Polak Przewodniczącym Rady Europejskiej
1 grudnia 2014r. Donald Tusk stanie na czele jednej z najwaŜniejszych instytucji Unii
Europejskiej – Rady Europejskiej. Jakie będą jego kompetencje? Czym zajmuje się
Rada Europejska, której będzie przewodniczył?
Rada Europejska to instytucja Unii Europejskiej o kluczowym znaczeniu politycznym. Jej
rolą jest wyznaczanie ogólnych kierunków polityki i priorytetów Unii Europejskiej oraz
rozwiązywanie złoŜonych i delikatnych kwestii, których nie moŜna rozwiązać na niŜszym
szczeblu współpracy międzyrządowej. Geneza Rady Europejskiej sięga lat 60., kiedy to
powstała idea współpracy na szczeblu politycznym w ramach Wspólnoty Europejskiej. Na
początku Rada Europejska funkcjonowała jako nieformalne forum dyskusyjne szefów państw
i rządów, jej status prawny zdefiniowany został dopiero w 1992 r. dzięki Traktatowi
z Maastricht. Od 1 grudnia 2009 na mocy Traktatu z Lizbony Rada Europejska uzyskała
status instytucji Unii Europejskiej.
Rada Europejska składa się z prezydentów państw lub szefów rządów państw członkowskich
UE oraz Przewodniczącego, który wybierany jest na 2,5 letnią kadencję. Mandat
Przewodniczącego jest jednokrotnie odnawialny i ta moŜliwość wykorzystana została
w przypadku Hermana Van Rompuya, który sprawował go przez 5 lat. Rada Europejska
zbiera się dwa razy w ciągu półrocza lub, gdy wymaga tego sytuacja, Przewodniczący Rady
Europejskiej moŜe podjąć decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia.
Były polski premier został wybrany na Przewodniczącego Rady Europejskiej przez
przywódców krajów członkowskich UE 30 sierpnia 2014 r., został równieŜ mianowany
przewodniczącym szczytów państw strefy euro. Kadencja Donalda Tuska jako „prezydenta
Unii Europejskiej”, jak potocznie nazywany jest Przewodniczący, obejmuje okres od
1 grudnia 2014 r. do 31 maja 2017 r. Do jego głównych zadań będzie naleŜało m.in.:
zapewnienie przygotowania i ciągłości prac Rady Europejskiej we współpracy
z Przewodniczącym Komisji Europejskiej, wspomaganie osiągania spójności i konsensusu
wśród członków Rady Europejskiej, przedstawianie Parlamentowi Europejskiemu
sprawozdania z kaŜdego posiedzenia Rady Europejskiej. Piastowanie tak waŜnej funkcji
pozwoli Donaldowi Tuskowi nie tylko na nadawanie tonu polityce Wspólnoty, ale takŜe na
umacnianie roli Polski na arenie międzynarodowej. Otwiera się dla Polski ogromna szansa na
zapisanie się w kartach historii Wspólnej Europy.
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