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PRIORYTETY PREZYDENCJI LUKSEMBURSKIEJ
(1 stycznia – 30 czerwca 2005 r.)

OGÓLNE
1 stycznia 2005 r Luksemburg obejmie prezydencjê Rady Unii Europejskiej. Od czasu zawarcia
traktatów ustanawiaj¹cych Wspólnotê Europejsk¹ honor i odpowiedzialnoæ przynale¿ne tej funkcji przechodz¹ na Wielkie Ksiêstwo ju¿ po raz jedenasty.
Rola prezydencji rozwija³a siê i zmienia³a wraz ze zmianami traktatów i kolejnymi akcesjami.
W zgodzie ze swymi tradycjami i przekonaniami, Luksemburg wykorzysta sw¹ szeciomiesiêczn¹
prezydencjê, s³u¿¹c Unii i zapewniaj¹c rozwój integracji europejskiej. W Unii sk³adaj¹cej siê z 25
cz³onków, których liczba wkrótce wzronie do 27 i wiêcej, w interesie ka¿dego z nich le¿y wykuwanie wspólnego i coraz mocniej wzajemnie powi¹zanego wspó³istnienia.
Wzmocnienie Unii Europejskiej oznacza wyposa¿enie jej w zasoby, które umo¿liwi¹ stworzenie
w niej spo³eczeñstwa opartego na wiedzy. Konkurencyjna gospodarka Unii bêdzie mog³a równie¿
spe³niaæ spo³eczne i rodowiskowe ambicje jej obywateli. To w³anie jest celem procesu lizboñskiego. Jego ocena w po³owie okresu, przygotowywana przez prezydencjê na podstawie wprowadzaj¹cego sprawozdania Komisji, zostanie przedstawiona Radzie Europejskiej w marcu. Bêdzie to
oznaczaæ now¹ strategiê, skoordynowan¹ wokó³ trzech filarów (ekonomicznego, spo³ecznego
i rodowiskowego), z okreleniem ograniczonej liczby priorytetów. Uproszczenie zarz¹dzania procesem zapewni ka¿demu cz³onkowi lepsz¹ orientacjê w pojawiaj¹cych siê problemach.
Równolegle z mechanizmami szczególnymi dla Strategii lizboñskiej, podstawowym ród³em napêdu wzrostu gospodarczego Europy jest zbudowanie rynku wewnêtrznego. Wymaga to kontynuowania dzia³añ zmierzaj¹cych do przyspieszenia i poprawy przenoszenia dyrektyw [do systemów
prawnych pañstw cz³onkowskich]. Prezydencja bêdzie d¹¿yæ, by ten instrument integracji europejskiej, korzystny zarówno dla obywateli i konsumentów, jak i dla podmiotów gospodarczych oraz
partnerów spo³ecznych, w dalszym ci¹gu przynosi³ pozytywne skutki. Ponadto pojawienie siê nowych mocarstw gospodarczych stawia przed Uni¹ Europejsk¹ wa¿ne zadanie stworzenia europejskiego rynku wewnêtrznego w pe³ni efektywnego i zintegrowanego, tak aby móg³ on sprostaæ konkurencji w skali wiatowej.
Inne wa¿ne cele prezydencji luksemburskiej to wzmocnienie ekonomicznego zarz¹dzania Uni¹
Gospodarczo-Walutow¹ i wyjanienie wdra¿ania Paktu na rzecz stabilnoci i wzrostu. Prezydencja zamierza zakoñczyæ badanie paktu, poszukuj¹c mo¿liwoci osi¹gniêcia w marcu zgody na jego szczególne postanowienia.
Postêpy w budowie Europy wymagaj¹ odpowiednich rodków finansowych. Trzyletni program
strategiczny na lata 20042006 d¹¿y do osi¹gniêcia w czerwcu 2005 r. politycznej zgody w sprawie perspektyw finansowych na lata 20072013.
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Prezydencja zamierza tak zorganizowaæ swoje prace, aby osi¹gn¹æ strategiczny cel do czerwca
2005 r. Podejcie to umo¿liwi przyjêcie do koñca 2005 r. ró¿nych instrumentów prawnych objêtych kolejnymi ramami finansowymi. Powinno te¿ umo¿liwiæ realizacjê w 2006 r. prac przygotowawczych istotnych dla wdra¿ania nowej generacji programów wspólnotowych rozpoczynaj¹cych siê w roku 2007.
Pod prezydencj¹ Luksemburga Unia Europejska bêdzie kontynuowaæ proces rozszerzania. Zakoñczone zostan¹ prace nad traktatami o przyst¹pieniu Bu³garii i Rumunii, co umo¿liwi ich podpisanie na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych (GAERC), które odbêdzie siê
w kwietniu 2005 r. Tym samym zakoñczy siê bie¿¹cy cykl akcesyjny.
Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Salonikach ustanowiono nowy cykl obejmuj¹cy kraje ba³kañskie. Negocjacje w sprawie przyst¹pienia Chorwacji powinny siê rozpocz¹æ 17 marca 2005 r.
Dawna Jugos³awiañska Republika Macedonii przele swoje odpowiedzi na kwestionariusz Komisji, która bêdzie wtedy mog³a sporz¹dziæ opiniê po otrzymaniu wniosku akcesyjnego.
Jest ma³o prawdopodobne, aby przygotowania do negocjacji w sprawie przyst¹pienia Turcji mog³y siê rozpocz¹æ wiosn¹ 2005 r.
Wraz z rosn¹c¹ pozycj¹ Unii Europejskiej w wiecie i wynikaj¹cymi z tego obowi¹zkami znacznie wzros³o znaczenie stosunków zewnêtrznych prezydencji. Cele Unii Europejskiej s¹ dobrze
znane: wiat bezpieczniejszy, bogatszy i lepiej respektuj¹cy prawa cz³owieka. Cele te le¿¹ u podstawy zewnêtrznych dzia³añ Unii Europejskiej, przy wykorzystaniu wielu wspó³dzia³aj¹cych instrumentów.
Prezydencja bêdzie odpowiedzialna za wdra¿anie przyjêtej rok temu strategii bezpieczeñstwa europejskiego stanowi¹cej ramy dzia³añ zewnêtrznych Unii Europejskiej. Strategia ta oznacza, i¿ prezydencja stanie przed wyborami o charakterze podstawowym, którym bêdzie musia³a nadaæ konkretny wymiar.
Jednym z podstawowych aspektów tej strategii jest priorytet wynikaj¹cy z multilateralizmu, który
Unia Europejska uwa¿a za najlepszy rodek osi¹gania swych ambitnych celów.
Na forum WTO prezydencja bêdzie poszukiwaæ mo¿liwoci jak najszybszego zakoñczenia prac
dotycz¹cych Rundy Doha, co jest istotne dla rozwoju gospodarki wiatowej i w³¹czenia krajów
rozwijaj¹cych siê do handlu wiatowego.
Program haski, zmierzaj¹cy do rozwoju przestrzeni wolnoci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoci,
bêdzie dla prezydencji luksemburskiej podstaw¹ dzia³añ w zakresie wymiaru sprawiedliwoci
i spraw wewnêtrznych (WSiSW). Oznacza to obecnie optymalizacjê wspó³pracy operacyjnej miêdzy 25 pañstwami cz³onkowskimi w konsoliduj¹cych siê i stale siê rozwijaj¹cych ramach prawnych. W przysz³oci praca zostanie zorganizowana przy wsparciu sformu³owanego przez Komisjê
programu dzia³añ, który zostanie zatwierdzony przez Radê w ci¹gu szeciu nastêpnych miesiêcy.
Zdaniem Luksemburga, wszelki postêp w tworzeniu przestrzeni wolnoci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoci obejmuje równie¿ konsolidacjê czterech swobód le¿¹cych u podstawy wielkiego projektu wspólnej Europy. Wyrastaj¹c ze wspó³pracy miêdzyrz¹dowej, która jest elementem wspólno-
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towych ram zawartych w traktatach, rozwój przestrzeni wolnoci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoci zosta³y odnotowane w nowym traktacie konstytucyjnym, tak by mo¿liwe by³o usuniêcie wy³¹czenia spod WSiSW. Luksemburg jest przekonany, ¿e wszystkie dzia³ania w obrêbie Rady
WSiSW bêd¹ prowadzone w kierunku osi¹gniêcia tego celu. Jej prace powinny byæ ukierunkowane na osi¹gniêcie ostatecznej integracji WSiSW z konstrukcj¹ europejsk¹ w drodze bezb³êdnego
stosowania metody wspólnotowej.
Rok 2005 bêdzie ma³ te¿ istotne znaczenie dla ratyfikacji traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla
Europy. Wejcie w ¿ycie tego nowego paktu zale¿y od jego ratyfikacji przez 25 pañstw cz³onkowskich, z których wiêkszoæ planuje przeprowadzenie odpowiednich procedur krajowych i przyjêcie paktu na 2005 r. W ci¹gu tego roku ró¿ne krajowe procedury ratyfikacyjne bêd¹ bardzo uwa¿nie obserwowane. Dotyczy to zarówno pañstw cz³onkowskich przedk³adajacych tekst swemu parlamentowi, jak i tych, które zarz¹dz¹ przeprowadzenie referendum. W obu przypadkach wyniki
zostan¹ szczegó³owo przeanalizowane.
Tak jak w przesz³oci, w celu pomylnej realizacji wszystkich tych zadañ prezydencja Luksemburga bêdzie cile wspó³pracowaæ z Parlamentem Europejskim, Komisj¹ i Sekretariatem Rady.

