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RADA EUROPEJSKA

Rada Europejska, złożona z szefów państw lub rządów państw członkowskich, dostarcza
niezbędnych impulsów do rozwoju Unii Europejskiej i określa ogólne wytyczne dotyczące
polityki. Przewodniczący Komisji Europejskiej jest również członkiem Rady Europejskiej
(bez prawa głosu). Na początku każdego posiedzenia Rady Europejskiej głos zabiera
przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Traktat z Lizbony ustanowił Radę Europejską
jako instytucję Unii, wprowadzając w niej długoterminowe przewodnictwo.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuły 13, 15, 26, 27 oraz art. 42 ust. 2 TUE.

HISTORIA

Rada Europejska jest obecnie spotkaniem na szczycie szefów państw lub rządów państw
członkowskich UE. Pierwszy z takich szczytów europejskich odbył się w Paryżu w 1961 r., a od
roku 1969 ich częstotliwość wzrosła.
Na szczycie europejskim w Paryżu w lutym 1974 r. podjęto decyzję, że tego typu spotkania
szefów państw lub rządów powinny w przyszłości odbywać się regularnie pod nazwą
„Rady Europejskiej”, umożliwiając wyznaczanie ogólnego podejścia do problemów integracji
europejskiej i zapewniając właściwą koordynację działań Unii.
W Jednolitym akcie europejskim (1986 r.) po raz pierwszy uwzględniono Radę Europejską
w treści traktatów wspólnotowych, ustalono jej skład i określono, że jej posiedzenia będą
zwoływane dwa razy do roku.
W traktacie z Maastricht (1992 r.) sformalizowano jej rolę w strukturze instytucjonalnej Unii
Europejskiej.
Traktat z Lizbony uznał Radę Europejską za pełnoprawną instytucję Unii Europejskiej (art. 13
TUE) i zdefiniował jej rolę, która polega na nadawaniu Unii impulsów niezbędnych do jej
rozwoju i określaniu ogólnych kierunków i priorytetów politycznych (art. 15 TUE). Rada
Europejska i Rada Unii Europejskiej (zwana dalej „Radą”) zgodziły się współdzielić sekcję II
budżetu UE (art. 43 lit. b) rozporządzenia finansowego), w związku z czym budżet ogólny
ma nie jedenaście, a jedynie dziesięć sekcji, choć Rada Europejska i Rada są odrębnymi
instytucjami.

ORGANIZACJA

W jej skład wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich oraz przewodniczący
Komisji (art. 15 ust. 2 TUE). W jej pracach uczestniczy Wysoki Przedstawiciel Unii do
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
jest zazwyczaj proszony o zabranie głosu na początku posiedzenia (art. 235 ust. 2 TFUE).



Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2017 2

Od wejścia w życie Traktatu z Lizbony Rada Europejska zbiera się co najmniej dwa razy na
pół roku. Mandat przewodniczącego trwa trzydzieści miesięcy i jest jednokrotnie odnawialny.
Rada Europejska zwykle podejmuje decyzje jednomyślnie. Niemniej jednak decyzje dotyczące
niektórych ważnych nominacji Rada Europejska podejmuje kwalifikowaną większością głosów
(w szczególności decyzję o nominacji swojego przewodniczącego, wyborze kandydata na
przewodniczącego Komisji Europejskiej, nominacji Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz prezesa Europejskiego Banku Centralnego).
W czasie kryzysu zadłużeniowego zaistniała konieczność częstszego zwoływania posiedzeń
Rady Europejskiej. Przykładowo w 2015 r. Rada Europejska zbierała się czterokrotnie.
Dodatkowo odbyły się następujące posiedzenia: trzy szczyty państw strefy euro oraz trzy
nadzwyczajne szczyty w sprawie migracji. Członkowie Rady Europejskiej spotykają się
również nieoficjalnie – wówczas mówi się zwykle o (nieformalnych) spotkaniach szefów
państw i rządów.
Jedno z takich spotkań miało na przykład miejsce w Bratysławie w dniu 16 września 2016 r.
(z udziałem 27 państw członkowskich), Członkowie Rady Europejskiej spotykają się również
na konferencjach międzyrządowych, jeżeli ich celem jest zawarcie traktatu (tak było na przykład
w przypadku Porozumienia ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności z dnia 2 lutego
2012 r., Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej z dnia
2 marca 2012 r. oraz Umowy o przekazywaniu i uwspólnianiu składek na rzecz jednolitego
funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji z dnia 21 maja 2014 r.).

