Spotkanie z Andreasem Lernhartem
z Sekretariatu Generalnego Rady UE
29.01.2010, Warszawa
W ramach przygotowań resortu rolnictwa do objęcia i sprawowania
Prezydencji w Radzie UE w II połowie 2011 r. Główny Inspektorat
Weterynarii wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował
spotkanie z panem Andreasem Lernhartem, szefem Unitu 1A w Sekretariacie
Generalnym Rady UE, odpowiedzialnym za kwestie weterynaryjne.
Z gościem z Sekretariatu Generalnego Rady UE spotkał się pan Marek
Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz pan Tadeusz Nalewajk,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W opinii Ministra najbliższe dwa tria, sprawujące po sobie przewodnictwo w
Radzie UE (Hiszpania, Belgia, Węgry oraz Polska, Dania, Cypr), będą miały
istotny wpływ na kształt budżetu UE oraz Wspólnej Polityki Rolnej po 2013
r. Szef resortu rolnictwa podkreślił duże zaangażowanie Polski w
przygotowania do Prezydencji w II połowie 2011 r. Dodał, że w czasie
polskiego przewodnictwa Polska będzie dążyła do uproszczenia i
usprawnienia Wspólnej Polityki Rolnej.
Pan Andreas Lernhart powiedział, że docenia polskie przygotowania i
podkreślił jak odpowiedzialna jest rola kraju sprawującego Prezydencję w
Radzie UE. Zapewniał, że Sekretariat Generalny Rady z chęcią będzie służył
pomocą i wsparciem polskiej administracji w czasie półrocznego
przewodnictwa. Podzielił się z ministrem kilkoma ogólnymi wskazówkami
odnośnie dobrego przygotowania resortu rolnictwa do sprawowania
Prezydencji. Wyraził przekonanie, że Prezydencja Polska będzie dużym
sukcesem, gdyż przygotowania do niej rozpoczęły się wcześnie i przebiegają
bardzo sprawnie.

Po spotkaniu z kierownictwem resortu odbyło się seminarium poświęcone
zadaniom państwa sprawującego Prezydencję oraz roli Sekretariatu
Generalnego Rady UE. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele
Głównego Inspektoratu Weterynarii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
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Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównego
Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, prowadzone było przez pana Krzysztofa
Jażdżewskiego, Zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii.
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Pani Anna Galica, Dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej i Współpracy z
Zagranicą GIW przedstawiła dotychczasowe przygotowania resortu rolnictwa
do objęcia i sprawowania Prezydencji w Radzie UE w II połowie 2011 r. w
zakresie weterynarii.

Następnie pan Andreas Lernhart zaprezentował praktyczne aspekty
organizacji i funkcjonowania grup roboczych Rady UE, wynikające z tego
obowiązki państwa sprawującego Prezydencję oraz zakres pomocy
Sekretariatu Generalnego Rady UE. Zwrócił również uwagę na znaczenie
grupy roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii oraz grupy roboczej Radców
Rolnych, które spotykają się często i podczas ich posiedzeń można omawiać
wszystkie tematy z zakresu bezpieczeństwa żywności i weterynarii, które
wymagają dodatkowych konsultacji państw członkowskich UE w celu
osiągnięcia kompromisu.
Pan Lernhart przedstawił ponadto temat współpracy państwa sprawującego
Prezydencję z Parlamentem Europejskim podczas spotkań konsultacyjnych
dotyczących projektów nowych aktów prawnych UE.
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Pan Andreas Lernhart przedstawił także praktyczne wskazówki pomagające
osiągnąć sukces Prezydencji. Zapewnił on ponadto, iż będzie służył pomocą i
wsparciem polskiej administracji w czasie półrocznego przewodnictwa Polski
w Radzie UE.
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