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Nowy model prezydencji w Unii Europejskiej po zmianach
zaproponowanych w traktacie lizboñskim

I. Geneza grupowej prezydencji
Geneza grupowej prezydencji w Unii Europejskiej siêga obrad Konwentu w sprawie przysz³oœci Europy w latach 2002–2003, podczas których grupa dziewiêciu delegatów z³o¿y³a po raz pierwszy wniosek, aby rotacyjna prezydencja w poszczególnych
formacjach Rady sprawowana by³a przez grupê pañstw, a nie jak dot¹d przez tylko jedno pañstwo cz³onkowskie1. Plenum Konwentu odrzuci³o jednak tê propozycjê2. Ostatecznie w projekcie traktatu konstytucyjnego, przyjêtym przez Konwent 13 czerwca
i 10 lipca 2003 r., znalaz³ siê przepis, stanowi¹cy, ¿e prezydencja w poszczególnych
formacjach Rady, z wyj¹tkiem Rady Spraw Zagranicznych, bêdzie sprawowana przez
jedno pañstwo cz³onkowskie w okresie co najmniej jednego roku (art. I-23 ust. 4
PTK)3.
Wszelako sprawa ustanowienia grupowej prezydencji powróci³a podczas konferencji miêdzyrz¹dowej. Ju¿ odpowiedzi rz¹dów poszczególnych pañstw cz³onkowskich
na wystosowany do nich 19 wrzeœnia 2003 r. katalog pytañ dotycz¹cy sprawy dalszego
przewodnictwa w Radzie wskazywa³, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ delegacji popiera³a
lub przynajmniej nie odrzuca³a idei grupowej prezydencji4. Sprzeciwia³y siê jej jedynie
Komisja Europejska i Republika Federalna Niemiec, odwo³uj¹ce siê do postanowieñ
projektu traktatu konstytucyjnego. Ich sprzeciw wynika³ jednak g³ównie z obawy, ¿e
ka¿da dyskusja na temat postanowieñ projektu traktatu konstytucyjnego uchwalonego
przez Konwent doprowadzi nieuchronnie do nowych sporów pomiêdzy poszczególnymi pañstwami cz³onkowskimi, a w konsekwencji zagrozi sukcesowi samej konferencji
miêdzyrz¹dowej.
W sprawie okresu sprawowania zespo³owego przewodnictwa i liczby nale¿¹cych
do niego pañstw opinie poszczególnych delegacji domagaj¹cych siê ustanowienia prezydencji grupowej by³y jednak podzielone. Niektóre delegacje zaproponowa³y kon-

1

The European Convention, Summary sheet of proposals for amendments relating to: The Union’s
Institutions, draft Articles for Part One, Title IV of the Constitution (Articles 14, 15, 16, 16a, 17, 17a,
17b, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23 and 41) – The democratic life of the Union (Part One, Title VI, Article X),
9 May 2003, CONV 709/03, s. 10, 16, 18–20.
2
Ibidem, s. 14–22.
3
Projekt Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy, Urz¹d Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2003, s. 23–24.
4
J. J. Wêc, Spór o kszta³t instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950–2005.
Miêdzy ide¹ ponadnarodowoœci a wspó³prac¹ miêdzyrz¹dow¹, Kraków 2006, s. 394.
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kretne rozwi¹zania, inne zaœ nie sprecyzowa³y w ogóle swojego stanowiska. Spoœród
tych pierwszych wiêkszoœæ delegacji postulowa³a, aby ka¿de pañstwo cz³onkowskie,
wchodz¹ce w sk³ad zespo³owej prezydencji, przewodniczy³o okreœlonej liczbie formacji Rady przez ca³y okres urzêdowania prezydencji. Natomiast mniejszoœæ delegacji
proponowa³a, aby co szeœæ miesiêcy nastêpowa³a rotacja, co winno mieæ ten skutek, ¿e
na koñcu okresu urzêdowania prezydencji wszystkie wchodz¹ce w jej sk³ad pañstwa
mia³yby za sob¹ okres sprawowania przewodnictwa w ka¿dej formacji Rady.
Podczas trzeciego posiedzenia ministrów spraw zagranicznych pañstw cz³onkowskich
i kandyduj¹cych 27 paŸdziernika 2003 r. w Brukseli prezydencja w³oska wypowiedzia³a
siê ostatecznie za ustanowieniem grupowej prezydencji, argumentuj¹c, ¿e zamys³ ten popar³a „bardzo du¿a liczba delegacji”. W zwi¹zku z tym zaproponowa³a ona zmianê postanowieñ art. I-23 PTK, okreœlaj¹cego sk³ad i przewodnictwo w Radzie. Ponadto
prezydencja w³oska wyst¹pi³a z inicjatyw¹, aby szczegó³owe zasady sprawowania grupowej prezydencji w Radzie skodyfikowane zosta³y w specjalnej deklaracji odnosz¹cej siê do
art. I-23 PTK i zawieraj¹cej projekt decyzji europejskiej Rady Europejskiej w tej sprawie.
W czasie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia 2003 r. w Brukseli rz¹d w³oski z³o¿y³ propozycjê, aby we wszystkich formacjach Rady (a tak¿e w przyporz¹dkowanych im gremiach), z wyj¹tkiem Rady do Spraw Ogólnych i Rady do
Spraw Zagranicznych, prezydencja by³a sprawowana przez trzy pañstwa w nieprzerwanym okresie osiemnastu miesiêcy. W Radzie do Spraw Ogólnych oraz COREPER I
i COREPER II przewodnictwo trwa³oby natomiast szeœæ miesiêcy na przemian dla ka¿dego z krajów wchodz¹cych w sk³ad grupowej prezydencji5.
