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Co to jest prezydencja w Radzie UE?
•
•
•

•

•

Jest to okres, w którym dane paostwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom
Rady Unii Europejskiej.
Także reprezentuje Radę na arenie międzynarodowej.
Prezydencja jest pełniona przez okres półroczny, rotacyjnie przez wszystkich
członków Unii Europejskiej w ustalonej wcześniej kolejności.
Od popisania traktatu lizbooskiego w 2009r. prezydencja ma w głównej mierze
znaczenie tylko symboliczne, gdyż Unia Europejska posiada Przewodniczącego
Rady UE, wybranego na okres 2,5 lat.
Polska prezydencja rozpocznie się 1 lipca 2011 roku

ZADANIA PAOSTWA SPRAWUJĄCEGO
WŁADZĘ
• Najważniejszym zadaniem jest przewodniczenie pracom Rady UE i jej
organów pomocniczych, przewodniczenie spotkaniom Rady
Europejskiej. Realizacja tego zadania wiąże się ze zorganizowaniem w
wymiarze merytorycznym i logistycznym wielu spotkao zróżnicowanych
co do charakteru, miejsca i szczebla.
• Reprezentowanie Rady wobec innych instytucji UE, w szczególności
wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
• Reprezentowanie Unii w stosunkach z paostwami trzecimi i
organizacjami międzynarodowymi, przy współpracy z wysokim
przedstawicielem ds. polityki zagranicznej i bezpieczeostwa oraz
komisarzem ds. stosunków zewnętrznych.

PRIOTETY POLSKIEJ PREZYDENCJI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakooczenie negocjacji członkowskich z Chorwacją i podpisanie traktatu
akcesyjnego
zakooczenie negocjacji stowarzyszeniowych z Ukrainą i podpisanie traktatu
stowarzyszeniowego
przyspieszenie negocjacji członkowskich z Turcją
nadanie Serbii statusu kandydata i rozpoczęcie negocjacji członkowskich
negocjacje budżetowe na lata 2014–2020
rozwój wymiaru militarnego i polityki bezpieczeostwa Unii Europejskiej
walka z nielegalną imigracją
rozwój jednolitego rynku
wspólna polityka energetyczna, wymiar bezpieczeostwa energetyki
wzrost konkurencyjności UE na arenie międzynarodowej (w tym poprzez
wzrost kapitału intelektualnego)
zmniejszanie różnic w stanie zdrowia społeczeostw Europy

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA PODCZAS
POLSKIEJ PREZEDENCJI
•
•
•
•
•
•

inauguracja w Warszawie (1 lipca)
szczyt Partnerstwa Wschodniego w Warszawie (wrzesieo)
koncerty I, Culture Orchestra (27 października - 12 listopada)
Europejska Agora w Krasnogrudzie (31 czerwca)
Europejski Kongres Kultury we Wrocławiu (8 - 11 września)
szczyt Unia Europejska-Indie w Delhi(grudzieo)

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

