokazały jak bardzo jesteśmy bezbronni. Budowanie 

stabilnej Europy jest kluczowe z punktu widzenia obywateli, którzy, chcą wiedzieć, że Unia 

Europejska dba o ich dobrobyt. Solidarność w Europie jest natomiast niezbędna do sprostania 

wyzwaniom przed którymi stoją państwa członkowskie UE, co jest możliwe tylko dzięki 

wspólnym działaniom.  

W ramach prezydenci bułgarskiej zaplanowano wiele wydarzeń w Polsce, m.in.:  

11.01.- oficjalna ceremonia rozpoczęcia prezydencji we Wrocławiu  

25.01. - prezentacja priorytetów prezydencji w Sejmie RP  

29.01. – koncert galowy w Zamku Królewskim w Warszawie  
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31.01. - prezentacja priorytetów prezydencji w Senacie RP 

26-27.04. – Dni Bułgarii w Łodzi  

24-26.05.- Dni Bułgarii w Krakowie  

30.06. – ceremonia zakończenia prezydencji bułgarskiej (program kulturalny )  w Warszawie 

i Krakowie  

 

Ponadto w wielu polskich miastach odbędą się występy bułgarskich artystów ( m.in. w 

Warszawie, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Gdańsku).  

 

Portal prezydencji bułgarskiej: https://eu2018bg.bg/en 
 

Program prac prezydencji bułgarskiej: 

http://www.consilium.europa.eu/media/32357/programme_bg_presidency_2018_en.pdf 

Kalendarz posiedzeń za prezydencji bułgarskiej: 

http://www.consilium.europa.eu/media/32311/press-bg-presidency-calendar-171221.pd 

 

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 – musi być więc 

uczciwym i bezstronnym mediatorem.    

Państwa członkowskie, które mają kolejno 

sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują 

w 3-krajowych grupach, tworząc tzw. Trio 

Prezydencji (zwane także Trójką Prezydencji). 

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 Trójki wyznacza bardziej długofalowe cele,  

Prezydencja do 2020 r. 

Bułgaria: styczeń – czerwiec 2018 

Austria: lipiec – grudzień 2018 

Rumunia: styczeń – czerwiec 2019 

Finlandia: lipiec – grudzień 2019 

Chorwacja: styczeń – czerwiec 

2020 

Niemcy: lipiec – grudzień 2020 

 

https://eu2018bg.bg/en
http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/
http://www.consilium.europa.eu/media/32357/programme_bg_presidency_2018_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/
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których realizacja nie jest realna w ciągu sześciu miesięcy. Kolejne rządy krajowe państw 

członkowskich obejmują urząd 1 stycznia i 1 lipca każdego roku.  Bułgaria przejęła 

przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej od Estonii, a w lipcu przekaże je Austrii. 

Obecna grupa składa się z prezydencji estońskiej, bułgarskiej oraz austriackiej. 

 
Prezydencja ma dwa główne zadania:  

1. Planowanie i prowadzenie posiedzeń Rady i jej organów przygotowawczych  

2. Reprezentacja Rady w stosunkach z innymi instytucjami UE.  
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Bułgaria - charakterystyka kraju  

Ustrój polityczny  

Bułgaria jest republiką. Głową państwa jest prezydent wybierany w głosowaniu 

powszechnym. Jest on zwierzchnikiem sił zbrojnych, powołuje premiera i ministrów, ma 

prawo weta wobec uchwał parlamentu. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego 

parlamentu (Zgromadzenia Narodowego). Władze wykonawczą sprawuje rząd zatwierdzany 

przez parlament. 

Prezydent: Rumen Georgiew Radew (od 2017 r.); premier: Bojko Borisow (od 2014 r.)                  

 

 

Geografia  

W Bułgarii przeważają góry i wyżyny zajmujące 60% obszaru kraju, 35% pokrywają lasy. 

Najwyższym szczytem jest Musała (2925 m n.p.m.), a największym jeziorem jest Jezioro 

Burgaskie (27,6 km²). Terytorium Bułgarii podzielone jest na zlewiska Morza Czarnego (57% 

pow.) i Morza Egejskiego (43% pow.). Najdłuższą rzeką kraju jest Dunaj. Bułgaria graniczy  

z 5 państwami: Grecją, Macedonią, Rumunią, Serbią i Turcją. 

Gospodarka  

Gospodarka Bułgarii łączy w sobie zarówno rolnictwo, rybołówstwo, jak i przemysł. Bułgaria 

jest największym na świecie eksporterem olejku różanego. Coraz bardziej znaczącym  
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źródłem dochodu jest turystyka, rozwinięta szczególnie na wybrzeżu Morza Czarnego. 

Chętnie odwiedzanymi miastami są Sofia, Warna i Burgas. 

 

Kultura  

Bułgaria posiada starą i bogatą tradycję malarstwa ikon oraz śpiewu chóralnego. Jednym  

z najbardziej znanych, bułgarskich średniowiecznych twórców jest Joan Kukuzel, 

kompozytor i twórca tzw. nowobizantyjskiego zapisu nutowego. Do znanych Bułgarów 

zaliczają się między innymi filozof Julia Kristeva, laureat nagrody Nobla w dziedzinie 

literatury w 1981 r. Elias Canetti oraz Christo Javachev znany jako „Christo”, autor wielu 

awangardowych instalacji przestrzennych np. „zapakowania” w folię m.in. gmachu 

Reichstagu w Berlinie. Bułgaria słynie ze swojej muzyki ludowej. 

 

Warto zobaczyć  

Nesebyr – miasto jest rezerwatem archeologicznym i architektonicznym wpisanym na listę 

światowego dziedzictwa kultury UNESCO, posiada przepiękną średniowieczną starówkę  

z licznymi cerkwiami.  

Burgas – piękne plaże z leczniczym tlenkiem żelaza, Katedra Cyryla i Metodego, cerkiew 

ormiańska. 

                                                                                          
Narodowe potrawy  

Musaka z mielonego mięsa i ziemniaków, gjuwecz (potrawka z mięsa duszonego  

z bakłażanami i ziemniakami), sałatka szopska oraz jogurt. 

 

Źródła:  

https://eu2018bg.bg/en 

https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/bulgaria-rozpoczela-polroczne-

przewodnictwo-ue/ 

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

Kraje Unii Europejskiej, Europe Direct-Poznań, ISBN 978-83-89333-65-0, Poznań 2017 

http://www.consilium.europa.eu/media/32357/programme_bg_presidency_2018_en.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/media/32311/press-bg-presidency-calendar-171221.pdf 

          
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 

https://eu2018bg.bg/en
https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/bulgaria-rozpoczela-polroczne-przewodnictwo-ue/
https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/bulgaria-rozpoczela-polroczne-przewodnictwo-ue/
http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/
http://www.consilium.europa.eu/media/32357/programme_bg_presidency_2018_en.pdf
mailto:europedirect-poznan@irpoznan.com.pl