Nowe propozycje przedstawione przez prezydencjê w³osk¹ nie koñczy³y dyskusji
na temat treœci przepisów art. I-23 PTK okreœlaj¹cego charakter prezydencji w Radzie,
a tak¿e deklaracji dotycz¹cej zasad sprawowania takiego przewodnictwa. Powróci³a do
nich prezydencja irlandzka, która w czasie spotkania tzw. punktów kontaktowych
4 maja 2004 r. w Dublinie powtórzy³a propozycje rz¹du w³oskiego dotycz¹ce postanowieñ art. I-23 PTK, ale z drugiej strony, zmieni³a treœæ projektu decyzji europejskiej
Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji w Radzie. W œlad za tym ka¿dy
cz³onek grupy trzech pañstw, pe³ni¹cych przez okres osiemnastu miesiêcy prezydencjê
w Radzie, mia³by przez szeœæ miesiêcy przewodniczyæ wszystkim jej formacjom,
z wyj¹tkiem Rady do Spraw Zagranicznych, pozostali cz³onkowie zaœ powinni wspieraæ przewodnicz¹cego we wszystkich jego obowi¹zkach na podstawie wspólnego programu. Propozycje te zosta³y ostatecznie przyjête podczas ósmego spotkania ministrów
spraw zagranicznych pañstw cz³onkowskich 24 maja 2004 r., a potem potwierdzone
przez prezydencjê irlandzk¹ w czasie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach
17–18 czerwca tego¿ roku w Brukseli6.
5
The Intergovernmental Conference (dalej – IGC) 2003. Addendum to the Note from Presidency
to Delegations (dalej – NPD), Intergovernmental Conference (12–13 December 2003): Addendum 1
to the Presidency’s proposal, Brussels, 9 December 2003, CIG 60/03 ADD 1, s. 9–10.
6
Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten (dalej – RK) 2003. Vermerk des
Vorsitzes für die Delegationen (dalej – VVD). Treffen der Kontaktstellen (Dublin, 4. Mai 2004). Arbeitsdokument, Brüssel, 29. April 2004, CIG 73/04, s. 16–21; RK 2003. VVD. Erörterungen auf der
Ministertagung am 17./18. Mai 2004, Brüssel, 13. Mai 2004, CIG 75/04, s. 9–11; RK 2003. VVD.
Vorschlag des Vorsitzes im Anschluss an die Ministertagung vom 24. Mai 2004, Brüssel, 10. Juni
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Ostatecznie traktat konstytucyjny z 29 paŸdziernika 2004 r. i za³¹czona do Aktu
Koñcowego konferencji miêdzyrz¹dowej 2003–2004 deklaracja nr 4 stanowi³y, i¿ prezydencjê w poszczególnych formacjach Rady, z wyj¹tkiem Rady do Spraw Zagranicznych, sprawowaæ bêd¹ na zasadzie równej rotacji przedstawiciele trzech pañstw
cz³onkowskich przez okres osiemnastu miesiêcy, przy czym ka¿dy z nich przez szeœæ
miesiêcy winien przewodniczyæ wszystkim formacjom Rady. Natomiast przewodnictwo w Radzie do Spraw Zagranicznych mia³ na sta³e pe³niæ minister spraw zagranicznych Unii (art. I-24 ust. 7 TK, art. I-28 ust. 3 TK)7.
Traktat lizboñski z 13 grudnia 2007 r. potwierdza przepisy traktatu konstytucyjnego
dotycz¹ce grupowej prezydencji. Traktat i za³¹czona do Aktu Koñcowego konferencji
miêdzyrz¹dowej 2007 r. deklaracja nr 9 stanowi¹, i¿ prezydencjê w poszczególnych
formacjach Rady, z wyj¹tkiem Rady do Spraw Zagranicznych, sprawowaæ bêd¹ na zasadzie równej rotacji przedstawiciele trzech pañstw cz³onkowskich przez okres osiemnastu miesiêcy, przy czym ka¿dy z nich przez szeœæ miesiêcy winien przewodniczyæ
wszystkim formacjom Rady. Pozostali cz³onkowie grupy winni wspieraæ kraj przewodnicz¹cy we wszystkich jego obowi¹zkach na podstawie wspólnego programu. Jednak cz³onkowie grupy mog¹ tak¿e przyj¹æ inne ustalenia pomiêdzy sob¹. Natomiast
przewodnictwo w Radzie do Spraw Zagranicznych ma na sta³e pe³niæ wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa (art. 16 ust. 9, art. 18
ust. 3 TUE, art. 236 TFUE, art. 1 ust. 1–2 deklaracji nr 9)8.
15 wrzeœnia 2006 r. Rada Unii Europejskiej uchwali³a nowy regulamin wewnêtrzny
Rady i jednoczeœnie uchyli³a regulamin wewnêtrzny z 22 marca 2004 r. Regulamin
z 15 wrzeœnia 2006 r. wprowadzi³ nowy system sprawowania prezydencji, oparty na
18-miesiêcznym programie dzia³ania Rady. Pierwszy 18-miesiêczny program dzia³ania Rady zosta³ przyjêty na okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.9
W zwi¹zku z przyst¹pieniem Bu³garii i Rumunii do Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 r.
Rada Unii Europejskiej ustali³a turnus prezydencji dla 27 pañstw cz³onkowskich.
Wed³ug tej decyzji Rady Unii Europejskiej Polska sprawowaæ bêdzie prezydencjê
w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r., przyjmuj¹c 18 miesiêczny program
dzia³ania wraz z Dani¹ i Cyprem na okres od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Je¿eli
traktat lizboñski wejdzie w ¿ycie Polska bêdzie sprawowa³a tak¿e w tym okresie prezydencjê grupow¹ wspólnie z Dani¹ i Cyprem10.
2004, CIG 79/04, s. 10–12; IGC 2003. NPD. Meeting of Heads of State or Government, Brussels,
16 June 2004, CIG 81/04, s. 12–14.
7
Traktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla Europy podpisany w Rzymie 29 paŸdziernika 2004 r.,
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2004, s. 20, 23; Deklaracja odnosz¹ca siê do artyku³u I-24, ustêp 7 dotycz¹ca decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania Prezydencji Rady, w:
Traktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla Europy, op. cit., s. 414–415.
