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Prezydencja Portugalii w Radzie Unii Europejskiej  

 

 

1 stycznia 2021 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła po raz czwarty 

Portugalia. Będzie ją sprawować do 30 czerwca br.   

Prezydencja portugalska skoncentruje się na przeprowadzeniu UE przez pandemię Covid-19. 

Ponadto będzie promować wizję UE innowacyjnej, patrzącej w przyszłość i opartej na 

wspólnych wartościach: solidarności, konwergencji i spójności. 

 

Mottem portugalskiej prezydencji jest hasło: „Czas na spełnienie obietnic: sprawiedliwa, 

ekologiczna i cyfrowa odbudowa”. Z przyjętego motta wynikają priorytety prezydencji.  

Portugalska prezydencja chce skupić się na obszarach odpowiadających celom strategicznym 

programu UE:  

 zwiększyć odporność Europy 

 promować zaufanie do europejskiego modelu 

społecznego 

 promować zrównoważoną odbudowę 

 przyspieszyć sprawiedliwą i inkluzywną 

transformację cyfrową 

 potwierdzić rolę UE w świecie, opartą na otwartości i multilateralizmie. 

Więcej o priorytetach prezydencji portugalskiej: 

https://www.2021portugal.eu/en/programme/priorities/  

 

CZAS NA SPEŁNIENIE OBIETNIC: SPRAWIEDLIWA, EKOLOGICZNA  

I CYFROWA ODBUDOWA 

https://www.2021portugal.eu/en/programme/priorities/
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Aby osiągnąć zamierzone cele, Portugalia jest gotowa działać konstruktywnie i elastycznie: 

promować współpracę, dążyć do wymiernych rezultatów w odbudowie gospodarczej  

i wyprowadzić Unię Europejską z kryzysu. 

Portal prezydencji portugalskiej : https://www.2021portugal.eu/en/  

Kalendarz posiedzeń prezydencji portugalskiej: 

https://www.consilium.europa.eu/media/41429/hr-pres-2020-calendar-191122.pdf 

Program prezydencji portugalskiej: 

https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-the-portuguese-presidency-of-

the-council-of-the-european-union-en.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.  

Prezydencja do 2022 r. 

Portugalia: styczeń – czerwiec 2021 

Słowenia: lipiec – grudzień 2021 

Francja: styczeń – czerwiec 2022  

Czechy: lipiec – grudzień 2022 

 

https://www.2021portugal.eu/en/
https://www.consilium.europa.eu/media/41429/hr-pres-2020-calendar-191122.pdf
https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union-en.pdf
https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union-en.pdf
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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, których realizacja nie jest realna w ciągu sześciu 

miesięcy. Kolejne rządy krajowe państw członkowskich obejmują urząd 1 stycznia  

i 1 lipca każdego roku.  Portugalia  przejęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej od 

Niemiec, a w lipcu przekaże je Słowenii.  

Obecna grupa składa się z prezydencji niemieckiej, portugalskiej oraz słoweńskiej.  

 

Prezydencja w Radzie UE do 2030 r. : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN 

Prezydencja ma dwa główne zadania:  

1. Planowanie i prowadzenie posiedzeń Rady i jej organów przygotowawczych  

2. Reprezentacja Rady w stosunkach z innymi instytucjami UE.  

                

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN
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Portugalia - charakterystyka kraju  

Geografia 

Portugalia jest krajem leżącym na zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Ten niewielki kraj 

charakteryzuje się wyżynno- górzystym krajobrazem. Najwyższym szczytem jest Ponta de 

Pico na Azorach (2351 m n.p.m.).Najdłuższa rzeka to Tag. Najniższy punkt: Ocean 

Atlantycki 0 m n.p.m. Linia brzegowa – 1792 km to łączna długość biorąc pod uwagę wyspy: 

Azory i Maderę, które leżą poza kontynentalną częścią Europy. Długość wybrzeża samej 

Portugalii wynosi 832 km. Portugalia graniczy jedynie z Hiszpanią, zajmującą większą część 

Półwyspu Iberyjskiego. 

Gospodarka 

Portugalia jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów Europy, ale nadal zalicza się do 

biedniejszych krajów UE. Na przyspieszenie rozwoju gospodarczego wpłynęło członkostwo 

w UE i napływ kapitału zagranicznego z USA. Obecnie największy wpływ na produkt 

krajowy brutto mają usługi – aż 75%, na które składa się głównie turystyka i handel. 

Przemysł to przede wszystkim przetwórstwo spożywcze oraz produkcja odzieży, ale również 

ważną rolę odgrywa przemysł samochodowy, elektrotechniczny i papierniczy. Portugalia 

zajmuje 1 miejsce na świecie w produkcji korka z dębu korkowego. 
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Kultura 

W kulturze Portugalii widoczny jest wpływ różnych cywilizacji zarówno tych, które przybyły 

na Półwysep Iberyjskim.in. Maurów, Rzymian Celtów, jak i tych, z którymi Portugalczycy 

mieli kontakt w wyniku morskich wypraw w okresie wielkich odkryć geograficznych. 

Fermando Pessoa i Jose Saramago to znani pisarze. A muzyka fado to jeden z najbardziej 

charakterystycznych elementów kultury portugalskiej. 

Warto zobaczyć 

 Lizbonę – m.in. Klasztor Hieronimitów, przepiękny manueliński kompleks klasztorny 

(na liście UNESCO). 

 Fatimę – jedno z najbardziej znanych sanktuariów chrześcijańskich. 

 Coimbrę – zabytkowe miasteczko uniwersyteckie z malowniczymi brukowanymi 

uliczkami, pierwsza stolica Portugalii. 

 Bragę – portugalski odpowiednik Rzymu. 

 

Narodowe potrawy 

Każdy region Portugalii ma swoje tradycyjne potrawy z mięsa i owoców morza. Narodową 

potrawą Portugalii jest bacalhau – solony i suszony dorsz, którego podobno można zrobić na 

365 sposobów. Każdy z regionów ma swój unikalny sposób jego przyrządzania. Innym, 

równie popularnymi daniem są grillowane sardynki. 

Źródła:  

https://www.2021portugal.eu/en/  

https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-

european-union-en.pdf  

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

https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-

european-union-en.pdf 

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

 

 

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://www.2021portugal.eu/en/
https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union-en.pdf
https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/
mailto:europedirect-poznan@irpoznan.com.pl

