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Prezydencja Niemiec w Radzie Unii Europejskiej
lipiec – grudzień 2020

1 lipca 2020 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęły Niemcy. Będą ją
sprawować do 31 grudnia br. Niemcy przejęły przewodnictwo w Radzie UE od
Chorwacji. Prezydencja niemiecka w Radzie UE skupi się na przezwyciężaniu pandemii
Covid-19.
Główne cele niemieckiej prezydencji to: zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa,
wspieranie odbudowy europejskiej gospodarki i wzmacnianie spójności społecznej
w Europie. W dążeniu do tych celów Niemcy chcą opierać się na wspólnie uzgodnionych
działaniach, europejskiej solidarności i wspólnych wartościach. Kwestiami kluczowymi nadal
pozostaną zmiany klimatyczne oraz transformacja cyfrowa. W ramach prezydencji Niemcy
chcą także zająć się polityką w zakresie przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
większą ochroną pracowników o niskich dochodach i pracowników sezonowych,
propagowaniem zmian sprawiedliwych z punktu widzenia społeczeństwa dotyczących
gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy w Europie.
Motto prezydencji niemieckiej brzmi: „Razem na rzecz odbudowy Europy” i na nim opierają
się jej priorytety.

Przezwyciężenie pandemii COVID-19 jest głównym przedmiotem niemieckiej prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej. Niemcy podkreślają, że tylko poprzez skuteczne powstrzymanie
wirusa COVID-19, inwestowanie w gospodarkę europejską, pełne wykorzystanie potencjału
innowacyjnego i wzmocnienie spójności społecznej, Unia Europejska i jej państwa
członkowskie mogą skutecznie i trwale pokonać kryzys. Prezydencja niemiecka chce także
skoncentrować się na głównych procesach transformacji naszych czasów, takich jak zmiany
klimatu, transformacja cyfrowa i ewoluujący świat pracy.
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Niemcy zobowiązały się do szybkiego przyjęcia wieloletnich ram finansowych
i szybkiego ustanowienia funduszu naprawczego w celu zapewnienia trwałego ożywienia
gospodarczego i społecznego przy ambitnych inwestycjach w ochronę klimatu, badania
i transformację cyfrową. W ten sposób Unia Europejska może sprostać wyzwaniom
związanym z kryzysem i realizować swoje długoterminowe cele strategiczne.

Prezydencja niemiecka podkreśla także konieczność wzmocnienia zdolności Europy do
działania w świecie w celu obrony europejskich interesów i wartości. Niemcy chcą także
działać na rzecz wynegocjowania korzystanego dla obu stron porozumienia z Wielką
Brytanią.
Portal prezydencji niemieckiej: https://www.eu2020.de/eu2020-en
Program prezydencji niemieckiej:
https://www.eu2020.de/blob/2360248/978a43ce17c65efa8f506c2a484c8f2c/pdf-programmen-data.pdf
Wstępny kalendarz posiedzeń podczas prezydencji niemieckiej :
https://www.consilium.europa.eu/media/44765/de-pcy-2020-council-calendar-v200630-1.pdf
Film o prezydencji niemieckiej:
https://www.eu2020.de/eu2020-en
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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.
Obecna grupa składa się z Niemiec, Portugalii i Słowenii.

18-miesięczny program Rady https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8086-2020REV-1/pl/pdf

Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele
i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych Prezydencje do 2022 r.
spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18
miesięcy. Osiemnastomiesięczny program prac Portugalia: styczeń – czerwiec
prezydencji jest współdzielony przez trzy państwa 2021
członkowskie. Każde z 3 państw opracowuje własny
6-miesięczny program, określając cele, które chce Słowenia: lipiec – grudzień 2021
osiągnąć podczas swojej kadencji, a wspólnie
Francja: styczeń – czerwiec 2022
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. Niemcy przejęły przewodnictwo od Chorwacji,
a w styczniu przekażą je Portugalii.
Prezydencje w Radzie UE do 2030 roku  https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN
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Prezydencja ma dwa główne zadania:
1. Planowanie i prowadzenie posiedzeń Rady i jej organów przygotowawczych
2. Reprezentacja Rady w stosunkach z innymi instytucjami UE.

