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Секция: Новини [1]
Тема: Председателство на ЕС [2]
Тази вечер, 26 юли 2016, в офицалния Twitter акаунт на Словашкото председателство на ЕС [3] бе
публикуван редът за следващите Председателства на ЕС, Промяната се налага от отказа на
Великобритания да поеме функциите, след гласуването за напускане на Обединеното кралство на
ЕС.
1

На 26 юли 2016 Съветът на ЕС прие решение за създаване на на нов ред, в който държавитечленки ще поеме председателството на Съвета на ЕС до 2030 г. [4]
Очаквайте подробности.

Done & dusted - decision on order of @EUCouncil
come. pic.twitter.com/2C4zNf0dDJ [6]
— EU2016SK (@eu2016sk) July 26, 2016

[5]

Presidencies. Important clarity for years to

[7]

Меглена Кунева съобщи новината на 27 юли с думите, цитирани от БНР:

По време на нашето председателство ние ще празнуваме 24 май. Мисълта, която ни дава
спокойствие и щастие в този момент е, че ще можем да покажем, най-малко на цяла Европа, какво
означава да обичаш езика си, да обичаш азбуката си и колко сме горди с нея.
Малко по-рано през деня външният министър Даниел Митов беше първият български официален
представител, който обяви решението на Съвета.
Daniel Mitov
about 4 years ago

България ще поеме ротационното председателство на ЕС от 1
януари 2018.
Поемането на председателството с 6 месеца по-рано, следва
да ни мобилизира и мотивира допълнително, така че то да
протече успешно и България да даде своя принос за по-силен
и по ефективен ЕС.
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Council rotating presidencies: dec…
A decision was adopted on which member …
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#Finnish [8] EU presidency to take place earlier, new 6-month period in Jul-Dec 2019. #Brexit
pic.twitter.com/xbynuymZiI [10]
— Finnish Government (@FinGovernment) July 27, 2016
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