OCENA PROCESU LIZBOÑSKIEGO W PO£OWIE OKRESU
Strategicznym celem lizboñskiego posiedzenia Rady Europejskiej, które odby³o siê w marcu 2000 r.,
by³o zapewnienie, by Unia Europejska sta³a siê gospodark¹ najbardziej na wiecie konkurencyjn¹ i dynamiczn¹, opart¹ na wiedzy, zdoln¹ do zrównowa¿onego wzrostu gospodarczego, oferuj¹c¹ wiêcej i dobrych miejsc pracy oraz wiêksz¹ spójnoæ spo³eczn¹.
Na posiedzeniu w marcu 2005 r. Rada Europejska bêdzie musia³a oceniæ proces lizboñski w po³owie jego dzia³ania, co umo¿liwi sprawozdanie wprowadzaj¹ce Komisji, które ma zostaæ
opublikowane na pocz¹tku lutego.
Powy¿sz¹ ocenê w po³owie okresu prezydencja luksemburska wykorzysta zw³aszcza do:
• zinwentaryzowania strategii;
• zmiany priorytetów;
• poprawy zarz¹dzania i wdra¿ania strategii;
• wdro¿enia szczególnej strategii komunikowania siê grup docelowych.
Jak podkrelono w sprawozdaniu Wima Koka, reformy modernizuj¹ce europejski model spo³eczno-ekonomiczny maj¹ istotne znaczenie dla osi¹gniêcia celu Strategii lizboñskiej, czyli zrównowa¿onego dobrobytu obywateli. Cel ten mo¿na osi¹gn¹æ tylko drog¹ rozwoju filarów gospodarczego, spo³ecznego i rodowiskowego  tej oryginalnej cechy strategii, któr¹ prezydencja Luksemburga chce zachowaæ.
Strategia lizboñska to najambitniejszy w ostatnich latach zespó³ reform spo³eczno-gospodarczych.
Jest ma³o prawdopodobne, aby transformacje, do których w ramach tej strategii d¹¿¹ pañstwa cz³onkowskie, mog³y przynieæ owoce do 2010 r. Prezydencja Luksemburga proponuje potwierdzenie
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docelowej daty 2010 r. jako daty, do której pañstwa cz³onkowskie, w ka¿dym obszarze strategii
i w sposób samorównowa¿¹cy siê wdro¿¹ reformy powoduj¹ce zauwa¿aln¹ zmianê tendencji.
Szczególne miejsce zarezerwowano dla tworzenia europejskiego obszaru wiedzy. Firmy uzyskaj¹
nowe czynniki konkurencyjnoci, wykorzystuj¹c ró¿ne wymiary dzia³añ tego obszaru, takie jak:
spo³eczeñstwo informacyjne, innowacyjnoæ, badania, edukacjê, szkolenia i kszta³cenie ustawiczne. Jako odbiorcy us³ug dostarczanych przez Internet przez sektory publiczny i prywatny obywatele mog¹ w pe³ni wykorzystywaæ mo¿liwoci oferowane przez nowoczesne spo³eczeñstwo oraz
dostosowywaæ siê do wymagañ rynku pracy.
Co do zarz¹dzania strategi¹ i w celu racjonalizacji trwaj¹cych ju¿ procesów, prezydencja chce
szerzej rozwin¹æ jedn¹ z g³ównych idei raportu Wima Koka, to znaczy stworzyæ krajowe programy dzia³ania, które wygeneruj¹ wartoæ dodan¹ w wyniku:
• licznych dzia³añ rz¹dowych w zakresie wdra¿ania celów Strategii lizbñskiej;
• wiêkszej spójnoci wynikaj¹cej ze wzmocnienia miêdzyministerialnej wspó³pracy w obszarach objêtych strategi¹, co wp³ynie na lepsz¹ koordynacjê dzia³añ;
• poszerzenia zakresu odpowiedzialnoci rz¹dów wobec europejskich partnerów oraz krajowych parlamentów, partnerów spo³ecznych, spo³eczeñstw obywatelskich i opinii publicznej;
• zró¿nicowania miêdzy pañstwami cz³onkowskimi dziêki przyznaniu poszczególnym rz¹dom
mo¿liwoci elastycznych dzia³añ w zakresie priorytetów celowych.
Ten nowy instrument bêdzie dzia³a³ tylko przy zapewnionym monitoringu i po zracjonalizowaniu
istniej¹cych procedur. Po¿¹dane jest zawarcie porozumienia o zmniejszeniu liczby sprawozdañ,
które pañstwa cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane regularnie sk³adaæ.
Prezydencja luksemburska proponuje te¿ rozpoczêcie rozmów na temat sposobów i rodków
uproszczenia otwartej metody koordynacji oraz poprawy jej monitoringu. Prezydencja jest przekonana, ¿e jej rozs¹dne funkcjonowanie zostanie ocenione, kiedy nast¹pi konwergencja krajowych celów okrelonych w planach dzia³ania Wspólnoty.
Oprócz oceny procesów i zarz¹dzania nimi do wiosennej sesji Rady Europejskiej, prezydencja planuje podjêcie szeroko zakrojonych rozmów na temat uwzglêdnienia spraw m³odzie¿y w priorytetach Strategii lizboñskiej. Chocia¿ nie obejm¹ one tworzenia nowego instrumentu, to jednak powinny doprowadziæ do skupienia w ramach strategii ju¿ istniej¹cych szczególnych rodków podjêtych na rzecz m³odzie¿y oraz do zrównowa¿enia napiêæ w obszarze solidarnoci miêdzy generacjami.

OCENA PAKTU NA RZECZ STABILNOŒCI I WZROSTU
Nale¿y zbadaæ zasady dzia³ania Paktu na rzecz stabilnoci i wzrostu w ostatnich piêciu latach.
W komunikacie z 3 wrzenia 2004 r. Komisja Europejska przedstawi³a mo¿liwe sposoby wzmocnienia ekonomicznego zarz¹dzania UGW i usprawnienia wdra¿ania tego paktu.
W drugiej po³owie 2004 r. prezydencja holenderska podjê³a kroki na rzecz przeorientowania polityki zgodnie z zaleceniami komunikatu Komisji.
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Na tej podstawie prezydencja Luksemburga zamierza z powodzeniem zakoñczyæ ocenê paktu, d¹¿¹c do osi¹gniêcia porozumienia w sprawie dok³adnej treci tytu³u ka¿dego z rozdzia³ów okrelonych przez Radê ECOFIN. Chodzi tu o:
• symetryczne wdra¿anie paktu w ci¹gu ca³ego cyklu gospodarczego, bez stosowania polityki
procyklicznej;
• poprawê definicji rednioterminowych celów bud¿etu krajowego;
• skuteczniejsze stosowanie kryterium zad³u¿eniowego;
• lepsze wdra¿anie procedury nadmiernego deficytu;
• rozwa¿enie reform strukturalnych;
• skuteczniejsze zarz¹dzanie paktem.
Wed³ug prezydencji, ocenê paktu powinna zakoñczyæ rezolucja Rady Europejskiej oraz adaptacja
zarz¹dzaj¹cych jego stosowaniem rozporz¹dzeñ i zasad postêpowania.

PERSPEKTYWY FINANSOWE NA LATA 2007-2013
Od czasu ich ustanowienia w 1988 r., perspektywy finansowe spe³nia³y swoje zadania: dyscyplinê wydatków UE, dyscyplinê bud¿etow¹ i uproszczenie procedur bud¿etu rocznego. Ten sukces
i wola jego kontynuacji doprowadzi³y pañstwa cz³onkowskie i Parlament Europejski do wniosku,
¿e instrument ten wymaga sformalizowania przez w³¹czenie go do projektu traktatu konstytucyjnego pod tytu³em Wieloletnie ramy finansowe.
Rada Europejska wziê³a to pod uwagê przy ustalaniu trzyletniego programu strategicznego na lata
2004-2006, który przewiduje, zw³aszcza w odniesieniu do prac Rady, przeprowadzenie prac
zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia w czerwcu 2005 r. politycznej zgody w sprawie propozycji dotycz¹cych nastêpnych perspektyw finansowych.
Jak podano w programie strategicznym, przyjêta data nie jest przypadkowa. Wybrano j¹, tak by do
koñca 2005 r. mo¿na by³o przyj¹æ ró¿ne instrumenty prawne wynikaj¹ce z ram finansowych, a tak¿e zapewniæ wykonanie w roku 2006 prac przygotowawczych istotnych dla wdra¿ania od 2007 r.
nowych programów wspólnotowych. Przyjêcie jako daty czerwca 2005 r. umo¿liwia te¿ zagwarantowanie wyranego i bezpiecznego postêpu procedury bud¿etowej roku 2007.
Wed³ug prezydencji Luksemburga, powody okrelenia harmonogramu prac przez Radê Europejsk¹
nie utraci³y swej przydatnoci. Prezydencja konsekwentnie zmierza do zorganizowania prac
w pierwszej po³owie 2005 r., tak aby zdecydowanie d¹¿yæ do strategicznego celu Unii Europejskiej, jakim jest osi¹gniêcie zgody politycznej w czerwcu tego roku.
Wymaga to skoncentrowania uwagi na dwóch aspektach, przy pe³nym wykorzystaniu prac zrealizowanych podczas prezydencji Holandii. Id¹c za przyk³adem poprzednika, prezydencja luksemburska pozostawi z boku finansowe elementy propozycji dla instytucji o kompetencjach horyzontalnych, a skoncentruje siê na zapewnieniu stopniowej konwergencji stanowisk poszczególnych
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pañstw cz³onkowskich. Prezydencja bêdzie ponadto aktywnie kontynuowaæ prace sektorowe nad
wszystkimi wnioskami legislacyjnymi zwi¹zanymi z perspektywami finansowymi, tak aby umo¿liwiæ prezydencji brytyjskiej zakoñczenie ró¿nych procedur prawnych.