ROLA

A. Pozycja w unijnym systemie instytucjonalnym
Zgodnie z art. 13 TUE Rada Europejska stanowi część jednolitych ram instytucjonalnych
Unii, jest jednak bardziej źródłem ogólnych impulsów politycznych niż organem decyzyjnym
w sensie prawnym. Rada Europejska podejmuje decyzje rodzące skutki prawne dla Unii jedynie
w wyjątkowych przypadkach (patrz pkt 2 poniżej), otrzymała jednak liczne instytucjonalne
uprawnienia decyzyjne. Rada Europejska jest obecnie uprawniona do przyjmowania aktów
prawnie wiążących, które można kwestionować przed Trybunałem Sprawiedliwości, w tym pod
zarzutem zaniechania działań (art. 265 TFUE).
Art. 7 ust. 2 TUE upoważnia Radę Europejską, pod warunkiem uzyskania zgody Parlamentu
Europejskiego, do wszczęcia procedury zawieszenia w prawach państwa członkowskiego
z powodu poważnego naruszenia przez to państwo zasad Unii.
B. Stosunki z pozostałymi instytucjami
Rada Europejska podejmuje całkowicie niezależne decyzje, które w większości przypadków nie
muszą być odpowiedzią na wniosek Komisji i nie wymagają udziału Parlamentu.
Jednakże w Traktacie z Lizbony przewiduje się powiązania organizacyjne z Komisją, gdyż jej
przewodniczący jest członkiem Rady Europejskiej (bez prawa głosu), a Wysoki Przedstawiciel
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa bierze udział w debatach Rady
Europejskiej. Ponadto w ramach przygotowań do posiedzeń Rada Europejska często zwraca
się do Komisji o przedłożenie sprawozdań. Coraz częściej jednak powierza to zadanie swoim
służbom wewnętrznym.
Artykuł 15 ust. 6 lit. d) TUE wymaga, aby przewodniczący Rady Europejskiej przedstawiał
Parlamentowi sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady. Przewodniczący Rady spotyka się
także co miesiąc z przewodniczącym Parlamentu oraz liderami grup politycznych, a w lutym
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2011 r. zgodził się on również odpowiadać na przedstawiane przez posłów do PE pytania
pisemne dotyczące jego działań politycznych. Parlament może również w sposób nieformalny
wywierać wpływ na decyzje dzięki obecności przewodniczącego PE na jej posiedzeniach
Rady Europejskiej oraz na spotkaniach partyjnych liderów europejskich frakcji politycznych
odbywających się przed szczytami Rady Europejskiej, a także dzięki rezolucjom PE w sprawie
punktów porządku obrad Rady Europejskiej, wyników posiedzeń oraz formalnych sprawozdań
składanych przez Radę Europejską.
Na mocy Traktatu z Lizbony nowo powołany Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa stał się dodatkowym podmiotem planującym
i realizującym politykę zagraniczną w imieniu Rady Europejskiej. Przewodniczący Rady
Europejskiej reprezentuje Unię na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla uprawnień Wysokiego Przedstawiciela Unii
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
C. Uprawnienia
1. Kwestie instytucjonalne
Rada Europejska „nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki
i priorytety polityczne” (art. 15 ust. 1 TUE). Decyduje ona również kwalifikowaną większością
głosów o składzie Rady oraz harmonogramie rotacyjnej prezydencji.
2. Zagadnienia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Rada Europejska określa zasady i ogólne wytyczne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz decyduje o wspólnych strategiach wprowadzania jej w życie
(art. 26 TUE). Rada Europejska decyduje jednogłośnie, czy zalecić państwom członkowskim
dążenie do stopniowego określania wspólnej polityki obrony Unii zgodnie z postanowieniami
art. 42 ust. 2 TUE.
Jeżeli państwo członkowskie zamierza sprzeciwić się przyjęciu decyzji z istotnych przyczyn
związanych z polityką krajową, Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, może
zażądać przedłożenia tej kwestii Radzie Europejskiej w celu podjęcia decyzji jednomyślnie
(art. 31 ust. 2 TUE). Tę samą procedurę można zastosować, gdy państwa członkowskie
zamierzają ustanowić wzmocnioną współpracę w tym zakresie (art. 20 TUE).
3. Zarządzanie gospodarcze i wieloletnie ramy finansowe
Od 2009 r. wskutek kryzysu zadłużeniowego szczyty Rady Europejskiej i szczyty państw
strefy euro zaczęły odgrywać główną rolę w przeciwdziałaniu skutkom światowego kryzysu
bankowego. W wyniku porozumień ad hoc lub porozumień tymczasowych zawartych przez
szefów państw lub rządów, a następnie ratyfikowanych przez państwa członkowskie, kilka
państw członkowskich otrzymało pakiety pomocy finansowej. W przyszłości pomoc finansowa
będzie udzielana za pośrednictwem stałego Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Rządy
państw członkowskich, przy aktywnym zaangażowaniu Komisji, Parlamentu oraz EBC,
opracowały międzynarodowy traktat – Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii
gospodarczej i walutowej (zwany także „paktem fiskalnym”) – umożliwiający sprawowanie
ściślejszej kontroli nad polityką budżetową, społeczną i gospodarczą państw członkowskich.
W tym kontekście coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące roli Komisji i Parlamentu
w obszarze zarządzania gospodarczego strefą euro.
Rada Europejska odgrywa również istotną rolę, jeżeli chodzi o europejski semestr.
Na wiosennych posiedzeniach wydaje ona wskazówki polityczne dotyczące strategii
makroekonomicznych, reform fiskalnych i strukturalnych oraz strategii pobudzania wzrostu. Na
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czerwcowych posiedzeniach zatwierdza zalecenia wynikające z oceny krajowych programów
reform, sporządzone przez Komisję i omówione na forum Rady.
Rada uczestniczy również w negocjacjach dotyczących wieloletnich ram finansowych, gdzie
odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu kompromisu politycznego na temat głównych kwestii
politycznych w rozporządzeniu w sprawie WRF, takich jak limity wydatków, programy
wydatkowania środków i finansowanie (zasoby).
4. Współpraca policyjna i współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych
Na wniosek członka Rady Rada Europejska podejmuje decyzję, czy można ustanowić
wzmocnioną współpracę w obszarze związanym z tą dziedziną (art. 20 TUE). W Traktacie
z Lizbony wprowadza się kilka nowych klauzul pomostowych, umożliwiających Radzie
Europejskiej zmianę zasad podejmowania decyzji w Radzie, z jednomyślności na stanowienie
większością głosów (1.4.2).

