Svet Evropske unije
Svet EU je institucija, ki predstavlja vlade držav članic. V okviru tega telesa se srečujejo
ministri iz posameznih držav članic EU ter v njem sprejemajo zakone in usklajujejo
politike.
Ministri imajo pooblastilo, da v imenu svoje vlade prevzamejo obveznost glede ukrepov,
dogovorjenih na sestankih. Svet EU nima stalnih članov, pač pa se glede na področje
politike, ki je na dnevnem redu seje, sestaja v 10 različnih sestavih. Sej o posameznem
področju politike se iz vsake države udeleži minister, pristojen za to področje.
Svet EU je skupaj z Evropskim parlamentom glavno zakonodajno telo Evropske unije.
Ne smemo ga zamenjati z Evropskim svetom – v katerem se vsake tri mesece na t. i. vrhu
sestanejo voditelji vlad in držav EU ter določijo splošne smernice za politike EU ter
Svetom Evrope, ki ni organ EU.
Naloge Sveta EU
Svet Evropske Unije oblikuje in sprejema zakonodajo EU - skupaj z Evropskim
parlamentom, običajno s postopkom soodločanja in na podlagi zakonodajnih predlogov
Evropske komisije.
• Usklajuje politike držav članic EU (zlasti na področjih gospodarske in fiskalne politike,
izobraževanja, kulture, mladine in športa ter zaposlovanja).
• Določa in izvaja zunanjo in varnostno politiko EU v skladu s smernicami Evropskega
sveta (vključuje tudi razvojno in humanitarno pomoč EU, obrambo in trgovino).
• Sklepa mednarodne sporazume in daje mandat Evropski komisiji.
• Sprejme letni proračun EU – skupaj z Evropskim parlamentom.

Način dela v Svetu EU
• Vse razprave in glasovanja so javni.
• Odločitve navadno sprejemajo s kvalificirano večino: predlog mora podpreti 55 % držav
(pri 28 državah članicah to pomeni 16 držav), ki predstavljajo vsaj 65 % celotnega
prebivalstva EU. Predlog lahko zavrnejo, samo če proti glasujejo vsaj 4 države, ki
predstavljajo najmanj 35 % celotnega prebivalstva EU.
• Izjema: za občutljive teme, denimo zunanjo politiko in obdavčitev, je potrebna soglasna
odločitev (vse države morajo glasovati za predlog).
• Navadna večina se uporablja pri odločanju o postopkovnih in administrativnih
vprašanjih.
Predsednik: Vsaka država EU prevzame predsedovanje po načelu šestmesečne rotacije.
Trenutno predseduje Portugalska, v drugi polovici leta 2021 pa bo predsedovanje
prevzela Slovenija.
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