8
Traktat z Lizbony, zmieniaj¹cy traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê
Europejsk¹ (dalej – Traktat z Lizbony), Rada Unii Europejskiej, Bruksela 15 kwietnia 2008 r.,
6655/08, s. 31–32, 35; Deklaracja odnosz¹ca siê do artyku³u 16 ustêp 9 Traktatu o Unii Europejskiej
dotycz¹ca decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady, w: Traktat z Lizbony,
op. cit., s. 431–432.
9
Decyzja Rady z dnia 15 wrzeœnia 2006 r. w sprawie przyjêcia regulaminu wewnêtrznego Rady,
Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej L, 2007, nr 285, s. 47.
10
Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porz¹dku sprawowania Prezydencji w Radzie, Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej L, 2007, nr 1, s. 11–12.
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II. Zmiany dotycz¹ce prezydencji zaproponowane w traktacie lizboñskim
Nowe regu³y sprawowania prezydencji w Unii Europejskiej zaproponowane w traktacie lizboñskim pozostaj¹ w bezpoœrednim zwi¹zku z now¹ pozycj¹ Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym, ustanowieniem urzêdu przewodnicz¹cego Rady
Europejskiej, a tak¿e utworzeniem urzêdu wysokiego przedstawiciela Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa.

II.1. Nowa pozycja Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym
Unii Europejskiej
Traktat lizboñski, wprowadzaj¹c zmiany do traktatu o Unii Europejskiej oraz traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, znacz¹co umacnia pozycjê Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Staje siê tak dziêki nadaniu
Radzie Europejskiej statusu instytucji, wyodrêbnieniu i umocnieniu funkcji jej przewodnicz¹cego, a tak¿e rozszerzenie zakresu jej uprawnieñ decyzyjnych (ale nie prawodawczych), wyborczych i nominacyjnych. W efekcie nowe uprawnienia Rady Europejskiej
wzmacniaj¹ infrastrukturê miêdzyrz¹dow¹ w Unii Europejskiej. Rada Europejska nadaje impulsy niezbêdne do rozwoju oraz okreœla ogólne kierunki i priorytety polityczne
Unii. Z drugiej strony traktat wyraŸnie stwierdza, ¿e Rada Europejska nie mo¿e pe³niæ
funkcji prawodawczych (art. 15 ust. 1 TUE). Je¿eli traktaty nie stanowi¹ inaczej, Rada
Europejska ma podejmowaæ swoje decyzje w drodze konsensu (art. 15 ust. 4 TUE).
Mo¿e ona jednak tak¿e stanowiæ wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹, ale wówczas jej przewodnicz¹cy i przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej nie bior¹ udzia³u w g³osowaniu
(art. 235 ust. 1 TFUE). Traktat zmienia sk³ad Rady Europejskiej. Cz³onkami Rady Europejskiej s¹ szefowie pañstw lub rz¹dów, przewodnicz¹cy Rady Europejskiej i przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej. W jej pracach ma równie¿ uczestniczyæ wysoki
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa (art. 15 ust. 2
TUE). W odró¿nieniu od obowi¹zuj¹cych dot¹d regulacji, ministrowie rz¹dów pañstw
cz³onkowskich, a zatem zarówno ministrowie spraw zagranicznych, jak i szefowie innych resortów, mog¹ byæ zapraszani na posiedzenia Rady Europejskiej na mocy decyzji szefów pañstw lub rz¹dów, choæ jedynie wtedy, gdy wymaga tego porz¹dek obrad.
To samo dotyczy cz³onka Komisji Europejskiej, towarzysz¹cego przewodnicz¹cemu
Komisji. Rada Europejska zbiera siê dwa razy w ci¹gu pó³rocza i jest zwo³ywana przez
jej przewodnicz¹cego (art. 15 ust. 3 TUE)11.
Przewodnicz¹cy Rady Europejskiej jest wybierany i odwo³ywany przez Radê Europejsk¹ wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ na okres dwóch i pó³ roku. Mandat przewodnicz¹cego jest jednokrotnie odnawialny (art. 15 ust. 5 TUE). Przewodnicz¹cy Rady
Europejskiej nie mo¿e pe³niæ mandatu narodowego, czyli sprawowaæ krajowej funkcji
publicznej (art. 15 ust. 6 TUE). Do uprawnieñ przewodnicz¹cego Rady Europejskiej
nale¿y: przewodniczenie Radzie Europejskiej i prowadzenie jej prac (art. 15 ust. 6
TUE); zapewnianie przygotowania i ci¹g³oœci prac Rady Europejskiej we wspó³pracy
11

Traktat z Lizbony, op. cit., s. 29–30, 200.
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z przewodnicz¹cym Komisji Europejskiej i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych (art. 15 ust. 6 TUE); wspomaganie osi¹gania spójnoœci i konsensu w Radzie
Europejskiej (art. 15 ust. 6 TUE); przedstawianie Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania z ka¿dego posiedzenia Rady Europejskiej (art. 15 ust. 6 TUE); zapewnianie
na swoim poziomie oraz w zakresie swojej w³aœciwoœci reprezentacji Unii Europejskiej
na zewn¹trz w sprawach dotycz¹cych wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa,
bez uszczerbku dla uprawnieñ wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa (art. 15 ust. 6 TUE); zwo³ywanie posiedzeñ Konwentu
(art. 48 ust. 3 TUE)12.
Na pierwszy rzut oka uprawnienia te odpowiadaj¹ dotychczasowym kompetencjom
przewodnicz¹cego Rady Europejskiej. W rzeczywistoœci jednak s¹ one szersze, je¿eli
zestawiæ je z dotychczasowymi i nowymi kompetencjami decyzyjnymi i nominacyjnymi Rady Europejskiej uzyskanymi w traktacie lizboñskim.
