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Presidência Eslovaca do Conselho da União Europeia | julho a dezembro de 2016 
 

 

A 1 de julho, a Eslováquia assumiu pela primeira vez a Presidência 

rotativa do Conselho da União Europeia, por seis meses, sucedendo 

aos Países Baixos e precedendo Malta. 

 

Planear e presidir às reuniões do Conselho e das suas instâncias 

preparatórias e representar o Conselho nas relações com as outras 

instituições da União Europeia, constituem as principais 

responsabilidades da Presidência. 

 

O Programa semestral da Presidência enquadra-se no Programa conjunto do trio de Presidências 

que visa promover a articulação entre as três Presidências sucessivas dos Países Baixos, Eslováquia 

e Malta, para o período de 18 meses (compreendido entre 1 de janeiro de 2016 e 30 de junho de 

2017) e que assenta nos seguintes pilares: 

 

- Uma União de Emprego, Crescimento e Competitividade (Pilar I); 

- Uma União que capacita e protege todos os seus cidadãos (Pilar II);  

- Rumo a uma União da Energia com uma política climática virada para o futuro (Pilar III);  

- Uma União de Liberdade, Segurança e Justiça (Pilar IV); 

- A União como forte ator mundial (Pilar V). 

 

A Presidência eslovaca centrar-se-á nas seguintes prioridades para o segundo semestre de 2016: 

uma Europa economicamente mais forte, um mercado único moderno, políticas de asilo e 

migração sustentáveis e uma Europa empenhada a nível mundial. 

 

No âmbito do setor agroalimentar, a Presidência eslovaca pretende reforçar a posição dos 

agricultores na cadeia alimentar, com o intuito de vir a adotar Conclusões sobre esta matéria.  

 

http://www.gpp.pt/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovakia/index_pt.htm
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000069536/documento/0001/
http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/priorities-of-the-slovak-presidency
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A Presidência tem também como objetivo avaliar os progressos realizados sobre a simplificação 

da Política Agrícola Comum e identificar novas formas de redução da carga administrativa. 

 

Devido à prolongada crise dos mercados agrícolas, especialmente nos setores do leite e carne de 

porco, a Presidência pretende continuar a monitorizar esta situação, avaliando as medidas já 

implementadas e propondo novas medidas, no sentido da estabilização dos mercados agrícolas.  

 

Numa perspetiva de continuidade, a Presidência vai debruçar-se sobre o projeto de Regulamento 

sobre produção e rotulagem dos produtos biológicos e ainda, no que respeita ao setor florestal, 

a Presidência vai concentrar os seus esforços em “fazer da União Europeia um líder mundial na 

promoção da gestão sustentável das florestas do mundo”. 

 

Quanto ao setor das pescas, a Presidência vai focalizar-se sobre as quotas de pesca anuais, 

ambicionando chegar a acordo político sobre regulamentos no Mar Báltico e Mar Negro. 

 

Consulte ainda os eventos políticos e culturais no âmbito da Presidência eslovaca. 

 

Mais informações disponíveis no Site da Presidência Eslovaca  

 

 

http://www.gpp.pt/
http://www.eu2016.sk/en/events/political-and-expert-meetings
http://www.eu2016.sk/en/events/cultural-and-other-events
http://www.eu2016.sk/en