ROZSZERZENIE
W sprawach dotycz¹cych rozszerzenia prezydencja Luksemburga przyjmuje nastêpuj¹ce priorytety:
• Zakoñczenie prac nad projektami traktatów o przyst¹pieniu Bu³garii i Rumunii. Po zakoñczeniu procedury instytucjonalnej, która obejmuje przed³o¿enie ich Parlamentowi Europejskiemu,
organizacja oficjalnej ceremonii i ich podpisania podczas odbywaj¹cego siê w kwietniu 2005
r. posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych (GAERC) przybli¿y zakoñczenie
przeci¹gaj¹cych siê negocjacji akcesyjnych. Te dwa kraje wst¹pi¹ do UE 1 stycznia 2007 r., ale
monitoring transpozycji prawa UE bêdzie trwa³ nadal. 16 i 17 grudnia [2004 r.] Rada Europejska wyranie wskaza³a priorytetowe rozdzia³y tego monitoringu.
• Rozpoczêcie 17 marca 2005 r. negocjacji z Chorwacj¹ zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z czerwca 2004 r., obejmuj¹cych w pocz¹tkach 2005 r. rozmowy otwarcia zgodnie z zaleceniami Rady Europejskiej z grudnia 2004 r. Negocjacje te mog¹ siê rozpocz¹æ pod warunkiem pe³nej wspó³pracy Chorwacji z Miêdzynarodowym Trybuna³em ds. Zbrodni w by³ej
Jugos³awii. Bêdzie to oznaczaæ przygotowanie od pocz¹tku roku 2005 ram negocjacji, w których zostan¹ ustalone kryteria prowadzenia negocjacji technicznych jako takich. Zwo³anie konferencji miêdzyrz¹dowej zasygnalizuje oficjalne uruchomienie procesu sprawdzania przez Komisjê dorobku osi¹gniêtego przed otwarciem rozmów technicznych nad kolejnymi rozdzia³ami.
• Rozpoczêcie prac przygotowawczych do negocjacji z Turcj¹, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2004 r. Szczegó³owe ramy negocjacji zostan¹ okrelone prawdopodobnie
w drugiej po³owie roku. Potem koncepcje trzech popieranych przez Komisjê filarów negocjacji zostan¹ prze³o¿one na konkretne terminy, tak by ustanowiæ priorytety planu prac.
Równolegle konieczne bêdzie dostosowanie istniej¹cych umów z Chorwacj¹ i Turcj¹ do nowych
okolicznoci, wynikaj¹cych z otwarcia negocjacji z tymi dwoma krajami. Prezydencja chce te¿
doprowadziæ do zakoñczenia prac nad instrumentami przedakcesyjnymi.

SPRAWY GOSPODARCZE I SPO£ECZNE ORAZ RYNEK WEWNÊTRZNY
Konkurencyjnoœæ i wzrost gospodarczy
Prezydencja Luksemburga zamierza kontynuowaæ i umacniaæ zintegrowane podejcie do konkurencyjnoci i wzrostu, korzystaj¹c ze zreorganizowanego w tym celu wsparcia Komisji Europejskiej. Cele prezydencji obejmuj¹ integracjê polityki, wykorzystywanie synergii, ocenianie skutków
legislacji dla konkurencyjnoci itd.
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Lepsze regulacje
Przywrócenie rozwoju oznacza równie¿ wspieranie rozwoju dzia³alnoci produkcyjnej. Jeli chcemy zagwarantowaæ d³ugoterminow¹ konkurencyjnoæ gospodarki europejskiej, sukcesem musz¹
siê zakoñczyæ dzia³ania ukierunkowane na poprawê systemu regulacyjnego.
Prezydencja luksemburska zamierza kontynuowaæ prace podjête rok temu w obszarze zwanym
powszechnie jako lepsze regulacje. Na wstêpnym etapie prezydencja skoncentruje siê na
uproszczeniu istniej¹cego prawa unijnego oraz na ocenie wp³ywu ustawodawstwa przygotowywanego i/lub negocjowanego.
Prezydencja Holandii zakoñczy³a wstêpn¹ próbê okrelenia uproszczeñ. W pierwszej po³owie
2005 r. powinna siê odbyæ konsultacja z pañstwami cz³onkowskimi w sprawie kolejnych propozycji uproszczeñ.
Takie systematyczne stosowanie przez Komisjê, Radê lub Parlament oceny skutków zasadniczych
zmian w prawodawstwie wspólnotowym mo¿e mieæ istotne znaczenie dla podejmowania decyzji
w UE. Prezydencja Luksemburga oceni wyniki projektu pilotowego dla tych zagadnieñ, bior¹c te¿
pod uwagê trwaj¹ce w Komisji prace nad opracowaniem zintegrowanej metody oceny wp³ywu.
W sprawie lepszej regulacji prezydencja bêdzie równie¿ kontynuowaæ prace nad porozumieniem instytucjonalnym pod egid¹ grupy technicznej wysokiego szczebla, w³¹czaj¹cej Radê, Komisjê i Parlament Europejski, tak aby dalsze prace mia³y spójn¹ podstawê. W koordynacji z prezydencjami poprzedni¹ i nastêpn¹, w dwóch pismach ogólnych nastêpuj¹cych po zaleceniach sformu³owanych w sprawozdaniu Wima Koka prezydencja Luksemburga uzna³a lepsz¹ regulacjê za
swój priorytet. Temat ten bêdzie na pewno przedmiotem przysz³ego wk³adu Komisji, wspieraj¹cego wykonywan¹ w marcu 2005 r. ocenê po³owy okresu dzia³ania Strategii lizboñskiej.

W³asnoœæ intelektualna i przemys³owa
Jednym z najlepszych sposobów promowania przedsiêbiorczoci w Europie jest zapewnienie ekonomicznej ci¹g³oci wyników badañ oraz zachêcanie do ponoszenia ryzyka ekonomicznego. Prezydencja Luksemburga zamierza kontynuowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia tego celu
drog¹ promowania publikacji informacyjnych na temat w³asnoci intelektualnej i przemys³owej.
Prezydencja Luksemburga bêdzie musia³a zbadaæ, czy istniej¹ sprzyjaj¹ce warunki do ponownego wydania informacji o patencie wspólnotowym. Prezydencja ma wiadomoæ, ¿e dla tego znajduj¹cego siê w impasie projektu nie ma alternatywy ekonomicznej. Skutecznego zakoñczenia
w 2005 r. wymaga te¿ propozycja dyrektywy w sprawie opatentowania wynalazków stworzonych
komputerowo.
Prezydencja luksemburska zamierza równie¿ przygotowaæ propozycje prawne dotycz¹ce czêci
zapasowych do samochodów.

Ochrona konsumenta
Prezydencja Luksemburga zajmie siê opini¹ Parlamentu Europejskiego w sprawie nieuczciwych
praktyk handlowych; prezydencja spodziewa siê osi¹gniêcia porozumienia w drugim czytaniu,
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które odbêdzie siê w pierwszej po³owie 2005 r. Prezydencja oceni równie¿ mo¿liwoæ kontynuacji badania rozporz¹dzenia w sprawie promocji sprzeda¿y. Póniej ni¿ przewidywano, bo w listopadzie 2004 r., Komisja przyjê³a zmieniony projekt dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego. Prezydencja Luksemburga bêdzie musia³a przeanalizowaæ now¹ wersjê projektu dyrektywy.

Profesjonalne us³ugi i kwalifikacje
Propozycja dyrektywy w sprawie rynku wewnêtrznego us³ug jest inicjatyw¹ o zasadniczym znaczeniu dla europejskiego wzrostu gospodarczego. Spowodowa³a jednak ona wiele nieporozumieñ. Prezydencja luksemburska do³o¿y starañ, aby ponownie i obiektywnie zbadaæ tê propozycjê, ograniczaj¹c zakres dyrektywy i ustalaj¹c zakres dzia³ania zasady kraju pochodzenia.
W tej sytuacji nie mo¿na wykluczyæ, ¿e podczas obecnej prezydencji bêdzie mo¿na przyj¹æ propozycjê dyrektywy w sprawie kwalifikacji zawodowych, która obecnie podlega drugiemu czytaniu
w Parlamencie Europejskim. Dyrektywa ta, w przypadku us³ug transgranicznych dopuszczaj¹ca
cis³¹ kontrolê kwalifikacji, bêdzie stosowana równolegle z dyrektyw¹ w sprawie us³ug.

Zatrudnienie i polityka spo³eczna
Prezydencja przywi¹zuje szczególn¹ wagê do nowej Agendy Spo³ecznej (2006-2010), któr¹ Komisja przedstawi na pocz¹tku 2005 r. i która bêdzie cile powi¹zana z ocen¹ Strategii lizboñskiej
w po³owie okresu jej obowi¹zywania.
W tym kontekcie prezydencja przyjmie wspólne sprawozdanie Rady i Komisji w sprawie zatrudnienia, wytyczne zatrudnienia oraz zalecenia wynikaj¹ce z tych ostatnich, równolegle z zasadami
polityki zatrudnienia.
Prezydencja luksemburska bêdzie kontynuowaæ prace prezydencji holenderskiej w zakresie warunków pracy ujêtych w zmienionej dyrektywie o czasie pracy. Prezydencja luksemburska uczyni
wszystko, aby osi¹gn¹æ porozumienie polityczne w celu znalezienia, ³¹cznie z odpowiedzi¹ na
problemy spowodowane orzeczeniami w sprawach SIMAP oraz Jaeger, kompromisu rozwi¹zuj¹cego kwestie utrzymania klauzuli opt out.
Prezydencja przewiduje porozumienie polityczne w sprawie przeredagowania dyrektywy, która
zmierza do objêcia jednym instrumentem dyrektyw koncentruj¹cych siê na równych mo¿liwociach zatrudnienia, oraz w sprawie propozycji przepisów ustanawiaj¹cych Europejski Instytut
Równouprawnienia P³ci, które maj¹ byæ przed³o¿one na pocz¹tku roku 2005. Instytut bêdzie monitorowa³ Pekiñski Program Dzia³ania (Pekin +10), szczególnie poprzez spotkanie ministerialne,
które ma siê odbyæ 4 lutego w Luksemburgu. To spotkanie bêdzie zmierzaæ do ustanowienia przes³ania politycznego w kontekcie 49. Sesji Komisji ONZ w sprawie sytuacji kobiet, która odbêdzie
siê w Nowym Jorku w dniach od 28 lutego do 11 marca.
Co siê tyczy systemu zabezpieczenia spo³ecznego, w drugim czytaniu, prezydencja bêdzie negocjowaæ projekt rozporz¹dzenia w sprawie zmian 2003 rozporz¹dzenia dotycz¹cego koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego z Parlamentem Europejskim.
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Nale¿y d¹¿yæ do osi¹gniêcia porozumienia politycznego w sprawie propozycji decyzji dotycz¹cych programu PROGRESS, który okrela rodki wspólnotowe w warunkach zatrudnienia oraz
warunki zabezpieczenia spo³ecznego w ramach nowych perspektyw finansowych.

