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Prezydencja Austrii w Radzie Unii Europejskiej
lipiec – grudzień 2018
1 lipca 2018 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Austria. Będzie ją
sprawować do 31 grudnia br. Austria przejęła przewodnictwo w Radzie UE od Bułgarii.
Austria sprawuje prezydencje w Radzie UE po raz trzeci od przystąpienia do UE w 1995
roku. Jej poprzednie kadencje odbywały się w latach 1998 i 2006. Priorytety austriackiej
prezydencji określą motto „Europa, która chroni”.

EUROPA, KTÓRA CHRONI
W programie austriackiej prezydencji położono nacisk na kwestie azylowe i migracyjne,
ochronę granic zewnętrznych, zwalczanie radykalizacji, terroryzmu i przestępczości
zorganizowanej, cyberbezpieczeństwo oraz ochronę wartości europejskich.
Działania prezydencji Austrii będą realizowane z zachowaniem zasady pomocniczości, tzn.
Unia Europejska będzie się zajmować kwestiami, które wymagają wspólnego rozwiązania,
a pozostałe sprawy pozostaną w gestii państw członkowskich. Takie podejście ma na celu
realizację motta Unii Europejskiej „ Zjednoczona w różnorodności”.
Prezydencja austriacka będzie priorytetowo traktować ochronna rolę Unii Europejskiej,
w szczególności w odniesieniu do następujących obszarów:
 Bezpieczeństwo i walka z nielegalną migracją
 Zapewnienie dobrobytu i konkurencyjności poprzez digitalizację
 Stabilność w europejskim sąsiedztwie (Bałkany Zachodnie / Europa PołudniowoWschodnia).
Austria postrzega swoją rolę podczas nadchodzącej prezydencji Rady jako neutralnego
pośrednika. Austria będzie starała się przyczynić do zjednoczenia w UE podczas swojej
prezydencji w Radzie.
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Portal prezydencji austriackiej: https://www.eu2018.at/

Austriacka prezydencja Rady Unii Europejskiej przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego
rozwoju i ochrony środowiska. Przez wiele lat Austria odgrywała znaczącą rolę w Europie
w zrównoważonym zarządzaniu. Już w poprzedniej austriackiej prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej w pierwszej połowie 2006 r. Federalne Ministerstwo ds. Zrównoważonego
Rozwoju i Turystyki (BMNT) zainicjowało program zrównoważonej organizacji wydarzeń
pod hasłem "Greening Presidency".
Program prezydencji austriackiej
określono w 10 hasłach:
1. Chcemy silnej Europy, cieszącą się
zaufaniem obywateli
2. Unia jako silny globalny aktor
3. Stabilna i silna strefa euro
4. Unia, która chroni wolność
i sprawiedliwość
5. Unia przynosi korzyści każdemu
6. Unii dla pracy, wzrostu
i konkurencyjności
7. Zrównoważony, sprawiedliwy,
konkurencyjny i bezpieczny
transport
8. Bezpieczeństwo żywności
i rozwój obszarów wiejskich
9. Zrównoważony rozwój
i polityka klimatyczna
10. Mobilna Europa
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Program prezydencji austriackiej: https://www.eu2018.at/agendapriorities/programme.html
W trakcie prezydencji w Austrii odbędzie się około 300 wydarzeń. Obejmują one nieformalne
spotkania ministerialne i konferencje, spotkania ekspertów i wydarzenia kulturalne. Austria
przyjmie około 48 000 delegatów w ciągu 6 miesięcy prezydencji.
Kalendarz wydarzeń: https://www.eu2018.at/calendar-events/political-events.html

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.
Prezydencja do 2020 r.
Austria: lipiec – grudzień 2018
Rumunia: styczeń – czerwiec 2019
Finlandia: lipiec – grudzień 2019

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.

Chorwacja: styczeń – czerwiec
2020

Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele
i przygotowuje wspólny program tematów
Niemcy: lipiec – grudzień 2020
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, których realizacja nie jest realna
w ciągu sześciu miesięcy. Kolejne rządy krajowe państw członkowskich obejmują urząd
1 stycznia i 1 lipca każdego roku. Austria przejęła przewodnictwo w Radzie Unii
Europejskiej od Bułgarii, a w styczniu przekaże je Rumunii.
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Obecna grupa składa się z prezydencji estońskiej, bułgarskiej oraz austriackiej.

