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Prezydencja Rumunii w Radzie Unii Europejskiej  

 

1 stycznia 2019 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Rumunia. Będzie ją 

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

Austrii.   

Rumunia sprawuje przewodnictwo w UE po raz pierwszy, odkąd jest jej członkiem. Mottem 

rumuńskiej prezydencji jest hasło: „spójność to wspólna europejska wartość”. Ma ono 

podkreślać nie tylko kwestię unijnych funduszy, ale także w różny sposób rozumianą jedność, 

konwergencję i równe traktowanie. 

 

Za priorytety swojej prezydencji Rumunia przyjęła :  

 konwergencję (wzrost, spójność, konkurencyjność, innowacyjność,  

 bezpieczeństwo,  

 wzmacnianie globalnej pozycji Europy, 

 promowanie wspólnych wartości europejskich, w tym sprawiedliwości społecznej, 

demokracji, poszanowania i tolerancji. 

Celem rumuńskiej prezydencji jest stawianie interesu Europejczyków na pierwszym planie 

swoich działań. To obywatele mają być centralnym elementem prezydencji. Rumunia chce 

zaangażować wszelkie krajowe grupy interesu. W tym celu przeprowadzono spotkania  

w obrębie całego kraju, zarówno w miastach jak i małych wsiach, czy zakładach pracy. 

Aktywną rolę miały sprawować zarówno zrzeszenia pracodawców, związki zawodowe czy 

organizacje akademickie.  

Priorytety ustalono w oparciu o cele Komisji i kwestie zidentyfikowane przez trzy poprzednie 

prezydencje – Estonię, Bułgarię i Austrię.  

Spójność to wspólna europejska wartość 
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Ważnym wydarzeniem podczas prezydencji ma być szczyt w Sybinie, mający ukierunkować 

debatę nad przyszłością Europy. To pierwsze rotacyjne przewodnictwo Rumunii w Radzie 

UE. 

 

 

Portal prezydencji rumuńskiej: https://www.romania2019.eu/ 
 

Kalendarz posiedzeń za prezydencji rumuńskiej : 

https://www.consilium.europa.eu/media/36963/romanian-presidency-draft-calendar_-for-

publishing-13-nov-2018.pdf 

 

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.  

Prezydencja do 2021 r. 

Rumunia: styczeń – czerwiec 2019 

Finlandia: lipiec – grudzień 2019 

Chorwacja: styczeń – czerwiec 2020 

Niemcy: lipiec – grudzień 2020 

Portugalia: styczeń – czerwiec 2021 

Słowenia: lipiec – grudzień 2021 

http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/
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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.  Rumunia przejęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej od Austrii,  

a w lipcu przekaże je Finlandii, a ta w kolejnym półroczu Chorwacji.  

Obecna grupa składa się z prezydencji rumuńskiej, fińskiej oraz chorwackiej.  

 
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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Rumunia - charakterystyka kraju  

Ustrój polityczny  

Rumunia jest republiką. Na czele władzy wykonawczej stoi prezydent wybierany w wyborach 

powszechnych co 5 lat. Jest on najwyższym reprezentantem państwa, mianującym 

ambasadorów, szefem armii – nie sprawuje jednak rzeczywistej władzy, która koncentruje się 

w rękach szefa rządu. U podstaw władzy ustawodawczej stoi dwuizbowy parlament, 

składający się z Izby Deputowanych i Senatu jako izby wyższej. Każdorazowo liczba 

deputowanych i senatorów jest określana w ordynacji wyborczej. Władza wykonawcza jest  

w rękach rządu, na czele z premierem.  

• Prezydent: Klaus Iohannis (od 2014 r.)  

• Premier: Vasilica-Viorica Dăncilă (od 2018 r.)  

Najważniejsze partie to: Partia Socjaldemokratyczna, Partia Narodowo-Liberalna, Związek 

Zbawienia Rumunii.  

 

Geografia  

Na północy Rumunii dominuje krajobraz górzysty, a na południu rozległa Dolina Dunaju. 

Dunaj uchodząc  do Morza Czarnego tworzy deltę, która jest rezerwatem przyrody licznych 

gatunków ptaków wędrownych. Najwyższy szczyt Rumunii to Moldoveanu (2544 m n.p.m.) 

Najdłuższa rzeka to Dunaj. Rumunia graniczy z Bułgarią, Mołdawią, Serbią, Ukrainą  

i Węgrami. 

Gospodarka  

Rumunia posiada znaczne ilości bogactw naturalnych − ropy, gazu, węgla, żelaza, miedzi 

oraz boksytów. Najważniejsze gałęzie przemysłu to metalurgia, petrochemia oraz przemysł 

maszynowy. W Rumunii rozwija się także turystyka. Jest to kraj z gospodarką 

wolnorynkową, który podobnie jak inne państwa bloku wschodniego przeszedł transformację 

z gospodarki planowanej do kapitalistycznej.  

Kultura  

Wśród słynnych Rumunów wymienić można pisarza Eugène Ionesco, poetę Mihaila 

Eminescu oraz kompozytora George’a Enescu. Rumunia ma też wielowiekową  

skomplikowaną historię, która wpłynęła na obecną kulturę i liczne zabytki architektury.  

Warto zobaczyć  

 Bukareszt – stolicę Rumunii z XIX-wieczną zabudową. Znajdują się tu Pałac Parlamentu 

(największy po Pentagonie budynek na świecie), Muzeum Wsi – ciekawy skansen, gdzie  
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z wielką dokładnością odtworzono realia dawnej wsi rumuńskiej oraz Pałac w Mogosaia 

– jeden z najpiękniejszych zabytków XVII-wiecznej architektury rumuńskiej.  

 Sighiszoarę – miasto otoczone murami i zdominowane przez charakterystyczną wieżę 

Zegarową nazywane rumuńskim Carcassonne, ale częściej Perłą Transylwanii. Wpisane 

na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.  

 Bran – zamek Drakuli. 

 Transylwanię – z pięknymi krajobrazami i licznymi budowlami sakralnymi o konstrukcji 

obronnych warowni.  
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Narodowe potrawy  

Specjalność kuchni rumuńskiej to między innymi pulpety mięsne, gołąbki, wieprzowina 

duszona z czosnkiem i cebulą oraz pączki ze śmietaną i serem. Tradycyjną potrawą jest 

mamałyga, krem bakłażanowy i dania warzywne, m.in. ciorba.  

 

Źródła:  

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

https://osha.europa.eu/pl/about-eu-osha/what-we-do/how-we-work/european-presidency  

https://www.romania2019.eu/ 

https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/rumunia-rozpoczyna-prezydencje-w-ue/ 

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

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – 

Gdańsk, Gdańsk 2018   

 

 

 

 
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 

http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/
https://osha.europa.eu/pl/about-eu-osha/what-we-do/how-we-work/european-presidency
https://www.romania2019.eu/
mailto:europedirect-poznan@irpoznan.com.pl