Do uprawnieñ decyzyjnych Rady Europejskiej o charakterze instytucjonalnym nale¿¹ m.in.: decyzja okreœlaj¹ca nowy sk³ad Parlamentu Europejskiego (art. 14 ust. 2
TUE); decyzja okreœlaj¹ca liczbê nowych formacji Rady (art. 236 TFUE); decyzja
w sprawie zasad rotacyjnej prezydencji w Radzie, z wyj¹tkiem Rady do Spraw Zagranicznych (art. 236 TFUE, art. 1 deklaracji nr 9); decyzja w sprawie zasad równoœciowej
rotacji w sk³adzie Komisji Europejskiej (art. 244 TFUE); decyzja w sprawie wszczêcia
procedury passerelle (art. 48 ust. 7 TUE); weryfikacja propozycji zmiany traktatów
zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ ich rewizji (art. 48 ust. 3 TUE), a tak¿e decyzja w sprawie
mandatu dla konferencji miêdzyrz¹dowych (art. 48 ust. 3 TUE)13. Wszystkie wspomniane wy¿ej uprawnienia zosta³y nadane Radzie Europejskiej na mocy traktatu lizboñskiego.
Uprawnienia decyzyjne Rady Europejskiej o charakterze politycznym wyra¿aj¹ siê
m.in. w okreœlaniu strategicznych interesów Unii (art. 15 ust. 1 TUE); ustalaniu celów
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa Unii (art. 26 ust. 1 TUE); podejmowaniu decyzji o stworzeniu wspólnej obrony (art. 42 ust. 2 TUE); ustalaniu strategicznych
wytycznych na temat prawodawczej i operacyjnej dzia³alnoœci w Obszarze Wolnoœci
Bezpieczeñstwa i Sprawiedliwoœci (art. 68 TFUE); podejmowaniu decyzji o zmianie
trybu podejmowania decyzji z jednomyœlnego na tryb wiêkszoœci kwalifikowanej
w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa (art. 31 ust. 3 TUE),
a tak¿e w ustalaniu wytycznych w sprawie negocjacji na temat traktatu o dobrowolnym
wyst¹pieniu z Unii (art. 50 ust. 2 TUE)14. Dwa ostatnie uprawnienia zosta³y nadane Radzie Europejskiej po raz pierwszy w traktacie lizboñskim.
Uprawnienia nominacyjne Rady Europejskiej polegaj¹ na wyborze i odwo³ywaniu
przewodnicz¹cego Rady Europejskiej (art. 15 ust. 5 TUE); wyborze i odwo³ywaniu
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa
(art. 18 ust. 1 TUE); wskazywaniu kandydata na przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej (art. 17 ust. 7 TUE), a tak¿e mianowaniu kolegium Komisji Europejskiej (art. 17
12

Ibidem, s. 30, 56.
Ibidem, s. 29, 56–58, 200, 203–204; Deklaracja odnosz¹ca siê do artyku³u 16 ustêp 9 Traktatu
o Unii Europejskiej dotycz¹ca decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady, s. 231.
14
Traktat z Lizbony, op. cit., s. 29, 42, 46, 51, 58, 96.
13
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ust. 7 TUE)15. Wszystkie wspomniane kompetencje przyznane zosta³y Radzie Europejskiej na mocy traktatu lizboñskiego.
Ustanowienie urzêdu przewodnicz¹cego Rady Europejskiej nale¿y do tych rozwi¹zañ traktatowych, których wp³yw na proces decyzyjny, jak równie¿ na funkcjonowanie Unii – podobnie jak utworzenie urzêdu wysokiego przedstawiciela Unii do
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa – trudno jest w tej chwili przewidzieæ.
Zmiany te bowiem mog¹ mieæ zarówno porz¹dkuj¹cy wp³yw na funkcjonowanie Unii,
jak i prowadziæ mog¹ do sporów kompetencyjnych pomiêdzy przewodnicz¹cym Rady
Europejskiej, przewodnicz¹cym Komisji Europejskiej, a tak¿e wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa. Spory kompetencyjne mog¹
powstawaæ tak¿e pomiêdzy przewodnicz¹cym Rady Europejskiej a szefami pañstw
lub rz¹dów pozosta³ych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Ustanowienie urzêdu
przewodnicz¹cego Rady Europejskiej mo¿e tak¿e prowadziæ do os³abienia metody
wspólnotowej i pozycji samej Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii.
Powstaje w zwi¹zku z tym pytanie, czy szefowie pañstw lub rz¹dów bêd¹ wspieraæ
przewodnicz¹cego Rady Europejskiej, czy te¿ bêd¹ siê mu sprzeciwiaæ i na przyk³ad
organizowaæ posiedzenia na najwy¿szym szczeblu w ramach Rady ds. Ogólnych? Nale¿y za³o¿yæ, ¿e je¿eli przewodnicz¹cy Rady Europejskiej bêdzie siê cieszy³ autorytetem szefów pañstw lub rz¹dów, to bêdzie znajdowa³ w nich oparcie. Doprowadzi to do
umocnienia Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, a tak¿e
do wzmocnienia Unii jako ca³oœci. Je¿eli jednak bêdzie on s³abym przewodnicz¹cym,
prawdopodobieñstwo sporów kompetencyjnych bêdzie wzrastaæ, powstanie zagro¿enie sparali¿owania dzia³alnoœci Rady Europejskiej, a nawet zagro¿enie nawi¹zania
wzmocnionej wspó³pracy przez grupê niezadowolonych pañstw cz³onkowskich.

II.2. Urz¹d wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych
i polityki bezpieczeñstwa
Traktat lizboñski, wprowadzaj¹c zmiany do traktatu o Unii Europejskiej oraz traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ustanawia nowy urz¹d wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, który powstaje
z po³¹czenia funkcji wysokiego przedstawiciela do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, komisarza do spraw stosunków zewnêtrznych i wiceprzewodnicz¹cego Komisji Europejskiej. Zmiana ta jest niew¹tpliwie wyrazem d¹¿eñ do
stworzenia wiêkszej przejrzystoœci i uproszczenia zasad realizowania przez Uniê polityki miêdzynarodowej. Traktat przewiduje, ¿e wysokiego przedstawiciela Unii do
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa mianuje Rada Europejska, stanowi¹c
wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹, za zgod¹ przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej, poniewa¿ jest on równoczeœnie jednym z wiceprzewodnicz¹cych Komisji. Rada Europejska
mo¿e zakoñczyæ jego kadencjê zgodnie z t¹ sam¹ procedur¹ (art. 18 ust. 1 TUE).