Te trzy państwa uzgodniły wspólny 18-miesięczny program, w którym skoncentrowane się na
następujących tematach:





Unia na rzecz zatrudnienia, wzrostu i konkurencyjności
Unia, która wzmacnia i chroni wszystkich swoich obywateli
Unia wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Unia jako silny podmiot globalny

Kolejne Trio Prezydencji tworzyć będą Rumunia, Finlandia oraz Chorwacja.
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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Austria - charakterystyka kraju
Ustrój polityczny
Do końca I Wojny Światowej przez wiele stuleci Austria była centrum wielkiego cesarstwa
obejmującego większość terenów Europy Środkowej. Obecnie jest republiką federalną
złożoną z dziewięciu krajów związkowych, z których każdy ma własny rząd. Ustrój reguluje
konstytucja z 1920 roku. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu (Izby
wyższej – Rady Związkowej i Izby niższej – Rady Narodowej). Władzę wykonawczą
sprawuje rząd z powołanym przez prezydenta kanclerzem związkowym.
Prezydent: Alexander Van der Bellen (od 2017 r.)
Kanclerz: Sebastian Kurz (od 2017 r.)

Źródło: Parlament Europejski
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Geografia
Austria jest krajem alpejskim, większą część terytorium (75%) zajmują Alpy. Najwyższym
szczytem jest Grossglockner (3797 m n.p.m.). Najniższym punktem jest Jezioro AUSTRIA
Oznaczenie Euroband na tablicach rejestracyjnych XX 3 Nezyderskie (115 m n.p.m.).
Największe jezioro to Jezioro Bodeńskie (541 km²). Najdłuższą rzeką kraju jest Dunaj
i niemal całe terytorium Austrii, bo aż 96% należy do dorzecza tej rzeki. Austria graniczy
z 8 państwami: Czechami, Lichtensteinem, Niemcami, Słowacją, Słowenią, Szwajcarią,
Węgrami i Włochami.
Gospodarka ,
Gospodarka Austrii łączy w sobie zarówno przemysł jak i rolnictwo (w dużej części jest to
rolnictwo ekologiczne). Ważną rolę odgrywa turystyka. Austria ze względu na dogodne
warunki naturalne i rozwiniętą infrastrukturę jest popularnym miejscem uprawiania
narciarstwa oraz turystyki górskiej. Chętnie odwiedzanymi miastami są Wiedeń, Graz,
Salzburg i Innsbruck. Drogi i koleje są bardzo dobrze rozwinięte i utrzymane, co dodatkowo
sprzyja rozwojowi turystyki.
Kultura
Austria ma bogate dziedzictwo kulturowe. Szczególne miejsce zajmuje muzyka Wolfganga
Amadeusza Mozarta, Franza Josepha Haydna i Franza Schuberta. Znane na całym świecie jest
malarstwo współtwórcy secesji Gustawa Klimta, oraz idee twórcy psychoanalizy Zygmunta
Freuda.
Warto zobaczyć





Wiedeń – ważny ośrodek kultury europejskiej z licznymi zabytkami m.in. centrum
z Katedrą św. Szczepana wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO, pałac
Hofburg i Schönbrunn oraz wzgórze Kahlenberg,
Salzburg – uważany za najpiękniejsze miasto Austrii, Dom Mozarta, starówka (lista
Unesco) i twierdza Hohensalzburg.
Karyntia – kraina bogata w zabytki (zamki, stare kościoły i klasztory), również
przedhistoryczne; na Magdalensberg znajdują się odkopane ruiny miasta celtyckorzymskiego.

Narodowe potrawy
Wiener Schnitzel (sznycel wiedeński z mięsa cielęcego), Apfelstrudel (strucla jabłkowa),
Kipfle (rodzaj pączków) oraz Tort Sachera (tort czekoladowy).
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Źródła:
https://www.austria.info/uk
http://www.consilium.europa.eu/pl/cohttps://www.austria.info/uk
uncil-eu/presidency-council-eu/
https://www.eu2018.at/
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