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Rada Unii Europejskiej

WAŻNY ORGAN 
DECYZYJNY UE

Rada Unii Europejskiej – w skrócie Rada – jest jednym  
z głównych organów decyzyjnych UE. Gromadzi 
ministrów 27 państw członkowskich UE. Reprezentują 
oni swoje demokratycznie wybrane rządy krajowe w 
tych dziedzinach, w których unijne traktaty – przy-
jęte przez państwa członkowskie – pozwalają Unii 
działać. Rada UE realizuje cele wytyczone przez Radę 
Europejską, czyli unijnych szefów państw i rządów. W 
tym celu głównie stanowi prawo i koordynuje politykę. 
Kształtuje też wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeń-
stwa UE, zawiera umowy międzynarodowe i razem z 
Parlamentem Europejskim przyjmuje budżet UE.

Niemal wszystkie prace prawodawcze mają za podstawę 
projekt opracowany przez Komisję Europejską. I niemal 
wszystkie projekty Komisji wymagają wspólnego przy-
jęcia przez Radę UE i Parlament Europejski. Rada UE jest 
zatem jedną z trzech współzależnych instytucji uczest-
niczących w procesie tworzenia unijnego prawa, obok 
Komisji i Parlamentu.

Rada może podejmować decyzje większością zwy-
kłą (14 państw członkowskich „za” – w sprawach 



pozalegislacyjnych), jednomyślnie (wszystkie państwa 
„za” – w sprawach szczególnie ważkich dla państw człon-
kowskich) lub większością kwalifikowaną (55 % państw 
„za”, reprezentujących przynajmniej 65 % ludności UE). 
Najczęściej Rada UE decyduje większością kwalifiko-
waną – takiej większości wymaga około 80 % prawo-
dawstwa UE, np. propozycje Komisji czy wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa.

Rada UE spotyka się na ogół w Brukseli, z wyjątkiem 
kwietnia, czerwca i października, kiedy to posiedzenia 
odbywają się w Luksemburgu. Posiedzenia są organi-
zowane według dziedzin polityki. Są zatem posiedze-
nia poświęcone finansom, środowisku, energetyce, 
wymiarowi sprawiedliwości itd. i w każdym uczestniczą 
ministrowie odpowiedniego resortu. Rada UE spotyka się 
w 10 formatach specjalistycznych, zwanych składami. Co 
roku odbywa się 70–80 posiedzeń i  każdemu przewod-
niczy minister, który odpowiada za omawianą dziedzinę 
w państwie członkowskim sprawującym prezydencję 
w Radzie UE. W posiedzeniach Rady UE uczestniczą też 
komisarze europejscy odpowiedzialni za daną dziedzinę, 
nie mają jednak prawa głosu.

Rada ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Luksemburg, 14 czerwca 2021 r.



Podświetlenie łuku triumfalnego Arco da Rua Augusta z okazji portugalskiej 
prezydencji w Radzie UE, Lizbona, 30 czerwca 2021 r.

PREZYDENCJA W RADZIE UE
Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie 
przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE. Prezydencja 
organizuje i prowadzi posiedzenia Rady UE i jej organów 
przygotowawczych oraz opracowuje kompromisy, które 
mają ułatwiać Radzie UE uzgadnianie decyzji. Reprezentuje 
też Radę UE w stosunkach z innymi instytucjami UE, 
zwłaszcza z Komisją i Parlamentem Europejskim. 
Prezydencję wspiera stały Sekretariat Generalny Rady.

Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować 
prezydencję, ściśle ze sobą współpracują trójkami. Każda 
trójka wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny 
program tematów, którymi Rada będzie się zajmować 
przez 18 miesięcy.

Jedynym składem Rady UE, któremu nie przewodniczy 
państwo sprawujące prezydencję, jest Rada do Spraw 
Zagranicznych. Kieruje nią wysoki przedstawiciel do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Stałego 
przewodniczącego ma też Eurogrupa, w której spotykają 
się nieformalnie ministrowie państw strefy euro, by 
omawiać wspólne obowiązki dotyczące euro. Osobę na to 
stanowisko wybierają sami spośród siebie.



Porządek prezydencji do 2025 r.

2022

styczeń–czerwiec: Francja

lipiec–grudzień: Czechy

2023

styczeń–czerwiec: Szwecja

lipiec–grudzień: Hiszpania

2024

styczeń–czerwiec: Belgia

lipiec–grudzień: Węgry

2025

styczeń–czerwiec: Polska

lipiec–grudzień: Dania

JAK ŚLEDZIĆ PRACE RADY?
Rada UE pracuje w możliwie jawny sposób. Porządki 
obrad i wiele dokumentów omawianych przez ministrów 
można pobrać z portalu internetowego Rady. Debaty 
poświęcone przyjmowaniu prawa są transmitowane  
w internecie i udostępniane do ponownego obejrzenia. 
Ponadto ilekroć Rada UE głosuje nad nowymi aktami 
legislacyjnymi, wyniki są automatycznie podawane do 
wiadomości publicznej. Można również oglądać konfe-
rencje prasowe oraz czytać i subskrybować materiały 
prasowe publikowane na stronie internetowej.



Rada Europejska 

ustala program  
polityczny UE

Rada Unii  
Europejskiej 
negocjuje  
i przegłosowuje prawo

Sekretariat Generalny Rady
wspiera obie instytucje

RADA EUROPEJSKA, RADA UE, RADA 
EUROPY – CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?
Rada Europejska i Rada UE to instytucje, które w Unii 
Europejskiej reprezentują stanowisko rządów państw 
członkowskich. Rada Europejska określa ogólny kierunek 
polityczny i priorytety UE, a Rada UE głównie stanowi 
prawo i koordynuje politykę. Przy czym Rada Europejska 
(zgromadzenie przywódców państw członkowskich) 
to najwyższy szczebel współpracy politycznej państw 
członkowskich. Nie negocjuje ani nie przyjmuje prawa, 
tylko określa program polityczny UE.

Rady Europejskiej ani Rady UE nie należy mylić z Radą 
Europy, która też jest organizacją międzynarodową, ale 
mieści się w Strasburgu, stoi na straży praw człowieka, 
demokracji i  praworządności i promuje europejską kul-
turę. Jest całkowicie odrębna od Unii Europejskiej.
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