W przypadku uchwalenia przez Parlament Europejski wotum nieufnoœci wobec Komisji Europejskiej wysoki przedstawiciel Unii rezygnuje z funkcji pe³nionych w Komisji.
15

Ibidem, s. 30, 34.
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Ponadto Rada Europejska, stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹, mo¿e odwo³aæ wysokiego przedstawiciela Unii na wyraŸne ¿¹danie przewodnicz¹cego Komisji (art. 17
ust. 6 oraz 8 TUE)16.
Wysoki przedstawiciel Unii posiada prawo do inicjatywy w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, w tym tak¿e wspólnej polityki bezpieczeñstwa
i obrony Unii. Przewodniczy on Radzie do Spraw Zagranicznych (art. 18 ust. 2–3
TUE). W jego dyspozycji znajduj¹ siê Europejska S³u¿ba Dzia³añ Zewnêtrznych, Europejska Agencja Obrony, a tak¿e misje petersberskie. Z drugiej strony wysoki przedstawiciel Unii jest jednym z wiceprzewodnicz¹cych Komisji Europejskiej, gdzie
odpowiada za stosunki zewnêtrzne i koordynacjê innych aspektów dzia³añ zewnêtrznych Unii. Czuwa on nad spójnoœci¹ dzia³añ zewnêtrznych Unii, wspomagaj¹c przy
tym Radê i Komisjê. W wykonywaniu swych obowi¹zków w ramach Komisji, i tylko
w odniesieniu do tych obowi¹zków, wysoki przedstawiciel podlega procedurom reguluj¹cym funkcjonowanie Komisji (art. 18 ust. 4 TUE)17.
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa
wype³nia zatem trzy podstawowe funkcje. Z upowa¿nienia Rady i w porozumieniu
z narodowymi ministrami spraw zagranicznych w Radzie opracowuje, prowadzi i realizuje wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa Unii, ³¹cznie ze wspóln¹ polityk¹
bezpieczeñstwa i obrony (art. 18 ust. 2 TUE); koordynuje w Radzie i Komisji wszystkie
dzia³ania zewnêtrzne Unii oraz czuwa nad ich spójnoœci¹ (art. 18 ust. 4 TUE), a tak¿e
reprezentuje Uniê w polityce miêdzynarodowej wraz z przewodnicz¹cym Rady Europejskiej oraz prezydencj¹ (art. 27 ust. 2 TUE)18.
Postanowienia traktatu, przewiduj¹ce, i¿ wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa winien wchodziæ zarówno w sk³ad Rady, jak
i Komisji Europejskiej, stanowi¹ – jak siê wydaje – ostateczny kompromis w trwaj¹cym od 1996 r. sporze pomiêdzy poszczególnymi pañstwami cz³onkowskimi na temat wyboru instytucji, w której urz¹d ten mia³by byæ ustanowiony. Podczas gdy czêœæ
pañstw cz³onkowskich domaga³a siê jego umieszczenia w Radzie, inne pañstwa by³y
temu przeciwne, postuluj¹c umiejscowienie go w Komisji Europejskiej19. Warto tak¿e
zauwa¿yæ, ¿e wype³nianie wspomnianych wy¿ej funkcji przez wysokiego przedstawiciela Unii bêdzie niew¹tpliwie wymaga³o do³o¿enia starañ, aby miêdzyrz¹dowa logika
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa Unii nie narusza³a lub negatywnie nie
wp³ywa³a na ponadnarodow¹ logikê wspólnej polityki handlowej Unii. Je¿eli mia³oby
siê okazaæ, ¿e wysoki przedstawiciel Unii skupi siê przede wszystkim na wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeñstwa Unii, ³¹cznie ze wspóln¹ polityk¹ bezpieczeñstwa
i obrony, to – zdaniem niektórych ekspertów – prawdopodobnie niezbêdne oka¿e siê reaktywowanie zlikwidowanej w 2002 r. Rady ds. Rozwoju, a nawet powo³anie ca³kiem
nowej formacji Rady, a mianowicie Rady ds. Handlu Zagranicznego20. O tym jak sku16

Ibidem, s. 33–34.
Ibidem, s. 34–35.
18
Ibidem, s. 34–35, 42.
19
J. J. Wêc, op. cit., s. 241–242, 254, 352–353, 454.
20
F. Hayes-Renshaw, H. Wallace, The Council of Ministers, Basingstoke 2006, s. 133–161;
D. Kietz, A. Maurer, Bilanz und Zukunft der Präsidentschaft im System des Rates der Europäischen
Union, „Integration” 2008, H. 1, s. 32.
17
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teczne i efektywne bêd¹ wprowadzone zmiany, zadecyduj¹ tak¿e wzajemne relacje
i wspó³praca wysokiego przedstawiciela Unii z szefami resortów spraw zagranicznych
pañstw cz³onkowskich w Radzie, z przewodnicz¹cym Rady Europejskiej, a w koñcu
tak¿e z przewodnicz¹cym Komisji Europejskiej w polityce miêdzynarodowej.

II.3. Nowa pozycja rotacyjnej prezydencji w traktacie lizboñskim
Traktat lizboñski zmienia dotychczasowe regu³y sprawowania prezydencji. Jest to
pochodn¹ utworzenia urzêdu sta³ego przewodnicz¹cego Rady Europejskiej oraz urzêdu wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa,
a tak¿e ustanowienia prezydencji grupowej dzia³aj¹cej w trybie rotacji. Jak wspomniano wy¿ej prezydencjê tê bêd¹ pe³niæ w poszczególnych formacjach Rady, z wyj¹tkiem
Rady do Spraw Zagranicznych, przedstawiciele trzech pañstw cz³onkowskich na zasadzie równej rotacji przez okres osiemnastu miesiêcy, przy czym ka¿dy z nich przez
szeœæ miesiêcy bêdzie przewodniczyæ wszystkim formacjom Rady.