Badania
Sprawozdanie Wima Koka zidentyfikowa³o badania jako najwa¿niejszy priorytet redniookresowego przegl¹du Strategii lizboñskiej. Prezydencja luksemburska zamierza wspieraæ poszczególne
dzia³ania zainicjowane na podstawie sprawozdania Komisji z postêpu prac w sprawie Planu dzia³añ 3%. Takie dzia³ania pomagaj¹ wspieraæ nagromadzenie inwestycji w B+R oraz innowacje, jak
równie¿ rozwój zasobów ludzkich w dziedzinie nauki i technologii.
Siódmy Program Ramowy na rzecz Badañ i Rozwoju (FPRD 7) jest g³ównym elementem w wypracowaniu Europejskiego Obszaru Badañ i Innowacji. W zwi¹zku z przyjêciem FPRD 7 w terminie
prace przygotowawcze rozpoczn¹ siê w pierwszej po³owie 2005 r.
Szczególn¹ uwagê trzeba zwróciæ na rozwój rodków w celu u³atwienia mobilnoci naukowców
oraz uporz¹dkowania ich statusu, jak równie¿ na nasilenie dzia³añ zwi¹zanych z nanotechnik¹.
Drugie posiedzenie Rady przestrzeni kosmicznej w kwietniu 2005 r. bêdzie okazj¹ do wypracowania porozumienia ramowego miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ i Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹.
Unia Europejska ponownie wspar³a stronê sieciow¹ Cadarache dotycz¹c¹ programu fuzji j¹drowej
ITER, zatem prezydencja luksemburska spróbuje umo¿liwiæ Radzie podjêcie decyzji niezbêdnej
do dalszego kierowania projektem.

Edukacja, m³odzie¿ i kultura
Sprawozdanie Wima Koka uzna³o edukacjê za jeden z g³ównych wektorów ponownego zainicjowania Strategii lizboñskiej, której celem jest zapewnienie, ¿e UE stanie siê do roku 2010 najbardziej konkurencyjn¹, opart¹ na wiedzy gospodark¹.
Prezydencja luksemburska powiêci wiele uwagi propozycji Zintegrowanego programu dzia³añ
w dziedzinie edukacji i kszta³cenia ustawicznego w pierwszej po³owie 2005 r. Opieraj¹c siê na
pracach zrealizowanych podczas prezydencji holenderskiej, zamierza zakoñczyæ pierwsze jego
czytanie. Prezydencja luksemburska po³o¿y nacisk na kwestie zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz jêzyka.
Rozmowy w sprawie programu M³odzie¿ w Dzia³aniu bêd¹ kontynuowane. Innym wa¿nym tematem jest uaktualnienie otwartej metody koordynacji oraz celów realizowanych w zakresie
uczestnictwa i informacji dla m³odych ludzi.
Programy Kultura 2007 oraz MEDIA 2007 pozostan¹ w zakresie dzia³ania Rady ds. edukacji,
m³odzie¿y i kultury. Prezydencja luksemburska zainicjuje tak¿e wprowadzenie w ¿ycie planu pracy na rzecz kultury przez adresowanie kwestii dialogu miêdzykulturowego i turystyki kulturalnej.
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Telekomunikacja i spo³eczeñstwo informacyjne
Doceniaj¹c znaczenie tego sektora w celach lizboñskich, prezydencja luksemburska zainicjuje
rozmowy o przysz³ym planie dzia³añ eEuropa 2010 oraz wesprze udzia³ telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczoci (HDTV) w stymulowaniu rozwoju techniki cyfrowej.
Nadal bêd¹ trwa³y przygotowania do drugiego etapu wiatowego szczytu w sprawie spo³eczeñstwa informacyjnego, który odbêdzie siê w Tunisie w listopadzie 2005 r. £ad w Internecie oraz finansowanie ICT na rzecz rozwoju  oto tematy tego spotkania.

Transport
Poprawa jakoci i zagwarantowanie optymalnego poziomu bezpieczeñstwa to g³ówny przedmiot
zainteresowania prezydencji luksemburskiej rozwojem wspólnej polityki transportowej.
W zakresie transportu drogowego bêd¹ kontynuowane prace nad tzw. trzecim pakietem kolejowym. Chodzi przede wszystkim o kwestie dotycz¹ce praw i obowi¹zków podró¿nych oraz kryteriów jakoci w sektorze transportu. Jednoczenie prezydencja luksemburska zapewni, ¿e pañstwa
cz³onkowskie bêd¹ uczestniczyæ w ocenie powierzonej Komisji w sprawie wprowadzenia w ¿ycie
wspólnej polityki kolejowej. Ponadto nale¿y podj¹æ decyzjê o opodatkowaniu samochodów ciê¿arowych za korzystanie z infrastruktury drogowej (eurowinieta). Równie¿ spo³eczna harmonizacja w dziedzinie transportu drogowego bêdzie przedmiotem zainteresowania.
W odniesieniu do transportu powietrznego, prezydencja luksemburska proponuje nadanie priorytetu badaniom dokumentów dotycz¹cych informacji dla pasa¿era w sprawie to¿samoci przewonika lotniczego oraz w sprawie praw pasa¿erów o ograniczonej mobilnoci. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na postêp w sprawach dotycz¹cych stosunków zewnêtrznych oraz wprowadzenia
w ¿ycie polityki otwartego nieba z pañstwami trzecimi, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi.
Prezydencja luksemburska powiêci szczególn¹ uwagê zwalczaniu zanieczyszczeñ morskich oraz
zapewnieniu bezpieczeñstwa portów.

Energia
Efektywnoæ energetyczna jest jednym z warunków zrównowa¿onego rozwoju w ramach procesu
lizboñskiego, szczególnie za w odniesieniu do jego wymiaru rodowiskowego.
Prezydencja bêdzie musia³a zapewniæ postêp w pracach nad projektem dyrektywy w sprawie energii odnawialnych oraz przyj¹æ w czerwcu 2005 r. projekt w sprawie efektywnoci elektrycznej
w u¿yciu koñcowym oraz us³ug energetycznych.
W zwi¹zku z postêpem rozmów o projekcie dyrektywy o ekoprojektowaniu oraz o projekcie rozporz¹dzenia w sprawie warunków dostêpu do sieci przesy³u gazu, prezydencja zamierza pomylnie zakoñczyæ te prace.
Rozwój sieci transeuropejskich w sektorze energetycznym, bezpieczeñstwo dostaw energii elektrycznej oraz inwestowanie w infrastrukturê musi byæ w³¹czone do agendy europejskiej. Prezydencja spróbuje rozstrzygn¹æ te kwestie.
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Prezydencja bêdzie tak¿e d¹¿yæ do przyjêcia mandatu negocjacyjnego w sprawie wymiany energii elektrycznej z Rosj¹.

Œrodowisko naturalne
Prezydencja luksemburska bêdzie d¹¿yæ do umocnienia wymiaru rodowiskowego procesu lizboñskiego poprzez ustanowienie klarownej strategii zwalczania skutków zmian klimatycznych
oraz redukcji emisji.
Og³oszenie o wejciu w ¿ycie Protoko³u z Kioto na pocz¹tku 2005 r. uaktywni³o ten proces. Nale¿y d¹¿yæ do wprowadzenia w ¿ycie wiatowego, ambitnego i sprawiedliwego systemu (post-2012). Bêdzie on obejmowa³ przedsiêwziêcia o wspólnych, ale do tej pory zró¿nicowanych wysi³kach na rzecz redukcji emisji wed³ug mo¿liwoci oraz obowi¹zków zainteresowanych stron.
W odniesieniu do kwestii ustawodawczych prezydencja luksemburska spróbuje osi¹gn¹æ porozumienie z Parlamentem w sprawie przepisów o jakoci wody k¹pielowej oraz zawartoci siarki
w paliwach statków. Priorytetami bêd¹ dokumenty w sprawie ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniami, rozporz¹dzenie LIFE + oraz dokumenty INSPIRE.

Produkty chemiczne
Prezydencja luksemburska bêdzie kontynuowaæ prace nad projektem rozporz¹dzenia w sprawie
substancji chemicznych (REACH), które ma s³u¿yæ wprowadzeniu w ¿ycie jednolitego zintegrowanego systemu rejestracji i oceny oraz ustanowiæ rodki ograniczaj¹ce oraz zezwolenia w odniesieniu do chemikaliów.
Istotne zapisy tego dokumentu zostan¹ ustalone na pocz¹tku 2005 r. wraz z wynikami oceny wp³ywu przeprowadzonymi wspólnie przez Komisjê oraz bran¿ê. Komisja mo¿e zmieniæ swój projekt
bez ¿adnego ograniczenia, poniewa¿ opinia Parlamentu Europejskiego nie jest spodziewana do jesieni 2005 r.

