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Dziś nieco więcej o prezydencji niemieckiej w Radzie UE i o
instytucji prezydencji.
Motto
obecnej
prezydencji
„Razem
dla
odbudowy
Europy” dotyczy
z jednej strony głównego zadania, jakim jest pokonanie pandemii
COVID-19 w jej wymiarze zdrowotnym, ale także jej konsekwencji
ekonomicznych i społecznych. Jednocześnie, motto nawiązuje do innych
wyzwań współczesnej Europy, jakimi są uczynienie Europy silniejszej,
bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej. Motto nawiązuje więc do
najbardziej aktualnej problematyki pandemii koronawirusa, ale także
wyzwań środowiskowych, klimatycznych, społecznych, cyfrowych, których
właściwe rozwiązanie dziś budować będzie przyszłą jakość życia w UE
oraz pozycję Unii na świecie.
Bardzo estetyczne, naszym zdaniem, minimalistyczne logo niemieckiej
prezydencji,
przedstawiające
wstęgę
Möbiusa,
która
tylko
pozornie ma dwie strony, symbolizuje integrująca się i innowacyjną
Europę, która skupia w sobie wielką różnorodność ludzi i interesów w
jedną
wspólną
całość,
złączoną
wspólnym
celem
i
opartą
na
solidarności.
Adres witryny prezydencji: https://www.eu2020.de/eu2020-en
Prezydencja w mediach społecznościowych:
• Twitter: @EU2020DE
• Instagram: @EU2020DE
• Facebook: @germanyintheeu
Wkrótce napiszemy także o priorytetach prezydencji niemieckiej 2020, a
tymczasem - tradycyjnie - przypominamy rolę prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej.
Rotacyjna prezydencja
Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną
prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej
instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac
UE.
Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję,
ściśle ze sobą współpracują trójkami. System ten został wprowadzony w
2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa trzech państw wyznacza
długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych
spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na
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podstawie tego programu każde z trzech państw opracowuje
bardziej szczegółowy 6-miesięczny program.
Obecna grupa składa się z Niemiec, Portugalii i Słowenii.

własny,

Zadania prezydencji
Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o
ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę
państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.
Prezydencja ma 2 główne zadania:
1.
Planowanie
i
prowadzenie
posiedzeń
Rady
i
jej
organów
przygotowawczych
Prezydencja przewodniczy posiedzeniom Rady w poszczególnych składach
(z
wyjątkiem
Rady
do
Spraw
Zagranicznych)
oraz
jej
organów
przygotowawczych: stałych komitetów (takich jak Komitet Stałych
Przedstawicieli – Coreper) oraz grup roboczych i komitetów zajmujących
się bardzo szczegółowymi sprawami.
Prezydencja dba, by dyskusje przebiegały prawidłowo i by przestrzegane
były regulamin Rady i jej metody pracy.
Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w
Brukseli i w swoim kraju.
2. Reprezentowanie Rady w stosunkach z innymi instytucjami UE
Prezydencja reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE,
zwłaszcza z Komisją i Parlamentem Europejskim. Stara się wypracować
porozumienie co do aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych,
nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu pojednawczego.
Prezydencja pracuje w ścisłej koordynacji z:
• przewodniczącym Rady Europejskiej
• wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa.
Wspomaga ich prace, a czasem jest proszona o wykonanie pewnych zadań w
zastępstwie wysokiego przedstawiciela, np. o reprezentowanie Rady do
Spraw Zagranicznych przed Parlamentem Europejskim lub przewodniczenie
tej Radzie, gdy dyskutuje ona nad wspólną polityką handlową.
Źródło: www.consilium.europa.eu
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