UKRATKO O EUROPSKOM
VIJEĆU I VIJEĆU

EUROPSKO VIJEĆE – STRATEŠKO
TIJELO EU-a
Europsko vijeće pokretačka je sila Europske unije, ono određuje njezin
smjer i političke prioritete. Smjernice politika Europskog vijeća ulaze u
rad Vijeća, Europskog parlamenta, Europske komisije i država članica.
Na sastancima Europskog vijeća utvrđuje se plan budućeg donošenja politika i stoga su ključni za život EU-a. Zbog toga sastanci na vrhu
privlače veliku medijsku pozornost.
Europsko vijeće okuplja političke čelnike Europe na najvišoj razini, tj.
predsjednika Europskog vijeća, predsjednika Europske komisije te
čelnike EU-a (šefove država ili vlada, bilo da je riječ o predsjedniku,
premijeru, kancelaru, predsjedniku vlade, itd.). Visoki pred
stavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku također sudjeluje
u sastancima.
Rad Europskog vijeća koordinira njegov predsjednik, koji priprema
i vodi sastanke te im predsjeda, nastojeći postići suglasnost među
članovima. Zajedno s predsjednikom Europske komisije predstavlja
EU na najvišoj razini. Visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku predstavlja interese Unije u pitanjima u vezi s vanjskom
politikom i sigurnosti.
Predsjednik se bira na mandat od dvije i pol godine, koji se može
jedanput produljiti. Položaj
predsjednika Europskog
vijeća posao je s punim
radnim vremenom; predsjednik ne smije u isto
vrijeme obnašati nacionalnu dužnost. Trenutačni
predsjednik Europskog vijeća je Donald Tusk, bivši
predsjednik vlade Poljske.
Njegov mandat počeo je
1. prosinca 2014. i traje do
31. svibnja 2017.
Sastanci Europskog vijeća
obično se održavaju četiri
puta godišnje, međutim
predsjednik može sazvati
izvanredne sastanke radi
rješavanja hitnih pitanja.
Donald Tusk, predsjednik Europskog vijeća
Sastanci na vrhu obično
se održavaju u Bruxellesu te im prethodi sastanak s predsjednikom Europskog parlamenta.
Više informacija o Europskom vijeću možete naći na adresi:
www.consilium.europa.eu/european-council

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE –
ZAKONODAVAC
Vijeće – ili kolokvijalno Vijeće EU-a ili Vijeće ministara – jedna je od
ključnih institucija EU-a za donošenje odluka. Riječ je o mjestu gdje
se državni ministri iz svake zemlje EU-a sastaju kako bi raspravljali o
zakonodavstvu EU-a i donosili ga, koordinirali gospodarske politike
država članica, razvijali politike kao što je zajednička vanjska i sigurnosna politika EU-a, sklapali međunarodne sporazume i donosili proračun EU-a.
O zakonima koji se izravno odnose na živote građana Europske unije i
koji imaju znatan međunarodni učinak pregovara Vijeće te ih donosi,
obično zajedno s Europskim parlamentom.
Vijeće se sastaje u različitim sazivima, koji se nazivaju sastavi, ovisno o pitanjima kojima se bavi. Ministri vanjskih poslova sastaju se
na primjer otprilike jednom mjesečno u Vijeću za vanjske poslove,
a ministri okoliša sastaju se oko četiri puta godišnje u Vijeću za okoliš.
Državni ministar odgovoran za određeno područje predstavlja svoju zemlju i izražava njezina stajališta u Vijeću. Postoji deset sastava
Vijeća, koji obuhvaćaju cjelokupni spektar politika EU-a.

Sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove, 6. svibnja 2014.

Predstavnici država članica u Vijeću pregovaraju i glasuju u ime svoje vlade. Europski povjerenici nadležni za predmetna područja također sudjeluju u sastancima Vijeća, međutim nemaju pravo glasa.
Vijeće donosi odluke običnom većinom (15 država članica glasuje
„za”), kvalificiranom većinom (55 % država članica koje predstavljaju barem 65 % stanovništva EU-a glasuje „za”) ili jednoglasno
(svi glasuju „za”), ovisno o pitanjima o kojima se raspravlja. Oko
80 % cjelokupnog zakonodavstva EU-a donosi se glasovanjem
kvalificiranom većinom. Kvalificirana većina podrazumijeva ponderiranje glasova svake države članice u skladu s veličinom stanovništva svake države.