II.3.1. Nowe regu³y sprawowania prezydencji
Nowe regu³y sprawowania prezydencji skutkuj¹ nastêpuj¹cymi zmianami:
1. Uprawnienia prezydencji zostaj¹ podzielone pomiêdzy przewodnicz¹cego Rady
Europejskiej, przewodnicz¹cego Rady do Spraw Zagranicznych oraz przedstawicieli trzech pañstw cz³onkowskich sprawuj¹cych przez okres 18 miesiêcy rotacyjne
przewodnictwo w Radzie oraz przyporz¹dkowanych jej komitetach i grupach roboczych.
2. System rotacyjnej prezydencji ograniczony zostaje do Rady ds. Ogólnych (ewentualnie tak¿e innych formacji Rady), COREPER I, COREPER II, a tak¿e przyporz¹dkowanych Radzie komitetów i grup roboczych.
3. Zmniejszaj¹ siê tak¿e dotychczasowe uprawnienia rotacyjnej prezydencji, w szczególnoœci ograniczeniu ulegaj¹ jej funkcja planistyczna, funkcja koordynacyjna
i funkcja reprezentacyjna. Zasadniczemu os³abieniu nie podlegaj¹ funkcja mediacyjna i funkcja administracyjna prezydencji.
II.3.2. Podstawowe funkcje prezydencji
1. Funkcja planistyczna
Funkcjê planistyczn¹ prezydencji znacz¹co ograniczaj¹ uprawnienia sta³ego przewodnicz¹cego Rady Europejskiej, samej Rady Europejskiej, a tak¿e wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa. Poniewa¿ rotacyjna
prezydencja nie bêdzie ju¿ wiêcej sprawowana w ramach Rady Europejskiej, oznacza
to, i¿ wszystkie jej dotychczasowe uprawnienia w tym zakresie przejmuje Rada Europejska lub jej przewodnicz¹cy. Dotyczy to w szczególnoœci planowania strategicznego,
czym bêdzie siê nadal zajmowa³a Rada Europejska, nadaj¹c impulsy niezbêdne do rozwoju oraz okreœlaj¹c ogólne kierunki i priorytety polityczne Unii (art. 15 ust. 1 TUE).
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W dyspozycji prezydencji pozostaje natomiast przede wszystkim planowanie operacyjne, opieraj¹ce siê na d³ugofalowej strategii dzia³ania Rady Europejskiej, a tak¿e
dzia³alnoœæ legislacyjna. Prezydencja bêdzie wype³niaæ tê funkcjê, opracowuj¹c
i przedk³adaj¹c 18-miesiêczny program dzia³añ. Dodatkowym ograniczeniem planistycznej funkcji prezydencji jest fakt, ¿e na mocy traktatu lizboñskiego wysoki przedstawiciel Unii uzyskuje po raz pierwszy prawo do zg³aszania inicjatywy w dziedzinie
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, w tym tak¿e wspólnej polityki bezpieczeñstwa i obrony Unii.
W konsekwencji funkcja planistyczna prezydencji sprowadza siê do wype³niania
przez ni¹ nastêpuj¹cych zadañ: trzy pañstwa sprawuj¹ce prezydencjê w ci¹gu 18 miesiêcy okreœlonych w turnusie przedk³adaj¹ wspólnie 18-miesiêczny program dzia³ania,
który zatwierdza Rada. Program ten zawiera podstawowe cele i priorytety dzia³ania
prezydencji w ci¹gu 18 miesiêcy. Opracowanie 18-miesiêcznego programu prezydencji nastêpuje w œcis³ej wspó³pracy z Komisj¹ Europejsk¹ (art. 2 ust. 4 regulaminu
Rady). Ka¿da prezydencja bierze pod uwagê cele i priorytety pozostawione przez poprzedni¹ prezydencjê, a tak¿e konsultuje swój program z pañstwami sprawuj¹cymi prezydencjê w nastêpnej kadencji (art. 2 ust. 5 regulaminu Rady)21.
2. Funkcja administracyjna
Podobnie jak funkcja mediacyjna, tak funkcja administracyjna prezydencji nie podlega zasadniczo ograniczeniom. Bêdzie ona w dalszym ci¹gu polega³a m.in. na
sporz¹dzaniu kalendarza posiedzeñ Rady; proponowaniu wstêpnego porz¹dku obrad
Rady we wspó³pracy z Sekretariatem Generalnym Rady, przygotowywaniu i realizacji
porz¹dku obrad Rady, COREPER I, COREPER II oraz ok. 250 komitetów i grup roboczych na podstawie 18-miesiêcznego programu dzia³ania prezydencji, a tak¿e przewodniczeniu tym¿e obradom w okresie 6 miesiêcy (art. 2 ust. 3 regulaminu Rady,
art. 6–16 za³¹cznika V do regulaminu Rady)22.
3. Funkcja koordynacyjna
Ograniczeniu ulega tak¿e funkcja koordynacyjna prezydencji, która wyra¿a siê
w koordynacji prac w samej Radzie, a tak¿e koordynacji wspó³pracy Rady z Rad¹
Europejsk¹, Komisj¹ Europejsk¹ i Parlamentem Europejskim. Ograniczenie funkcji
koordynacyjnej prezydencji polega przede wszystkim na przejêciu przez wysokiego
przedstawiciela wszystkich podstawowych dotychczas uprawnieñ prezydencji we
wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeñstwa. S¹ to: reprezentowanie Unii w sprawach dotycz¹cych wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa (art. 27 ust. 2
TUE); konsultowanie z Parlamentem Europejskim najwa¿niejszych kwestii i podstawowych kierunków, a tak¿e informowanie Parlamentu o rozwoju wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa (art. 36 TUE); zwo³ywanie nadzwyczajnych posiedzeñ
21
Decyzja Rady z dnia 15 wrzeœnia 2006 r. w sprawie przyjêcia regulaminu wewnêtrznego Rady,
op. cit., s. 49.
22
Ibidem, s. 68–69.