Zdrowie
Nieodpowiednie æwiczenia fizyczne, niezbilansowana dieta oraz alkoholizm s¹ powa¿nym zagro¿eniem dla zdrowia obywateli, szczególnie m³odzie¿y i dzieci. Zdrowy tryb ¿ycia oraz zdrowie ludzi m³odych, ³¹cznie ze zdrowiem psychicznym, to priorytety w zakresie zdrowia publicznego
prezydencji luksemburskiej. Kolejne priorytety bêd¹ dotyczyæ zwalczania oty³oci i palenia tytoniu w zwi¹zku z okreleniem ogólnoeuropejskich dzia³añ opartych na dowiadczeniach krajowych i miêdzynarodowych.
Prezydencja bêdzie d¹¿yæ do zwrócenia szczególnej uwagi na leczenie rzadkich chorób. Temu tematowi powiêcona bêdzie konferencja, która odbêdzie siê w Luksemburgu.
Luksemburg zamierza kontynuowaæ prace nad dwoma projektami dotycz¹cymi wprowadzenia europejskich ram regulacyjnych w zakresie od¿ywiania i zdrowia oraz suplementów minera³ów i witamin. Ponadto prezydencja podejmie siê przygotowania dokumentów w sprawie leków pediatrycznych i wyrobów medycznych.
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Negocjacje w sprawie rozporz¹dzenia o zdrowiu w aspekcie miêdzynarodowym bêd¹ kontynuowane w pierwszej po³owie 2005 r. Prezydencja spróbuje doprowadziæ do jego przyjêcia na dorocznym spotkaniu WHO w maju.

ROLNICTWO I RYBO£ÓWSTWO/BEZPIECZEÑSTWO ¯YWNOŒCI
Prezydencja luksemburska bêdzie kontynuowaæ prace Rady nad popraw¹ zdrowia zwierz¹t i ich
dobrostanu, jak równie¿ zdrowia publicznego. Na podstawie ostatnich dowiadczeñ pañstw
cz³onkowskich planowana jest dyskusja o problemach wspó³istnienia genetycznie zmodyfikowanych i konwencjonalnych rolin uprawnych.
Prezydencja bêdzie kontynuowaæ ujednolicanie i zapewni ochronê europejskiego modelu rolnictwa, opartego na konkurencyjnej, sta³ej i wielofunkcyjnej gospodarce rolnej rozpowszechnionej
w ca³ej Unii Europejskiej, ³¹cznie z mniej uprzywilejowanymi obszarami.
Ponadto prezydencja bêdzie d¹¿yæ do zapewnienia, ¿e rozporz¹dzenie w sprawie rozwoju obszarów wiejskich zostanie przyjête mo¿liwie szybko, zgodnie z ustaleniami rozmów na temat nowych
perspektyw finansowych. Prezydencja zamierza tak¿e zreformowaæ sektor cukru, gdy tylko znane
bêdzie stanowisko WTO w tej sprawie, jak równie¿ uwzglêdni interesy sektora europejskiego oraz
producentów w krajach rozwijaj¹cych siê. Inne dokumenty legislacyjne bêd¹ zawieraæ mo¿liwe
przystosowania wspólnych rynków wina oraz owoców i warzyw. Negocjacje na poziomie WTO
bêd¹ kontynuowane.
W pracach nad reformowaniem wspólnej polityki rybo³ówstwa nale¿y skupiæ uwagê na rozwoju
sta³ych po³owów w drodze rodków ochronnych oraz poprzez ustanowienie przysz³ej wspólnotowej agencji kontroli rybo³ówstwa.

STA£Y ROZWÓJ
Prezydencja luksemburska rozpocznie monitorowanie sprawozdania Komisji w sprawie strategii
sta³ego rozwoju, która zostanie przed³o¿ona w lutym. Prezydencja zamierza stanowczo sprzeciwiæ siê mo¿liwemu myleniu strategii sta³ego rozwoju i Strategii lizboñskiej; sta³y rozwój nie jest
trzecim filarem Strategii lizboñskiej.
Sta³y rozwój jest priorytetem, który ma zastosowanie do polityk UE jako ca³oci, w sferze gospodarki, przestrzeni spo³ecznej, rodowiska, rybo³ówstwa, rolnictwa, finansów publicznych itd. Prezydencja luksemburska wierzy, ¿e w zrewidowanej strategii sta³ego rozwoju Rada we wszelkich
formach musi podkrelaæ sta³y charakter dzia³añ.

STOSUNKI ZEWNÊTRZNE
Dzia³ania zewnêtrzne Unii Europejskiej
Zgodnie ze strategi¹ bezpieczeñstwa europejskiego, celem UE jest wspieranie pokoju, demokracji
oraz stabilnoci poprzez zwalczanie przyczyn le¿¹cych u podstawy braku bezpieczeñstwa na
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wiecie. Dlatego UE bêdzie wykorzystywaæ wszelkie dostêpne instrumenty w spójny i zintegrowany sposób. Dzia³ania te obejmuj¹ wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa (WPZiB) oraz
Europejsk¹ Politykê Bezpieczeñstwa i Obrony (EPBiO), które bêd¹ musia³y byæ wzmocnione zgodnie z t¹ strategi¹.
UE bêdzie realizowaæ swoje cele we wspó³pracy z partnerami w ramach wielostronnego systemu
opartego na prawie miêdzynarodowym oraz Karcie Narodów Zjednoczonych. Unia potwierdzi
swoje przywództwo podczas przygotowania spotkania wysokiego szczebla we wrzeniu 2005 r.,
które zasygnalizuje wzmocnienie, je¿eli nie zmianê, systemu wielostronnego.
Uwzglêdnienie multilateralizmu bêdzie inspirowaæ dzia³ania prezydencji pod wzglêdem promowania praw cz³owieka, szczególnie w kontekcie prac Komisji Praw Cz³owieka Narodów Zjednoczonych.
Unia wprowadzi w ¿ycie strategiê przeciwko rozprzestrzenianiu siê broni masowego ra¿enia poprzez wspieranie dzia³añ odpowiednich organizacji miêdzynarodowych oraz realizacjê za³o¿eñ
traktatów o wiatowym rozbrojeniu. Prezydencja przywi¹zuje wagê do zapewnienia powodzenia
konferencji przegl¹dowej traktatu o nierozprzestrzenianiu w maju 2005 r.
Pod przewodnictwem prezydencji luksemburskiej UE bêdzie kontynuowaæ intensywn¹ wspó³pracê z innymi organizacjami wielostronnymi, takimi jak OBWE oraz Rada Europy, szczególnie
w dziedzinie wspólnych interesów, takich jak prawa cz³owieka oraz pañstwo prawa. W tym kontekcie przygotowanie trzeciego szczytu Rady Europy, zaplanowane na 16 i 17 maja 2005 r.
w Warszawie, jest szczególnie wa¿ne.
Unia Europejska powiêci szczególn¹ uwagê wzmocnieniu stabilnoci poprzez wspieranie demokracji w niektórych regionach wiata.
Unia Europejska nadal bêdzie siê anga¿owaæ w proces reform na Ba³kanach Zachodnich, bo ich
przysz³oæ to UE. Wprowadzenie w ¿ycie Agendy z Salonik bêdzie kontynuacj¹ ogólnych ram dzia³añ Unii w regionie w zwi¹zku z prowadzeniem procesu stabilizacji i stowarzyszania. Odbêd¹ siê
negocjacje z Albani¹, w zwi¹zku z zawarciem Uk³adu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Negocjacje
z Boni¹ i Hercegowin¹, jak równie¿ z Serbi¹ i Czarnogór¹ zostan¹ rozpoczête tak szybko, jak pozwol¹ na to warunki. Prezydencja rozpocznie negocjacje w sprawie przyst¹pienia z Chorwacj¹ 17
marca 2005 r., pod warunkiem ¿e kraj ten bêdzie w pe³ni wspó³pracowaæ z Miêdzynarodowym Trybuna³em ds. zbrodni w by³ej Jugos³awii. By³a Jugos³owiañska Republika Macedonii bêdzie kontynuowaæ przygotowania do odes³ania, w pierwszej po³owie 2005 r., swoich odpowiedzi na kwestionariusz Komisji, który wesprze opinie tej ostatniej o wniosku Skopje o przyst¹pienie.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na sytuacjê w Kosowie, zw³aszcza w zwi¹zku z ponown¹
analiz¹ polityki normalizacji, zaplanowan¹ na po³owê 2005 r. Pod rz¹dami prezydencji luksemburskiej Unia Europejska utrzyma globalne i spójne zaanga¿owanie w Kosowie, którego przysz³oæ
le¿y w UE, bez wzglêdu na jego status.
Prezydencja bêdzie kontynuowaæ prace nad rozwojem stosunków z Rosj¹, partnerem strategicznym, poniewa¿ kraj ten jest bardzo wa¿ny dla naszego bezpieczeñstwa i koniunktury. Zgodnie
z wnioskami Rady Europejskiej z grudnia 2004 r., prezydencja bêdzie próbowa³a zapewniæ zbi64
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lansowanie czterech map drogowych opartych na wspólnych wartociach oraz interesach podczas
szczytu UE-Rosja w maju 2005 r.
Innym priorytetem jest wprowadzenie w ¿ycie europejskiej polityki s¹siedztwa, poprzez któr¹
Unia Europejska bêdzie rozwijaæ swe stosunki z krajami s¹siaduj¹cymi rozszerzonej Europy. Ta
polityka bêdzie realizowana poprzez opracowanie i przyjêcie planów dzia³añ ze wszystkimi zainteresowanymi pañstwami s¹siaduj¹cymi.
Proces barceloñski pozostanie g³ówn¹ ram¹ spójnej grupy uprzywilejowanych stosunków z pañstwami regionu euroródziemnomorskiego. Siódma ministerialna konferencja ministrów spraw zagranicznych Euromed odbêdzie siê w Luksemburgu w maju 2005 r. Jej zadaniem jest przeprowadzenie przegl¹du wspó³pracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej miêdzy UE i partnerami partnerstwa euroródziemnomorskiego, jak równie¿ okrelenie na przysz³oæ orientacji tego procesu.
Unia Europejska pozostanie tak¿e zaanga¿owana w bliskowschodni proces pokojowy, staraj¹c siê
wprowadziæ w ¿ycie mapê drogow¹ w celu ustanowienia dwóch pañstw, Izraela oraz zdolnej do
funkcjonowania, demokratycznej Palestyny, z których oba bêd¹ siê cieszyæ bezpiecznymi i uznanymi granicami. W tym kontekcie musi zostaæ podkrelone znaczenie powrotu do sto³u negocjacyjnego.
Cel, jakim jest bezpieczny, zjednoczony i demokratyczny Irak, który ma wa¿ne znaczenie dla stabilizacji w regionie, nadal bêdzie priorytetem dzia³añ UE. W tym celu prezydencja bêdzie kontynuowaæ proces rozwoju stosunków miêdzy UE i Irakiem. Istotnym etapem tego procesu bêd¹ wybory cia³a ustawodawczego zaplanowane na styczeñ 2005 r.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na sytuacjê w Iranie, zw³aszcza pod wzglêdem nierozprzestrzeniania broni nuklearnej i ochrony praw cz³owieka.
UE bêdzie kontynuowaæ wysi³ki na rzecz zawarcia uk³adu o wolnym handlu z Rad¹ Wspó³pracy
Zatoki Perskiej przed 15. posiedzeniem Wspólnej Rady, które ma siê odbyæ w Bahrajnie.
Innym regionem, który otrzyma wsparcie i pomoc, jest Afryka, z któr¹ UE bêdzie rozwijaæ stosunki na wszystkich szczeblach, czy to z Uni¹ Afrykañsk¹, organizacjami subregionalnymi, czy z poszczególnymi pañstwami. Ten dialog umo¿liwi próbê rozwi¹zania takich kwestii, jak zwalczanie
AIDS lub zbadanie losów dzieci-¿o³nierzy. Innym priorytetem bêdzie zarz¹dzanie w sytuacji kryzysu oraz zapobieganie konfliktom w Krainie Wielkich Jezior i w Sudanie. Dzia³ania UE bêd¹
zmierzaæ szczególnie w kierunku rozwoju mo¿liwoci utrzymania pokoju w Afryce.
Ponadto prezydencja luksemburska bêdzie w pe³ni zaanga¿owana w przygotowanie 12. spotkania
ministerialnego pañstw grupy Rio; pod koniec maja w Luksemburgu odbêd¹ siê ró¿ne spotkania
ministerialne z przedstawicielami krajów Porozumienia Andyjskiego, Ameryki rodkowej
i MERCOSUR oraz z Chile i z Meksykiem.
Prezydencja luksemburska bêdzie tak¿e pracowaæ nad o¿ywieniem stosunków UE-Azja w drodze
dialogu i rozwoju wspó³pracy skupiaj¹cej siê na kwestiach politycznych, takich jak pañstwo prawa, zapobieganie terroryzmowi oraz nierozprzestrzenianie broni masowego ra¿enia, oraz na kwestiach gospodarczych i handlowych, ochronie rodowiska, pomocy na rzecz rozwoju i pomocy
humanitarnej.
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Ten dialog bêdzie kontynuowany na poziomie zarówno wielostronnym, jak i dwustronnym. Unia
bêdzie kontynuowaæ wspó³pracê z ASEM, ASEAN, ARF, Szanghajsk¹ Organizacj¹ Wspó³pracy
i SAARC. Spotkanie ministerialne ASEM, zaplanowane na maj 2005 r., zaproponuje ujednolicenie
prowadzonego dialogu oraz zasad przysz³ej polityki. Spotkanie ministerialne UE-ASEAN, które odbêdzie siê w marcu, zbada kwestie zwi¹zane ze wspó³prac¹ gospodarcz¹ oraz z kwestiami integracji i polityki regionalnej.
Wa¿n¹ spraw¹ jest te¿ rozwój strategicznego partnerstwa z Chinami, Indiami i Japoni¹, co mo¿na
osi¹gn¹æ w drodze spotkañ wysokiego szczebla. Szczyt UE-Japonia powinien siê odbyæ w pierwszej
po³owie 2005 r. i umo¿liwiæ dialog w sprawie rozwi¹zania wielu kwestii globalnych i regionalnych.
Prezydencja zapewni, by polityka zewnêtrzna UE by³a oparta bardziej ni¿ kiedykolwiek na wydajnym i zrównowa¿onym partnerstwie transatlantyckim. Prezydencja rozumie, ¿e w radzeniu sobie
z nowymi wyzwaniami i zagro¿eniami na poziomie miêdzynarodowym, Stany Zjednoczone s¹
niezast¹pionym partnerem Unii Europejskiej. Wspó³praca transatlantycka pozostanie priorytetem,
szczególnie w regulowaniu konfliktów na Bliskim Wschodzie i na Ba³kanach.
Ocena deklaracji, przyjêta na szczycie UE-USA w 2004 r., szczególnie tych dotycz¹cych wzmocnienia partnerstwa gospodarczego, zwalczania terroryzmu i nierozpowszechniania broni masowego
zniszczenia, musi byæ zapewniona. Szczyt UE-USA z 2005 r., który ma siê odbyæ pod rz¹dami prezydencji luksemburskiej, zapewni mo¿liwoæ oceny bie¿¹cych inicjatyw oraz nowych orientacji.
Lutowa wizyta prezydenta Georgea Busha w Brukseli bêdzie wydarzeniem wyj¹tkowym, które
nada now¹ dynamikê stosunkom UE-Stany Zjednoczone.
W czasie prezydencji luksemburskiej zaplanowano tak¿e wa¿ne spotkania z Kanad¹. Debaty z tym
pañstwem powinny umo¿liwiæ ocenê stanu wprowadzenia w ¿ycie Agendy Partnerstwa, przyjêtej
w 2004 r. Unia bêdzie kontynuowaæ swoje prace w zwi¹zku z osi¹gniêciem porozumienia w sprawie zintensyfikowania handlu i inwestycji.