O pitanjima u vezi s vanjskom i sigurnosnom politikom, porezima,
zapošljavanjem i socijalnom sigurnošću i dalje se odlučuje jednoglasno, kao i o sporazumima sa zemljama u razvoju te pri donošenju
odluka o pristupanju novih država članica.
Većina sastanaka Vijeća odvija se u sjedištu Vijeća, u zgradi Justus
Lipsius u Bruxellesu. Međutim, svake godine u travnju, lipnju i listopadu redovni sastanci Vijeća održavaju se u Konferencijskom centru
Kirchberg u Luxembourgu.

PREDSJEDNIŠTVO VIJEĆA
28 država članica naizmjence preuzimaju predsjedništvo Vijeća, svaka na razdoblje od šest mjeseci. Predsjedništvo organizira sastanke
u Vijeću i njegovim pripremnim tijelima i predsjeda im te sastavlja
kompromise koji mogu olakšati Vijeću da donese odluke.
Samo jednim sastavom Vijeća ne predsjeda šestomjesečno predsjedništvo: Vijećem za vanjske poslove kojim predsjeda visoki
predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku koji je također
i potpredsjednik Komisije. Tu
dužnost trenutačno obnaša
Federica Mogherini.
Kako bi se osigurao kontinuitet
rada Vijeća, tri uzastopna predsjedništva rade zajedno („trio”)
te sastavljaju zajednički program rada Vijeća za razdoblje
od 18 mjeseci. Trenutačni trio sastoji se od talijanskog, latvijskog
i luksemburškog predsjedništva
i obuhvaća razdoblje od 1. srpnja
2014. do 31. prosinca 2015.
Federica Mogherini,
visoka predstavnica Unije za vanjske
poslove i sigurnosnu politiku

Redoslijed predsjedništava je sljedeći:
2014.
2015.

siječanj–lipanj

2016.

siječanj–lipanj

2017.

siječanj–lipanj

srpanj–prosinac

Italija

Latvija

srpanj–prosinac

Luksemburg

Nizozemska

srpanj–prosinac

Slovačka

Malta

Više informacija o Vijeću EU-a potražite na stranici:
www.consilium.europa.eu

GLAVNO TAJNIŠTVO VIJEĆA
Glavno tajništvo pomaže i Europskom vijeću i njegovu predsjedniku
te Vijeću i njegovim predsjedništvima. Glavno tajništvo Vijeća daje
savjete i pomaže im u radu. Na čelu mu je glavni tajnik kojeg imenuje
Vijeće.
Služba za medije pruža medijima informacije o različitim područjima
politika Vijeća. Također organizira događaje kao što su konferencije za
medije i izvještavanje o osnovnim informacijama te izdaje priopćenja
za medije. Povezani foto i video materijali dostupni su prije, tijekom
i nakon sastanaka.
Više informacija o službi za medije potražite na adresi: 			
www.consilium.europa.eu/press
Služba za informiranje javnosti odgovara na zahtjeve za informacijama o radu Europskog vijeća i Vijeća na bilo kojem službenom
jeziku EU-a.
Više informacija o upitima potražite na adresi:
www.consilium.europa.eu/infopublic

OPĆENITO O EUROPSKOM VIJEĆU
I VIJEĆU
Europsko vijeće je strateško tijelo EU-a. Okuplja političke čelnike
EU-a koji utvrđuju smjernice i političke prioritete rada Unije. Obično se sastaje četiri puta godišnje. Na svakom sastanku Europsko
vijeće izdaje zaključke u kojima se nalazi sažetak ishoda rasprava.
Rad Europskog vijeća organizira predsjednik koji se bira na razdoblje od dvije i pol godine.
Vijeće Europske unije, poznato i pod nazivom Vijeće ministara ili
Vijeće EU-a, jedno je od tijela EU-a za donošenje odluka. Riječ je
o instituciji u kojoj se nacionalni predstavnici i ministri iz svake
zemlje EU-a sastaju kako bi raspravljali o zakonima i odlukama
te ih donosili te kako bi koordinirali politike. Rad organizira
predsjedništvo koje naizmjence obnašaju države članice
u razdobljima od šest mjeseci.
Ta dva tijela EU-a ne bi trebalo miješati s Vijećem Europe – organizacijom čije je sjedište u Strasbourgu i koja se bavi ljudskim pravima i kulturom te je u potpunosti odvojena od Europske unije.
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