a demográfia és családpolitika a foglalkoztatásra és a gazdasági növekedésre. A szegénység csökkentésére irányuló kezdeményezés során az elnökség kiemelt figyelmet kíván fordítani a gyermekszegénység elleni küzdelemre, és
érdemi, európai szintű lépések meghozatalára törekszik a
romaintegráció kérdésében.

Erősebb Európa
Az EU belső politikái a következő generációk jövőjét meghatározó három alapelem, az élelmiszer, az energia és a víz
köré épülnek. A magyar elnökség ezért kiemelt figyelmet
szentel annak, hogy ezeket a szakpolitikákat, és ezáltal Európát is megerősítse. A Közös Agrárpolitika felülvizsgálata,
a közös energiapolitika megteremtése, és egy új terület,
az európai vízpolitika kialakítása ezt a célt szolgálja. A vízkészletek megőrzéséről szóló vitával párhuzamosan, a magyar elnökség alatt fogadják el a Duna-régió fejlesztésére
irányuló európai stratégiát is. Magyarország valós, érdemi
vitát kíván folytatni a fenti területekről. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy az Unió következő többéves pénzügyi kerete ezekre a közös, a tagállamok közti kohéziót és
szolidaritást erősítő politikákra épülhessen fel.

Bővítés és szomszédságpolitika
Magyarország megkülönböztetett figyelmet kíván szentelni
a bővítési folyamat továbbvitelére és a nyugat-balkáni térség
integrációs perspektívájának elmozdítására. A magyar elnökség mindent meg fog tenni azért, hogy a Horvátországgal folyamatban levő csatlakozási tárgyalások 2011 első felében lezáruljanak. Kiemelt cél továbbá a szomszédságpolitika keleti
dimenziójának megerősítése, amelynek keretében 2011 májusában Magyarországon rendezik meg a második Keleti Partnerség csúcstalálkozót.

További információk:
http://www.eu2011.hu/hu
http://www.consilium.europa.eu/showPage.
aspx?lang=hu
http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/eu/2011_eu_
elnokseg/

Polgárbarát unió
Az Uniónak a polgárokat a mindennapjaikban közvetlenül érintő kérdésekkel is foglalkoznia kell. Így Magyarország céljai között szerepel a Stockholmi Program végrehajtásának továbbvitele, a polgárok szabad mozgásának
biztosítása érdekében a schengeni övezet Romániával és
Bulgáriával történő kibővítésének előmozdítása, valamint
az alapvető jogok védelme. Mindezek mellett a magyar elnökség célkitűzése, hogy ráirányítsa a tagállamok figyelmét a kulturális sokszínűségre, mint védendő európai értékre. A kulturális sokszínűség az elnökség alatti kulturális események meghatározó témája lesz.
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AZ EURÓPAI UNIÓ
TANÁCSÁNAK
MAGYAR ELNÖKSÉGE

A Tanács a politikai döntések legfőbb központja az Európai Unióban
Az Európai Unió Tanácsa (továbbiakban: Tanács) kormányközi intézmény, amely a tagállami érdekeket jeleníti meg.
Az Európai Unió Tanácsának keretében üléseznek a tagállamok miniszterei. Tíz különböző összetételben ülésezik,
a napirenden szereplő tárgykörök szerint minden országot az érintett területért felelős miniszter képvisel (külügy,
pénzügy, szociális ügyek, közlekedés, mezőgazdaság stb.).
A Tanács elnökségét a tagállamok hat hónapos időszakokban, felváltva töltik be.
A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése óta (2009. december 1.) a tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács üléseit - Herman Van Rompuy személyében - a
két és fél évre választott állandó elnök irányítja. Ily módon az Európai Tanács elnöke és a soros elnökség szoros
együttmködése adja az unió vezetését.