OSIĄGNIĘCIA

Rada Europejska okazała się skuteczna w przyjmowaniu ogólnych wytycznych dla działań
Unii, a także w doprowadzeniu do przezwyciężenia impasu w procesie podejmowania
decyzji we Wspólnocie. Jednak międzyrządowy charakter jej procedur organizacyjnych
i decyzyjnych może ograniczać w sensie ogólnym rozwój federalizmu w integracji
europejskiej, a nawet zagrażać ponadnarodowym osiągnięciom systemu wspólnotowego.
Niezbędna jest ocena zmian instytucjonalnych wprowadzonych przez Traktat z Lizbony. Warto
zauważyć, że przewodniczący Rady Europejskiej regularnie składa sprawozdania Parlamentowi
Europejskiemu.
A. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Od początku lat 90. polityka zagraniczna i bezpieczeństwa stanowi ważny punkt spotkań na
szczycie Rady Europejskiej. Decyzje podjęte w tym zakresie obejmują:
— bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu;

— europejską politykę sąsiedztwa oraz stosunki z Rosją;

— stosunki z krajami śródziemnomorskimi i z Bliskim Wschodem.

Na posiedzeniu w dniach 10–11 grudnia 1999 r. w Helsinkach Rada Europejska postanowiła
wzmocnić WPZiB poprzez rozwój instrumentów wojskowego i cywilnego zarządzania
kryzysowego.
Na posiedzeniu w Brukseli w dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska zatwierdziła europejską
strategię bezpieczeństwa.
B. Rozszerzenie
Rada Europejska określała warunki każdego kolejnego rozszerzenia UE. W Kopenhadze
w 1993 r. określiła podstawy dla kolejnego etapu rozszerzenia (kryteria kopenhaskie).
W kolejnych latach sprecyzowano kryteria przyjęcia i wymogi dotyczące uprzedniego
przeprowadzenia reform instytucjonalnych.
Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Kopenhadze (12–13 grudnia 2002 r.) zapadła decyzja
o przystąpieniu z dniem 1 maja 2004 r. Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski,
Słowacji, Słowenii i Węgier. Rumunia i Bułgaria przystąpiły do Unii 1 stycznia 2007 r.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_1.4.2.pdf
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Na posiedzeniu w dniu 3 października 2005 r. w Luksemburgu Rada zatwierdziła ramy
negocjacji z Chorwacją i Turcją w sprawie przystąpienia do UE. W dniu 9 grudnia 2011 r.
podpisano traktat akcesyjny z Chorwacją, a w dniu 1 lipca 2013 r. Chorwacja przystąpiła do UE.
C. Reforma instytucjonalna
Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Tampere w dniach 15–16 października 1999 r. podjęto
decyzję o procedurze opracowywania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (1.1.6).
Rada Europejska w Helsinkach (w grudniu 1999 r.) zwołała międzyrządową konferencję mającą
przygotować traktat nicejski.
Rada Europejska w Laeken (14–15 grudnia 2001 r.) podjęła decyzję o zwołaniu Konwentu
w sprawie Przyszłości Europy. Konwent ten opracował traktat konstytucyjny, którego przyjęcie
ostatecznie zakończyło się fiaskiem (1.1.4). Po dwóch i pół roku impasu instytucjonalnego
Rada Europejska w dniach 21–22 czerwca 2007 r. przyjęła szczegółowy mandat konferencji
międzyrządowej, która doprowadziła do podpisania Traktatu z Lizbony w dniu 13 grudnia
2007 r. Traktat ten wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. (1.1.5). W dniu 25 marca 2011 r.
Rada Europejska przyjęła decyzję zmieniającą artykuł 136 TFUE i umożliwiającą utworzenie
Europejskiego Mechanizmu Stabilności.
Petr Novak
04/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_1.1.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_1.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_1.1.5.pdf
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