Harmonogram prezydencji: Rada UE, COSAC, Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE i IPEX
Rok

Prezydencja
Rady UE i

Trio prezydencji
Rady UEii

Prezydencja
COSACiii

Trojka prezydencji COSAC iv
(3 państwa plus PE)

Prezydencja KPPUE v

Udział w pracach Rady
IPEXvi

2009
styczeń–czerwiec

Czechy
Francja, Czechy, Szwecja

lipiec–grudzień

Szwecja

Czechy

Francja, Czechy, Szwecja

Szwecja

Czechy, Szwecja, Hiszpania

Hiszpania

Szwecja, Hiszpania, Belgia

Belgia

Hiszpania, Belgia, Węgry

wiosna 2009 - wiosna 2010

wiosna 2009 - wiosna 2010

Szwecja

Francja, Szwecja, Belgia

wiosna 2010 - wiosna 2011

wiosna 2010 - wiosna 2011

Belgia

Szwecja, Belgia, Polska

wiosna 2011 - wiosna 2012

wiosna 2011 - wiosna 2012

Polska

Belgia, Polska, Cypr

wiosna 2012 - wiosna 2013

wiosna 2012 - wiosna 2013

Cypr

Polska, Cypr, Litwa

2010
styczeń–czerwiec
lipiec–grudzień

Hiszpania

Hiszpania, Belgia, Węgry

Belgia

2011
styczeń–czerwiec

Węgry

Hiszpania, Belgia, Węgry

Węgry

Belgia, Węgry, Polska

lipiec–grudzień

Polska

Polska, Dania, Cypr

Polska

Węgry, Polska, Dania

Dania

Polska, Dania, Cypr

Cypr

Dania, Cypr, Irlandia

2012
styczeń–czerwiec

Dania
Polska, Dania, Cypr

lipiec–grudzień

Cypr

i

Zgodnie z art. 16 ust. 9 TUE, prezydencję składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, sprawują na zasadzie równiej rotacji przedstawiciele państw
członkowskich w Radzie, na warunkach określonych w art. 236 TfUE. Porządek, w jakim państwa członkowskie sprawują prezydencję w Radzie, określono w decyzji Rady
z dnia 1 stycznia 2007 (2007/5/WE, Euratom) na okres do 2020 roku. Podstawowe zasady dotyczące prezydencji grupowej określono w decyzji Rady Europejskiej z 1
grudnia 2009 (2009/881/UE).

ii

Zgodnie z art. 1 decyzji Rady Europejskiej z 1 grudnia 2009 (2009/881/UE) w sprawie sprawowania prezydencji Rady UE, prezydencję Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw
Zagranicznych, sprawują uprzednio ustalone grupy trzech państw członkowskich (trio) przez okres 18 miesięcy. Grupy te są tworzone na zasadzie równej rotacji między
państwami członkowskimi, przy uwzględnieniu ich różnorodności i równowagi geograficznej w ramach Unii. Każdy członek grupy kolejno, przez okres sześciu miesięcy,

sprawuje prezydencję wszystkich składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych. Pozostali członkowie grupy wspierają prezydencję we wszystkich jej
obowiązkach na podstawie wspólnego programu. Ustalenie porządku, w jakim grupy trzech państw sprawują 18-miesięczną prezydencję, z uwzględnieniem faktu, że od 1
stycznia 2007 istnieje system 18-miesięcznych programów Rady uzgadnianych przez 3 prezydencje, znajduje się w załączniku nr 1 do decyzji Rady z 1 grudnia 2009
(2009/908/UE). Szczegółowe zadania prezydencji zostały określone w regulaminie Rady stanowiącym załącznik do decyzji Rady z 1 grudnia 2009 (2009/937/UE).
iii

Zgodnie z pkt 11.1 Regulaminu COSAC, „Komisja wyspecjalizowana w sprawach wspólnotowych parlamentu państwa członkowskiego sprawującego prezydencję Rady
Unii Europejskiej przejmuje w tym okresie prezydencję COSAC”.

iv

Zgodnie z pkt 2.5 Regulaminu COSAC, trojka prezydencji COSAC składa się z prezydencji obecnej, poprzedniej i następnej oraz Parlamentu Europejskiego. Ponadto pkt
11A Regulaminu COSAC przewiduje, że urzędnicy reprezentujący parlamenty trojki prezydencji wchodzą w skład sekretariatu COSAC.

v

Według Zasad podstawowych (regulaminu) Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (KPPUE), parlament państwa członkowskiego sprawującego prezydencję w
Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie roku kalendarzowego sprawuje – co do zasady – prezydencję KPPUE i organizuje jej spotkanie w pierwszej połowie kolejnego
roku kalendarzowego (art. 3 ust. 2). Prezydencja KPPUE rozpoczyna się w chwili zakończenia poprzedniego spotkania (art. 3 ust. 5).

vi

Pkt 1.3.2 Wytycznych IPEX przewiduje, że w skład Rady IPEX wchodzą m.in. członkowie, którzy reprezentują parlamenty narodowe organizujące poprzednią, obecną i
następną KPPUE, co – zgodnie z terminologią zmienionego w maju 2010 regulaminu KPPUE – oznacza państwa sprawujące poprzednią, obecną i następną prezydencję
KPPUE (czyli trojkę prezydencji KPPUE – pojęcie trojki nie występuje w Zasadach podstawowych KPPUE).