Milyen feladatai vannak a soros elnökséget
adó tagállamnak?
Az elnökséget adó ország feladata, hogy a Főtitkárság segítségével szervezze a Tanács munkáját, és ebben az értelemben irányítsa az Uniót, biztosítsa működésének folyamatosságát és rugalmasságát.
A mindenkori elnökség meghatározó szerepet játszik abban, hogy irányításának fél évében mely ügyek kerülnek a
Tanács figyelmének középpontjába, és nagy befolyást képes gyakorolni arra, hogy az EU miként kezelje a különböző politikai és gazdasági kihívásokat.
Három egymást követő elnökséget betöltő tagállam egyfajta „trióban” szorosabban is együttműködik egymással:
megoszthatják egymással tapasztalataikat és segítik egy-

mást a felkészülésben, szorosan együttműködnek feladataik
ellátásában, különös tekintettel a féléves periódusokon túlnyúló ügyekre, amelyekben egyeztetik álláspontjukat.
Ez a trió-elnökség a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével
„intézményesült”.
Az elnökséget viselő állam vezeti a Tanács üléseit, dönt az ülések összehívásáról, napirendjéről és eljárási kérdéseiről.
Az elnökség elsődleges szerepet játszik a Tanács munkájának szervezésében. Az elnökséget viselő állam adja a Tanács,
a tanácsüléseket előkészítő COREPER (a tagállamok az EU-hoz
delegált állandó képviselőinek ülése), a szakbizottságok valamint munkacsoportok elnökeit, ebben a minőségében dönt
az ülések összehívásáról, napirendjéről és eljárási kérdéseiről.
Az elnökség meghatározó szerepet játszik abban, hogy
irányításának fél évében milyen ügyek kerülnek az Unió
érdeklődésének homlokterébe, és nagy befolyást képes
gyakorolni a különböző politikai és gazdasági kihívások
kezelési módjára. Bár a félév során felmerülő prioritások nagy
része „örökölt”, ugyanakkor a soros elnök – támaszkodva az
ország természetes külpolitikai prioritásaira, illetve a számára hagyományosan fontos kérdésekre – új lendületet adhat
az Unió együttműködésének bizonyos kiemelt területeken.
Az elnökség fontos feladata a 27 tagállam számára megfelelő kompromisszumok elősegítése, a mindenki számára megfelelő megegyezés kialakítása.

Spanyol – belga - magyar elnökség

A spanyol – belga - magyar az első csoportos elnökség, amely
teljes egészében a lisszaboni szabályok szerint működik. Spanyolország, Belgium és Magyarország közös trió-elnökségi programot dolgozott ki, amely a 18 hónap alatt napirendre kerülő

szakpolitikai dossziék, jogalkotási javaslatok, uniós események, főleg állam- és kormányfői, valamint miniszteri szintű találkozók tervezését jelenti. A három ország elnökségi
logója is egységes. Az egyes elnökségi triók egymás között is
egyeztetnek. Így Magyarország nagy hangsúlyt fektet a következő trió első elnökségét adó Lengyelországgal való szoros együttműködésre például olyan kérdésekben, mint a közös energiapolitika vagy az EU keleti szomszédságpolitikája.

A magyar elnökség prioritásai és programja
2011. január 1-jétől, soros elnökként Magyarország feladata, hogy az Európai Unió napirendjén szereplő ügyeket a
27 tagállam közös érdekeinek megfelelően alakítsa. Hogy
számos teendője között is tartani tudja a helyes irányt, kijelölte azokat a témákat, amelyeknek kiemelt fontosságot tulajdonít. A magyar elnökség négy prioritás mentén
kíván dolgozni 2011 első félévében. Emellett a gazdasági
ügyektől kezdve a közösségi politikákon át a bővítés kérdéséig minden esetben szem előtt kívánja tartani az emberi tényezőt, mint az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés alapját.

Növekedés és foglalkoztatás az európai szociális modell megőrzéséért
Az Unió egészét a gazdasági átrendeződés határozza meg.
A magyar elnökség folytatja a konszolidációt. Meggyőződése, hogy a siker kulcsa az EU jövő-orientált növekedési
stratégiájában és a gazdaságpolitikai koordináció megerősítésében rejlik. Az Európa 2020 stratégia az európai polgárok életkörülményeit kívánja javítani, illetve megőrizni,
ezért középpontjában a munkahelyteremtésnek és a fenntartható versenyképességnek kell állnia. A magyar elnökség ezért javítani kíván a munkahelyteremtés motorjainak
számító kis- és középvállalkozások helyzetén, és fel kívánja hívni a tagállamok figyelmét arra, milyen hatással lehet