Film o prezydencji „ Co robi prezydencja i jak pracuje”
https://www.youtube.com/watch?v=VXwkzQfzgJY
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Niemcy - charakterystyka kraju
Ustrój polityczny
Niemcy są republiką związkową o systemie parlamentarno-gabinetowym, złożoną
z 16 krajów związkowych (landów). Konstytucja pochodzi z 1949 i była wielokrotnie
nowelizowana. Głową państwa jest prezydent federalny, wybierany przez Zgromadzenie
Federalne (Bundesversammlung), które składa się z posłów do parlamentu (Bundestag)
i z takiej samej liczby członków wybieranych przez parlamenty krajowe. Prezydent ma
niewielkie kompetencje i nie ponosi też odpowiedzialności politycznej. Władzę
ustawodawczą posiada 2-izbowy parlament: Izba Niższa (Bundestag) i Rada Federalna
(Bundesrat). Władzę wykonawczą sprawuje kanclerz federalny (Bundeskanzler) i kierowany
przez niego rząd. Kanclerza wybiera Bundestag.
•

Prezydent: Frank-Walter Steinmeier (od 2017 r.)

•

Kanclerz: Angela Merkel (od 2005 r.)
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Geografia
Niemcy posiadają bogate ukształtowanie powierzchni od Niziny Niemieckiej na północy
kraju, przez Średniogórze Niemieckie i strefę alpejską na południu. Najwyższym szczytem
jest Zugspitze (2963 m n.p.m.). Najdłuższą rzeką jest Ren, w Niemczech ma długość 867
km). Największą wyspą jest Rugia (926 km²). Niemcy graniczą z 9 państwami: Austrią,
Belgią, Czechami, Danią, Francją, Holandią, Luksemburgiem, Polską i Szwajcarią. Mają
dostęp do Morza Bałtyckiego i Północnego.
Gospodarka
Gospodarka Niemiec zajmuje co do wielkości trzecie miejsce na świecie. Najważniejsze
sektory to produkcja samochodów, sprzęt elektroniczny i komunikacyjny, wyroby chemiczne
oraz farmaceutyczne.
Kultura
Niemcy mają ważne miejsce na muzycznej mapie Europy dzięki takim postaciom jak Jan
Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms i Richard Wagner. Filozofię
i literaturę reprezentują dzieła Marcina Lutra, Johanna Wolfganga Goethego, Fryderyka
Schillera, Fryderyka Nietzschego, Immanuela Kanta, Bertolta Brechta czy Tomasza Manna.
Narodowe potrawy
Podstawą niemieckiej kuchni jest mięso, a pieczeń z sosem (Schweinebraten) to potrawa
narodowa. Równie popularna jest sałatka ziemniaczana (Kartoffelsalat), kluski (Spatzle)
i potrawa jednogarnkowa (Eintopf). Niemcy są drugim co do wielkości producentem chmielu
na świecie i słyną z wyrobu doskonałych piw. W dolinach Mozeli i Renu produkuje się wino.
Warto zobaczyć







Lubeka – miasto hanzeatyckie, nad starówką z zabytkowym rynkiem góruje siedem
kościelnych wież. Stare miasto zostało uznane za światowe dziedzictwo kultury
UNESCO jako jedno z najbardziej znaczących świadectw gotyckich zabudowań
z czerwonej cegły
Berlin – stolica kraju, wśród atrakcji m.in. Brama Brandenburska
Trewir – to najstarsze miasto Niemiec z ponad 2000-letnią historią. Warto zobaczyć
rzymski amfiteatr, termy cesarskie i bazylikę Konstantyna oraz katedrę trewirską,
która jest najstarszym biskupim kościołem w Niemczech
Bamberg – miasto wzniesione na siedmiu wzgórzach, stanowi objęty ochroną zespół
dzieł sztuki pochodzących od średniowiecza do okresu mieszczańskiego baroku.
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Źródła:
https://www.eu2020.de/eu2020-en
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
Kraje Unii Europejskiej, Europe Direct-Poznań, ISBN 978-83-89333-65-0, Poznań 2019
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e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl, www. europe-direct.poznan.pl
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