Europejska Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony
Promocja celów zewnêtrznych dzia³añ Unii Europejskiej zak³ada, oprócz wielostronnego dialogu
i bliskich stosunków z pewnymi partnerami, wzmocnienie instrumentów s³u¿¹cych Unii Europejskiej, szczególnie Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony (EPBiO).
Sukces prowadzonej przez UE misji ALTHEA w Boni i Hercegowinie bêdzie w tym kontekcie bardzo istotny. Podczas pierwszego pó³rocza 2005 r. odbêdzie siê kilka operacji cywilnych EPBiO.
Bêd¹ one obejmowaæ, w szczególnoci, misje policyjne w Boni i Hercegowinie, w dawnej
Jugos³owiañskiej Republice Macedonii oraz w Kinszasie, jak równie¿ misje maj¹ce na celu umocnienie pañstwa prawa w Gruzji. Prezydencja luksemburska zrobi wszystko, aby zapewniæ, by te
operacje by³y udane, oraz przygotuje plan nowych operacji, w miarê potrzeb.
Prezydencja luksemburska bêdzie kontynuowaæ prace zmierzaj¹ce do rozwoju europejskich mo¿liwoci operacji wojskowych i cywilnych. Chodzi o poprawê skutecznoci UE w zarz¹dzaniu w sytuacjach kryzysowych. Wspó³dzia³anie z Europejsk¹ Agencj¹ Obrony, której zadaniem jest u³atwianie rozwoju potencja³u wojskowego, bêdzie istotnym czynnikiem.
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Na pocz¹tku roku 2005 rozpocznie pracê komórka cywilno-wojskowa, w³¹czona do struktur UE,
co wzmocni zdolnoæ wczesnego ostrzegania, jak równie¿ u³atwi planowanie i realizacjê operacji UE. Zostan¹ podjête przygotowania do utworzenia centrum operacyjnego, co przewidziano na
1 stycznia 2006 r.
Kontynuacja wprowadzenia w ¿ycie planu dzia³añ w odniesieniu do aspektów cywilnych EPBiO,
³¹cznie z Cywilnym Celem Operacyjnym 2008, bêdzie priorytetem prezydencji luksemburskiej.
Umo¿liwi to bardziej efektywne planowanie rodków cywilnych, z których wszystkie s¹ celami:
u³atwienia w otrzymaniu materia³ów oraz w systemie podpisywania zamówieñ publicznych, jak
równie¿ w rozwi¹zywaniu okresowych problemów logistycznych w misjach cywilnych.
Prezydencja luksemburska utrzyma tak¿e dialog z ca³ym spo³eczeñstwem oraz organizacjami pozarz¹dowymi, w zwi¹zku z popraw¹ cywilnego zarz¹dzania w sytuacji kryzysu.
W ramach planu sp³at, ustalonego przez cel operacyjny 2010, prezydencja luksemburska stworzy
wykaz kryteriów na rok 2005 oraz przygotuje nowy kwestionariusz celów operacyjnych.
Zapobieganie konfliktom wymaga, miêdzy innymi, mo¿liwoci szybkiego reagowania. Prezydencja luksemburska bêdzie nadal pracowaæ nad zdolnoci¹ szybkiego reagowania UE, w szczególnoci dotyczy to grup bojowych. Konferencja w sprawie powo³ania grup bojowych odbêdzie siê
w maju, tak by mog³y byæ przygotowane podstawy do wsparcia ich w celu osi¹gniêcia pe³nej zdolnoci do 2007 r.
Ponadto prezydencja luksemburska oceni Europejski Plan Dzia³añ Obronnych oraz badania, które maj¹ byæ przeprowadzone w aspekcie wsparcia globalnego potencja³u wojskowego. To podejcie powinno poprawiæ mo¿liwoci strategiczne transportu poprzez wsparcie, w szczególnoci,
grup bojowych oraz jak najlepsze wykorzystanie istniej¹cych rodków w celu skoordynowania
transportu strategicznego.
W odniesieniu do wprowadzania w ¿ycie szkoleniowej koncepcji UE odnosz¹cej siê do EPBiO,
prezydencja luksemburska bêdzie d¹¿yæ do okrelenia metod pracy w zakresie bezpieczeñstwa
europejskiego i Kolegium Obrony.
Udzia³ EPBiO w zwalczaniu terroryzmu bêdzie rozwijany w ramach koncepcji uzgodnionych w listopadzie 2004 r.
Prezydencja luksemburska bêdzie zmierzaæ do poprawy wspó³pracy miêdzy UE i organizacjami
miêdzynarodowymi, takimi jak ONZ, NATO, OBWE oraz Unia Afrykañska, m.in. poprzez wspieranie multilateralizmu, tak¿e poprzez EPBiO. Takie samo podejcie bêdzie stosowane do relacji UE
z jej partnerami.

