
DECYZJA RADY (UE) 2016/1316 

z dnia 26 lipca 2016 r. 

zmieniająca decyzję 2009/908/UE ustanawiającą środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej 
w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotyczącą przewodnictwa w organach 

przygotowawczych Rady 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Rady Europejskiej 2009/881/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji 
Rady (1), w szczególności jej art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją 2009/908/UE (2) Rada ustanowiła porządek, w którym państwa członkowskie Unii Europejskiej będą 
sprawować prezydencję Rady, poczynając od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., oraz określiła 
podział tego porządku prezydencji na grupy złożone z trzech państw członkowskich. 

(2)  Unia Europejska została poszerzona w dniu 1 lipca 2013 r. o nowe państwo członkowskie – Chorwację. 

(3)  Choć nie otrzymano jeszcze od rządu powiadomienia na mocy art. 50 TUE, jedno państwo członkowskie 
ogłosiło publicznie, że wystąpi z Unii. Porządek prezydencji Rady należy zmienić, aby uwzględnić tę okoliczność, 
bez uszczerbku dla praw i obowiązków tego państwa członkowskiego. 

(4)  Rada powinna ustanowić porządek sprawowania prezydencji Rady w najbliższej przyszłości. Porządek należy 
określić zgodnie z kryteriami przedłożonymi w Traktatach i w decyzji Rady Europejskiej 2009/881/UE. Należy 
odpowiednio zmienić decyzję 2009/908/UE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Decyzja Rady 2009/908/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej 
w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady 
otrzymuje brzmienie:  

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Porządek, w jakim państwa członkowskie sprawują prezydencję Rady, począwszy od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 
31 grudnia 2030 r., jak również podział tego porządku prezydencji na grupy trzech państw członkowskich, jest 
określony w załączniku I do niniejszej decyzji.”;  

2) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Rada ustala przed dniem 31 grudnia 2029 r. porządek, w jakim państwa członkowskie będą sprawować prezydencję 
Rady, począwszy od dnia 1 stycznia 2031 r.”;  

3) Tekst załącznika I do decyzji Rady 2009/908/UE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. 
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(1) Dz.U. L 315 z 2.12.2009, s. 50. 
(2) Decyzja Rady 2009/908/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie 

sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 28). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2017 r. 

Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2016 r. 

W imieniu Rady 
M. LAJČÁK 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK I 

Projekt tabeli prezydencji Rady (*) 

Niderlandy (**) styczeń–czerwiec 2016 

Słowacja (**) lipiec–grudzień 2016 

Malta (**) styczeń–czerwiec 2017 

Estonia lipiec–grudzień 2017 

Bułgaria styczeń–czerwiec 2018 

Austria lipiec–grudzień 2018 

Rumunia styczeń–czerwiec 2019 

Finlandia lipiec–grudzień 2019 

Chorwacja styczeń–czerwiec 2020 

Niemcy lipiec–grudzień 2020 

Portugalia styczeń–czerwiec 2021 

Słowenia lipiec–grudzień 2021 

Francja styczeń–czerwiec 2022 

Republika Czeska lipiec–grudzień 2022 

Szwecja styczeń–czerwiec 2023 

Hiszpania lipiec–grudzień 2023 

Belgia styczeń–czerwiec 2024 

Węgry lipiec–grudzień 2024 

Polska styczeń–czerwiec 2025 

Dania lipiec–grudzień 2025 

Cypr styczeń–czerwiec 2026 

Irlandia lipiec–grudzień 2026 

Litwa styczeń–czerwiec 2027 

Grecja lipiec–grudzień 2027 

Włochy styczeń–czerwiec 2028 

Łotwa lipiec–grudzień 2028 

Luksemburg styczeń–czerwiec 2029 

Niderlandy lipiec–grudzień 2029 

Słowacja styczeń–czerwiec 2030 

Malta lipiec–grudzień 2030  

(*) Bez uszczerbku dla praw i obowiązków Zjednoczonego Królestwa jako państwa członkowskiego.  
(**) Obecną trojkę wprowadzono do niniejszego załącznika w celach informacyjnych.”   
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