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Rady (nawet w ci¹gu 48 godzin lub w krótszym terminie) w sprawach zwi¹zanych ze
wspóln¹ polityk¹ zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa (art. 30 ust. 2 TUE) i w koñcu tak¿e
przedk³adanie Radzie zaleceñ w sprawie podjêcia rokowañ dotycz¹cych podpisania
umów miêdzynarodowych w tej dziedzinie z pañstwami trzecimi lub organizacjami
miêdzynarodowymi (art. 218 ust. 3 TFUE). Ponadto wysoki przedstawiciel Unii ma
tak¿e odpowiadaæ – wspólnie z pañstwami cz³onkowskimi – za realizacjê wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa (art. 24 ust. 1, art. 26 ust. 3 TUE) oraz zapewniaæ
– wraz z Rad¹ – jednolitoœæ, spójnoœæ i skutecznoœæ dzia³añ Unii w tym obszarze (art. 26
ust. 2 TUE)23. Zmianie ulega równie¿ prawo do inicjatywy we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeñstwa. O ile dot¹d prawo do wystêpowania z inicjatywami w tej
dziedzinie posiada³y prezydencja (w znaczeniu reprezentuj¹cego j¹ pañstwa), ka¿de
pañstwo cz³onkowskie i Komisja Europejska (art. 22 ust. 1 TUE)24, o tyle na mocy traktatu lizboñskiego prawo takie bêd¹ posiadaæ prezydencja (w znaczeniu reprezentuj¹cych j¹ pañstw), ka¿de pañstwo cz³onkowskie, wysoki przedstawiciel Unii oraz
wysoki przedstawiciel Unii wspierany przez Komisjê (art. 30 ust. 1 TUE)25.
Niezale¿nie od wspomnianych wy¿ej ograniczeñ prezydencja pozbawiona zostaje
tak¿e niektórych uprawnieñ we wspó³pracy policyjnej i s¹dowej w sprawach karnych,
w tym przede wszystkim prawa do prowadzenia z upowa¿nienia Rady rokowañ w sprawie podpisania umów miêdzynarodowych z pañstwami trzecimi lub organizacjami
miêdzynarodowymi w tej dziedzinie, a tak¿e obowi¹zku informowania Parlamentu Europejskiego na temat tej wspó³pracy.
Mimo to prezydencja bêdzie nadal wype³niaæ 14 wa¿nych obowi¹zków koordynacyjnych. Bêd¹ to: po pierwsze, zapewnianie za poœrednictwem Rady do Spraw Ogólnych,
wspó³pracuj¹cej w tym zakresie z przewodnicz¹cym Rady Europejskiej i Komisj¹ Europejsk¹, spójnoœci i ci¹g³oœci prac ró¿nych sk³adów Rady w ramach wieloletnich programów dzia³ania (art. 16 ust. 6 TUE, art. 3 deklaracji nr 9); po drugie, koordynowanie
prac Rady, COREPER I, COREPER II, komitetów i grup roboczych (art. 1–5 za³¹cznika V do regulaminu Rady); po trzecie, prowadzenie dyskusji, zabieganie o osi¹gniêcie
konsensu lub przeprowadzanie g³osowania na forum Rady oraz przyporz¹dkowanych
jej gremiach miêdzyrz¹dowych, a tak¿e zapewnienie sprawnoœci, spoistoœci i ci¹g³oœci
prac Rady oraz tych¿e gremiów miêdzyrz¹dowych (art. 6–16 za³¹cznika V do regulaminu Rady); po czwarte, uczestniczenie w plenarnych posiedzeniach Parlamentu Europejskiego, podczas których bêdzie ona przedk³adaæ program i bilans swojej dzia³alnoœci,
wydawaæ deklaracje w imieniu Rady, a tak¿e odpowiadaæ na pytania parlamentarzystów (art. 26 regulaminu Rady); po pi¹te, uczestniczenie w posiedzeniach komisji parlamentarnych (art. 26 regulaminu Rady); po szóste, udzia³ w posiedzeniach Trilogu,
czyli posiedzeniach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawach legislacyjnych i bud¿etowych (art. 293 ust. 1–2 TFUE); po siódme, zwo³ywanie
i przeprowadzanie posiedzeñ komitetów pojednawczych w zwyk³ej procedurze prawodawczej oraz w procedurze uchwalania rocznego bud¿etu (art. 294 ust 8, art. 314 ust. 4
23

Traktat z Lizbony, op. cit., s. 40, 42, 44, 48, 189.
Traktat z Amsterdamu, zmieniaj¹cy traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiaj¹ce Wspólnoty Europejskie i niektóre zwi¹zane z nimi akty, Amsterdam 2 paŸdziernika 1997 r., s. 122.
25
Traktat z Lizbony, op. cit., s. 44.
24
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TFUE); po ósme, zwo³ywanie posiedzeñ konferencji miêdzyrz¹dowej w sprawie rewizji
traktatów (art. 48 ust. 4 TUE); po dziewi¹te, przedk³adanie Parlamentowi Europejskiemu sprawozdañ na temat przebiegu i rezultatów procedury wielostronnego nadzoru
(art. 121 ust. 5 TFUE); po dziesi¹te, informowanie Parlamentu Europejskiego na temat
decyzji dotycz¹cych sk³adu Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (art. 134 ust. 3
TFUE), procedury unikania nadmiernego deficytu (art. 126 ust. 11 TFUE), a tak¿e
przyjêcia, zmiany lub rezygnacji z centralnych kursów euro w systemie kursów walutowych (art. 219 ust. 1 TFUE); po jedenaste, udzia³ bez prawa g³osu w posiedzeniach
oraz przedk³adanie wniosków do rozwa¿enia przez Radê Prezesów EBC (art. 284 ust. 1
TFUE); po dwunaste, uczestniczenie bez prawa g³osu w posiedzeniach Rady Ogólnej
EBC (art. 45 Statutu ESBC i EBC); po trzynaste, przekazywanie uzasadnionych opinii
parlamentów narodowych na temat zgodnoœci projektu aktu prawodawczego z zasad¹
pomocniczoœci rz¹dom pañstw cz³onkowskich, Trybuna³owi Sprawiedliwoœci, EBI
i EBC, je¿eli projekt taki pochodzi od nich (art. 3 protoko³u nr 1, art. 6 protoko³u nr 2);
po czternaste, inicjowanie, a tym samym dzia³anie na rzecz osi¹gniêcia porozumienia
w ramach tzw. mechanizmu z Joanniny (art. 3 deklaracji nr 7)26.