Wspó³praca na rzecz rozwoju
W dziedzinie wspó³pracy na rzecz rozwoju walka przeciwko ubóstwu bêdzie g³ównym celem programu prezydencji. Powinnimy zaj¹æ stanowisko w sprawie przeciwstawienia siê wystêpowaniu
marginalizacji, wykluczenia, chorób, nierównoci oraz ubóstwa w krajach rozwijaj¹cych siê,
w szczególnoci w Afryce.
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Trzy priorytety znajd¹ siê w agendzie naszej prezydencji na porz¹dku dziennym: milenijne cele
rozwoju, AIDS oraz polityka spójnoci.
We wrzeniu 2005 r. w Nowym Jorku odbêdzie siê szczyt na temat oceny postêpu we wprowadzaniu w ¿ycie milenijnych celów rozwoju oraz okrelenia wysi³ków, które powinny byæ podjête, by
te cele zosta³y osi¹gniête do roku 2015. Je¿eli chcemy walczyæ ze skrajnym ubóstwem i g³odem
na wiecie, to wspólnota miêdzynarodowa musi podj¹æ dodatkowe wysi³ki w ramach oficjalnej
pomocy rozwojowej (ODA). Luksemburg w swojej prezydencji bêdzie odgrywa³ g³ówn¹ rolê
w przygotowaniach do tego szczytu.
Pod rz¹dami prezydencji luksemburskiej Unia Europejska bêdzie musia³a uzgodniæ skalê pomocy
realizowanej po roku 2006. W odniesieniu do tych kwestii mo¿emy przypomnieæ, ¿e na konferencji w Monterrey UE zadecydowa³a o zapewnieniu do tego czasu ODA w wysokoci 0,39% swojego dochodu brutto.
Walka z AIDS jest kolejnym naszym priorytetem. Nie mniej ni¿ 42 miliony osób cierpi¹ na AIDS,
z czego 39 milionów ¿yje w krajach rozwijaj¹cych siê. Tak jak wojna, AIDS jest straszliw¹ plag¹,
z któr¹ musi siê zmierzyæ wiat. AIDS od oko³o 20 lat jest jednym z g³ównych wyzwañ, przed jakimi stajemy.
Luksemburg skupi siê na dzia³aniach podejmowanych w sprawie strategii wiatowej oraz w kwestii równowagi miêdzy zapobieganiem i leczeniem AIDS. W tym celu prezydencja bêdzie dzieliæ
siê dowiadczeniami, które w³anie zdobywamy, wraz z europejskimi aktorami poprzez rwandyjski projekt ESTHER, który ³¹czy dwa szpitale luksemburskie i dwa szpitale rwandyjskie.
Postêp w stosunkach pó³noc-po³udnie zale¿y tak¿e od polityki spójnoci. Prezydencja luksemburska bêdzie poszukiwaæ odpowiedzi na w¹tpliwoci najbiedniejszych krajów rozwijaj¹cych siê,
szczególnie w odniesieniu do rynków rolnych, obni¿enia cen produktów rolnych, bezpieczeñstwa
¿ywnoci oraz rozwoju obszarów wiejskich. Na tym tle praca WTO w ramach Rundy Doha zas³uguje na szczególn¹ uwagê, po przyjêciu bardzo wa¿nego porozumienia ramowego 1 sierpnia
2004 r. Istotne jest, ¿e Runda Doha prowadzi do rozwoju.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŒCI I SPRAWY WEWNÊTRZNE
Przestrzeñ wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci
Program ustalony przez Radê Europejsk¹ w Tampere w 1999 r. zakoñczy³ siê wiosn¹ 2004 r. Program haski, przyjêty przez Radê Europejsk¹ 5 listopada 2004 r., umo¿liwi Unii Europejskiej rozszerzenie wspólnego podejcia w celu zwiêkszenia skutecznoci w rozwi¹zywaniu problemów
transgranicznych w zakresie wymiaru sprawiedliwoci i spraw wewnêtrznych (WSiSW).
Prezydencja Luksemburga jako pierwsza bêdzie realizowaæ Program haski, przygotowany w cis³ej
wspó³pracy z Komisj¹, Holandi¹ i Wielk¹ Brytani¹, aby zapewniæ gwarancjê niezbêdnej ci¹g³oci
i spójnoci w wieloletnich programach na lata 2004-2006 i program operacyjny na rok 2005.
Program haski zawiera zrównowa¿one i jasno okrelone zasady polityki obowi¹zuj¹ce do 2010 r.
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G³ównym celem Programu z Tampere by³o rozwiniêcie ram normatywnych w zakresie WSiSW. Na
tym etapie konieczna jest optymalizacja wspó³pracy operacyjnej w 25 pañstwach cz³onkowskich
w zakresie ram prawnych, co ujednolici i rozwinie Program haski, tak by w du¿ym stopniu spe³ni³
on te oczekiwania.
Dla Luksemburga postêp w tworzeniu przestrzeni wolnoci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoci
wi¹¿e siê z konsolidacj¹ czterech swobód, które s¹ podstaw¹ wielkiego projektu europejskiego. Po
Traktatach z Maastricht, Amsterdamu i Nicei, po otwarciu granic wewnêtrznych oraz przyjêciu dorobku z Schengen w³¹czonego do Unii Europejskiej oraz zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej
z Tampere, Laeken i Sewilli, nowy traktat konstytucyjny podkreli usuniêcie na sta³e tzw. wyj¹tku
WSiSW [JHA exception] w drodze uogólnienia procedur legislacyjnych zawartych w traktacie.
Po podpisaniu traktatu konstytucyjnego Luksemburg jest zdania, ¿e od tego czasu, wszelkie prace
Rady w ramach WSiSW powinny byæ prowadzone w tym celu. Co wiêcej, bêd¹ one mia³y za zadanie ukoñczenie ostatniej na tak du¿¹ skalê fazy dzia³añ w zakresie WSiSW, to znaczy pe³nego
w³¹czenia do konstrukcji europejskiej metod wspólnotowych.

Konsolidacja przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci
Oparty na zasadach wolnoci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoci Program haski, wskazuje now¹
strategiê Unii Europejskiej i zawiera ambitne wytyczne dla polityki w zakresie wymiaru sprawiedliwoci i spraw wewnêtrznych. Program podkrela szczególn¹ potrzebê konsolidacji i wzmocnienia wartoci, na których wspiera siê przestrzeñ wolnoci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoci.
Traktat konstytucyjny jest punktem odniesienia dla ustanowienia nowych zamierzeñ Unii Europejskiej i okrelenia g³ównych celów. Mimo ¿e obecne traktaty ustali³y ramy prawne, potrzebna jest
analiza i prace przygotowawcze w zakresie wymiaru sprawiedliwoci i spraw wewnêtrznych, co
umo¿liwi harmonijne przejcie, gdy nowy traktat wejdzie w ¿ycie. Prezydencja Luksemburga planuje przeprowadzenie debaty z ministrami sprawiedliwoci i spraw wewnêtrznych, aby rozpocz¹æ
ten proces i opracowaæ planowany projekt.
Rada powinna zatwierdziæ program dzia³añ, który opracuje Komisja pod prezydencj¹ Luksemburga. Poprzez specjalne zestawienie danych program powinien umo¿liwiæ optymalne zorganizowanie pracy do roku 2010.
Rada Europejska ma zamiar wprowadziæ w ¿ycie rodki przyjête w zakresie wymiaru sprawiedliwoci i spraw wewnêtrznych. Wraz z Komisj¹ prezydencja Luksemburga podejmie wymagane inicjatywy w celu rozpoczêcia pierwszej serii systematycznych ocen ju¿ w lipcu 2005 r.
Prezydencja Luksemburga chce rozszerzyæ mandat Europejskiego Obserwatorium umo¿liwiaj¹cy
baczn¹ obserwacjê zjawiska rasizmu i ksenofobii.

Wzmocnienie wolnoœci
Zgodnie z porozumieniem osi¹gniêtym przez Radê Europejsk¹ 4 i 5 listopada 2004 r., prezydencja Luksemburga bêdzie stosowaæ procedury okrelone w artykule 251 Traktatu o UE (kwalifikowana wiêkszoæ g³osów w Radzie oraz wspó³decydowanie z Parlamentem Europejskim) dla
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wszystkich rodków odnosz¹cych siê do pozycji IV, maj¹cych na celu wzmocnienie wolnoci,
zgodnie z Traktatem Nicejskim, z wy³¹czeniem zakresu legalnej imigracji.
Prezydencja Luksemburga chce, by ta zmiana by³a przeprowadzona przy pe³nej wspó³pracy z Parlamentem Europejskim.
Prace nad okreleniem statusu d³ugoterminowego rezydenta dla uchodcy i osób, które korzystaj¹ z pomocy subsydiarnej, rozpoczn¹ siê, gdy tylko Komisja przeka¿e swój projekt dyrektywy.
Wraz z Komisj¹, prezydencja zapewni sta³¹ pracê w celu stworzenia w³aciwych struktur ³¹cz¹cych s³u¿by pañstw cz³onkowskich udzielaj¹ce azylu oraz zapewniaj¹ce pomoc pañstwom cz³onkowskim w przetwarzaniu wniosków o azyl.
Zielona Ksiêga imigracji pracowników bêdzie przedmiotem debaty w ramach Rady.
Prezydencja Luksemburga przywi¹zuje du¿¹ wagê do zewnêtrznego wymiaru azylu politycznego.
Wzmocnienie wspó³pracy z krajami i regionami pochodzenia, jak równie¿ z krajami i regionami
tranzytu jest kwesti¹, która pozostanie w agendzie Unii Europejskiej.
To samo dotyczy oceny relacji z pañstwami trzecimi w zakresie walki z handlem ludmi i z nielegaln¹ imigracj¹, na podstawie sprawozdañ przedk³adanych przez Komisjê.
Szczególnie wa¿na dla prezydencji jest polityka Unii Europejskiej w zakresie powrotu i readmisji.
Wspólne wysi³ki poczynione w kierunku zharmonizowanego podejcia bêd¹ nadal zdecydowanie
kontynuowane, szczególnie poprzez przyjmowanie nowych mandatów negocjacji dla porozumieñ
dotycz¹cych readmisji. Rada podejmie dyskusjê na temat minimalnych norm maj¹cych zastosowanie do procedur powrotu, gdy tylko Komisja z³o¿y wniosek.
Prezydencja Luksemburga przywi¹zuje du¿¹ wagê do poprawy wspó³pracy miêdzy pañstwami
cz³onkowskimi w zakresie kontrolowania wspólnych granic zewnêtrznych. W tym celu zapewni,
¿e 1 maja 2005 r. powstanie europejska agencja ds. kierowania wspó³prac¹ operacyjn¹ na granicach zewnêtrznych.
Prezydencja bêdzie d¹¿yæ do pomylnego zakoñczenia negocjacji dotycz¹cych zasad reguluj¹cych transgraniczny przep³yw osób.
Wprowadzenie i u¿ywanie identyfikatorów biometrycznych ma zapewniæ skuteczniejsz¹ identyfikacjê posiadaczy dokumentów podró¿y lub dokumentów sta³ego pobytu oraz poprawê stopnia
zabezpieczenia okrelonych rodzajów dokumentów.
W sprawie wiz nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na mechanizm wzajemnoci i wspó³pracê konsularn¹; powinny powstaæ wspólne centra sk³adania wniosków.

Wzmocnienie bezpieczeñstwa
Prezydencja Luksemburga bêdzie zabiegaæ, by wspó³praca operacyjna na poziomie Unii Europejskiej rozwija³a wielostronn¹ wspó³pracê w zakresie wielu inicjatyw dwustronnych. Bezpieczeñstwo europejskie powinno wzmocniæ bezpieczeñstwa narodowe. Prezydencja ma zamiar podj¹æ debatê w sprawie kierowania kryzysami wewnêtrznymi o transgranicznych skutkach. Dlatego
bêdzie chcia³a wprowadziæ now¹ dynamikê do pracy szefów policji. Odbêdzie siê debata w spra70
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wie przysz³oci Europolu i kwestii jego mo¿liwych kompetencji operacyjnych. Prezydencja bêdzie
tak¿e d¹¿yæ do rozpoczêcia prac przygotowawczych dotycz¹cych ustanowienia komitetu ds. bezpieczeñstwa wewnêtrznego okrelonego w artykule III-261 Traktatu konstytucyjnego, tak by móg³
siê on ukonstytuowaæ, gdy tylko traktat wejdzie w ¿ycie. Specjaln¹ uwagê nale¿y równie¿ zwróciæ na Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL).
Walka z teroryzmem jest priorytetem. Prezydencja Luksemburga rozwa¿y konkluzje Rady Europejskiej z grudnia 2004 r., zw³aszcza dotycz¹ce skutecznego zwalczania finansowania terroryzmu.
Wielop³aszczyznowe podejcie musi byæ podstaw¹ dzia³añ Unii Europejskiej zapobiegaj¹cych terroryzmowi. Od 1 stycznia 2005 r. SITCEN powinien przedk³adaæ Radzie strategiczne analizy zagro¿enia terroryzmem, na podstawie informacji przekazywanych przez pañstwa cz³onkowskie
i Europol. W cis³ej wspó³pracy z koordynatorem ds. antyterroryzmu UE prezydencja Luksemburga zrobi wszystko, co w jej mocy, aby wesprzeæ wspó³pracê wszystkich zainteresowanych.
Aby zachowaæ wysoki poziom bezpieczeñstwa w ramach UE i osi¹gn¹æ postêp w walce z terroryzmem i przestêpczoci¹ zorganizowan¹, koncepcja wymiany informacji oparta na zasadzie dostêpnoci musi byæ podstaw¹ wspó³pracy operacyjnej miêdzy s³u¿bami policji. Zwi¹zane z tym
dzia³ania rozpoczn¹ siê na pocz¹tku 2005 r. i uwzglêdni¹ obawy wiêkszoci pañstw cz³onkowskich dotycz¹ce regulowania przysz³ego mechanizmu wymiany. Zapewni to zaufanie miêdzy pañstwami i ochroni obywateli przed ryzykiem wszelkich nadu¿yæ.
W pierwszym pó³roczu 2005 r. Europol powinien zostaæ wyznaczony jako centralny urz¹d ds. cigania fa³szowania euro, zgodnie z Konwencj¹ Genewsk¹ z 1929 r.
System Informacyjny Europolu i SIS II (System Informacyjny Schengen, druga generacja) odegraj¹
g³ówn¹ rolê w przysz³ych zintegrowanych koncepcjach wymiany i udostêpniania informacji. Prezydencja Luksemburga bêdzie d¹¿yæ do rozwoju prac Europejskiego Urzêdu Policji, a rozwój SIS
II bêdzie dok³adnie monitorowany, tak aby uwzglêdnia³ agendy ustanowione przez Radê, szczególnie w celu doprowadzenia dziesiêciu nowych pañstw cz³onkowskich do drugiej fazy wspó³pracy z Schengen. Aby osi¹gn¹æ ten jasno okrelony cel zniesienia kontroli osób na granicach wewnêtrznych, proces oceny wprowadzenia w ¿ycie dorobku Schengen bêdzie przygotowywany
w roku 2005, tak by by³ gotowy do przedstawienia na pocz¹tku 2006.
W walce z nadu¿ywaniem narkotyków prezydencja luksemburska wprowadzi w ¿ycie now¹ strategiê na lata 2005-2012, zatwierdzon¹ przez Radê Europejsk¹ w grudniu 2004 r.

Wzmocnienie sprawiedliwoœci
Prezydencja Luksemburga bêdzie kontynuowaæ wysi³ki maj¹ce na celu konsolidacjê wymiaru
sprawiedliwoci, zasadniczo opart¹ na wzajemnym uznawaniu i uzgodnieniu legislacji.
W sprawach karnych szczególn¹ uwagê zwróci siê na rozwój gwarancji proceduralnych niezbêdnych do utrzymania równowagi w zakresie procedur s¹dowych i obrony praw. Umo¿liwi to przywrócenie wzajemnego zaufania miêdzy pañstwami cz³onkowskimi i zaufania obywateli europejskich do Europy prawa.
W ramach wspó³pracy policyjnej poprawa wymiany informacji oraz stosunków miêdzy Eurojustem
a Europolem jest zasadniczym wyzwaniem w zakresie wspó³pracy operacyjnej.
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Stosuj¹c siê do decyzji Rady Europejskiej z 2004 r., prezydencja Luksemburga zrobi, co w jej mocy,
aby osi¹gn¹æ porozumienie polityczne w sprawie decyzji ramowych dotycz¹cych danych o ruchu.
Bêdzie siê te¿ staraæ istotnie przyspieszyæ negocjacje w sprawie decyzji ramowych o europejskim nakazie dowodów. W przysz³oci te dwa instrumenty powinny sprawiæ, aby wysi³ki zapobiegania i walki z dzia³alnoci¹ terrorystyczn¹ i przestêpczocia zorganizowan¹ by³y bardziej efektywne.
Na podstawie inicjatyw Komisji, Austrii i Belgii, prezydencja Luksemburga podejmie dyskusje na
temat wydawania orzeczeñ i wykonywania kar we wspólnym obszarze s¹dowym. W tym kontekcie Unia Europejska powinna d¹¿yæ do:
• poprawy wymiany informacji dotycz¹cych wyroków karnych i wy³¹czeñ;
• zapewnienia transgranicznego systemu uznawania wyroków i wykluczeñ, ³¹cznie ze skutkami
takich ostatecznych decyzji na poziomie s¹dowym i administracyjnym w innych pañstwach
cz³onkowskich;
• zapewnienia mo¿liwoci przekazania skazanej osoby do kraju zamieszkania.
Rozszerzanie zasady wzajemnego uznawania, w³¹czaj¹ce wyroki karne i w sprawie wy³¹czeñ, bêdzie nastêpnym krokiem w kierunku konsekwentnego i sta³ego rozwoju s¹downictwa europejskiego, przy poszanowaniu zasady subsydiarnoci, proporcjonalnoci i solidarnoci. Dlatego powsta³
pomys³ Europejskiego rejestru karnego, który skutecznie uzupe³nia rodki ju¿ istniej¹ce, niezbêdne w fazie poprzedzaj¹cej ferowanie wyroków w postêpowaniach karnych.
Prawo cywilne, a szczególnie transgraniczne aspekty prawa rodzinnego, jest bardzo wa¿ne, gdy¿
dotyczy codziennego ¿ycia obywateli.
Projekt rozporz¹dzenia dotycz¹cego prawa z zakresu zobowi¹zañ niekontraktowych (Rzym II) jest
jednym z priorytetów prezydencji Luksemburga, która d¹¿y do przyjêcia wspólnego stanowiska
przez Radê.
Projekt rozporz¹dzenia zmierzaj¹cego do opracowania europejskiej procedury s¹dowego nakazu
zap³aty zostanie zbadany, w celu wypracowania wspólnego podejcia pañstw cz³onkowskich do
g³ównych zapisów rozporz¹dzenia.
Ostatni wniosek dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych jest elementem programu prezydencji.
Prezydencja Luksemburga oczekuje na inicjatywê Komisji w sprawie roszczeñ o ma³ej wartoci.
Prace nad ni¹ rozpoczn¹ siê w pierwszym pó³roczu 2005 r.
Pod prezydencj¹ Luksemburga negocjacje prowadzone w ramach innych dziedzin otrzymaj¹
aprobatê Rady. Respektuj¹c to, trzeba wspomnieæ o pracy Konferencji Haskiej na temat przysz³ej
konwencji odnosz¹cej siê do zobowiazañ ¿ywnociowych, jak równie¿ do projektu konwencji odnosz¹cego siê do wyboru miejsca jurysdykcji.