4. Funkcja mediacyjna
Ograniczeniu nie podlega w zasadzie funkcja mediacyjna prezydencji. Funkcja mediacyjna polega na zabieganiu o osi¹ganie kompromisu pomiêdzy poszczególnymi
pañstwami cz³onkowskimi we wszystkich spornych sprawach. Sprowadza siê ona
m.in. do sondowania stanowisk poszczególnych pañstw cz³onkowskich, Parlamentu
Europejskiego, Komisji Europejskiej, a niekiedy tak¿e pañstw trzecich; prowadzenia
bilateralnych konsultacji z poszczególnymi pañstwami cz³onkowskimi; zabiegania
o pozytywny klimat konsultacji; identyfikowania, formu³owania i proponowania
kompromisowych rozwi¹zañ; zabiegania o pozyskanie sojuszników dla w³asnych
propozycji; pe³nienia roli mediatora pomiêdzy poszczególnymi uczestnikami procesu decyzyjnego.
Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e prezydencja ma tak¿e przy tej okazji du¿¹
mo¿liwoœæ przeforsowywania w³asnych interesów narodowych. O ile jednak w przypadku du¿ych pañstw cz³onkowskich mo¿liwoœci te s¹ wiêksze, zw³aszcza w dziedzinach objêtych procedur¹ podejmowania decyzji wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹, o tyle
œrednie i mniejsze pañstwa cz³onkowskie zdane s¹ raczej na poszukiwanie sojuszników. Jednak podstawow¹ zasad¹ w wype³nianiu przez prezydencjê jej mediacyjnej
funkcji jest koniecznoœæ dokonywania wyboru pomiêdzy obron¹ w³asnych interesów
narodowych a trosk¹ o efektywnoœæ dzia³añ kierowanej przez ni¹ Rady i innych
powi¹zanych z ni¹ gremiów miêdzyrz¹dowych. Przestrzeganie tej zasady staje siê
szczególnie przydatne w rozwi¹zywaniu najbardziej kontrowersyjnych i spornych
kwestii.

26
Ibidem, s. 31–32, 57, 129, 132, 139, 191–192, 220, 227–228, 240, 263, 268, 323, 430, 432; Decyzja Rady z dnia 15 wrzeœnia 2006 r. w sprawie przyjêcia regulaminu wewnêtrznego Rady, op. cit.,
s. 48, 60, 68.
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5. Funkcja reprezentacyjna
Ograniczeniu ulega tak¿e funkcja reprezentacyjna prezydencji. Ograniczenie to
wynika przede wszystkim z przejêcia przez przewodnicz¹cego Rady Europejskiej dotychczasowych uprawnieñ prezydencji w zakresie reprezentowania Unii Europejskiej
w sprawach dotycz¹cych wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, a tak¿e
przyznania wysokiemu przedstawicielowi wszystkich dotychczasowych podstawowych uprawnieñ prezydencji w zakresie zewnêtrznej i wewnêtrznej reprezentacji Unii
w tej dziedzinie. Mimo to prezydencja dysponuje nadal instrumentami realizacji swojej
funkcji reprezentacyjnej zarówno w zakresie reprezentacji wewnêtrznej, jak i zewnêtrznej.
Jeœli chodzi o reprezentacjê wewnêtrzn¹, to zadania prezydencji w tym zakresie
sprowadzaj¹ siê m.in. do: uczestniczenia w plenarnych posiedzeniach Parlamentu Europejskiego, podczas których prezydencja przedk³ada program i bilans swojej dzia³alnoœci,
wydaje deklaracje w imieniu Rady, a tak¿e odpowiada na pytania parlamentarzystów
(art. 26 regulaminu Rady); udzia³u w posiedzeniach komisji parlamentarnych (art. 26
regulaminu Rady); uczestniczenia w posiedzeniach Trilogu, poœwiêconych sprawom
legislacyjnym i bud¿etowym (art. 293 ust. 1–2 TFUE); zwo³ywania i przeprowadzania
posiedzeñ komitetów pojednawczych w zwyk³ej procedurze prawodawczej oraz w procedurze uchwalania rocznego bud¿etu (art. 294 ust 8 TFUE, art. 314 ust. 4 TFUE)27.
Niezale¿nie od tego funkcja reprezentacji wewnêtrznej wyra¿a siê tak¿e w promowaniu
dzia³alnoœci prezydencji wobec opinii publicznej pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Co siê tyczy reprezentacji zewnêtrznej, to polega ona m.in. na: reprezentowaniu
Unii Europejskiej wobec pañstw trzecich i organizacji miêdzynarodowych; udziale
w rozwi¹zywaniu kryzysów miêdzynarodowych, a tak¿e reprezentowaniu Unii w konferencjach miêdzynarodowych.

***
W konkluzji nale¿y podkreœliæ, ¿e najistotniejsze znaczenie dla nowej pozycji grupowej prezydencji w Unii Europejskiej posiada fakt, i¿ jej najwa¿niejsza funkcja,
a mianowicie funkcja mediacyjna, nie podlega zasadniczym ograniczeniom na mocy
traktatu lizboñskiego. Wiele jednak zale¿y od tego, jak bêd¹ siê uk³ada³y wzajemne relacje prezydencji z przewodnicz¹cym Rady Europejskiej oraz wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa. Nie jest bowiem przecie¿
wykluczone, ¿e w razie sporów kompetencyjnych dochodziæ mo¿e do kryzysów instytucjonalnych. Ponadto mimo wszystkich wspomnianych ograniczeñ, nale¿y pamiêtaæ
tak¿e o tym, ¿e to Rada, a nie Rada Europejska czy wysoki przedstawiciel Unii do
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, jest w Unii Europejskiej najwa¿niejszym organem decyzyjnym i prawodawczym, a to w najwy¿szym stopniu dzia³a na korzyœæ prezydencji.
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Traktat z Lizbony, op. cit., s. 227–228, 240; Decyzja Rady z dnia 15 wrzeœnia 2006 r. w sprawie
przyjêcia regulaminu wewnêtrznego Rady, op. cit., s. 60.

