Parlament Europejski
WstÄ™p - wszystko o Parlamencie Europy
Parlament Europejski (PE), reprezentuje interesy obywateli Unii, przez których jest bezpoÅ›rednio
wybierany. Historia Parlamentu siÄ™ga lat piÄ™Ä‡dziesiÄ…tych ubiegÅ‚ego wieku i zapisów w
traktatach zaÅ‚oÅźycielskich. Od 1979 roku jego posÅ‚owie sÄ… wybierani w wyborach bezpoÅ›rednich
przez obywateli, których reprezentujÄ….
Wybory do Parlamentu odbywajÄ… siÄ™, co piÄ™Ä‡ lat i kaÅźdy z obywateli Unii zarejestrowany w
spisie wyborczym ma prawo do udziaÅ‚u w gÅ‚osowaniu. Dlatego teÅź Parlament jest wyrazicielem
demokratycznej woli obywateli Unii, (która liczy ich juÅź ponad 490 milionów), dbajÄ…c o ich interesy w
dialogu z pozostaÅ‚ymi instytucjami Unii.
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Obecny skÅ‚ad zgromadzenia liczy 785 czÅ‚onków ze wszystkich 27 krajów UE. Blisko jedna trzecia z
nich to kobiety.
Zasadniczo liczba posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego nastÄ™pnej kadencji (2009-2014) nie powinna
przekroczyÄ‡ 736. Ze wzglÄ™du na fakt, Åźe Rumunia i BuÅ‚garia przystÄ…piÅ‚y do Unii Europejskiej
podczas kadencji Parlamentu 2004-2009, aktualna maksymalna liczba posÅ‚ów 723 zostaÅ‚a
tymczasowo zwiÄ™kszona. PosÅ‚owie nie zasiadajÄ… w Parlamencie Europejskim wedÅ‚ug kraju
pochodzenia, lecz wedÅ‚ug przynaleÅźnoÅ›ci do jednego z siedmiu ogólnoeuropejskich ugrupowaÅ„
politycznych. PosÅ‚owie reprezentujÄ… caÅ‚y wachlarz poglÄ…dów na temat integracji europejskiej, od
skrajnego federalizmu po otwarty eurosceptycyzm. W styczniu 2007 r. Hans-Gert Pöttering zostaÅ‚
wybrany na przewodniczÄ…cego Parlamentu Europejskiego.
Instytucje Unii Europejskiej - Parlament Europejski
Schemat nr 1. Unia Europejska - historia, traktaty i struktura
Å¹ródÅ‚o: Unia Europejska &ndash; historia, traktaty i struktura, [za:] z dn. 20. 07. 2008.
Od poczÄ…tku istnienia Wspólnoty Europejskiej funkcjonuje ciaÅ‚o przedstawicielskie, którego dziÅ›
obowiÄ…zujÄ…ca nazwa &ndash; Parlament Europejski, zostaÅ‚a wpisana do prawa pierwotnego na
mocy Jednolitego Aktu Europejskiego1.
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Prawo pierwotne, inaczej statutowe to przede wszystkim traktaty zaÅ‚oÅźycielskie Europejskich
Wspólnot2 oraz ich zmiany i dokonane uzupeÅ‚nienia.3 Bardzo waÅźnÄ… cenzurÄ™ w historii
parlamentu stanowiÅ‚ rok 1979. W dniach 7 &ndash; 10 czerwca 1979 roku odbyÅ‚y siÄ™, bowiem
bezpoÅ›rednie wybory do parlamentu w wyniku, których wyÅ‚oniono czterdziestu dziewiÄ™ciu
posÅ‚ów. 17 lipca 1979 roku miaÅ‚o miejsce pierwsze posiedzenie wybranego wedÅ‚ug zmienionej
procedury Parlamentu. Dlatego w dziaÅ‚alnoÅ›ci Parlamentu Europejskiego wyróÅźniÄ… siÄ™ dwa
etapy:

- okres tzw. Parlamentu delegowanych, którego czÅ‚onkowie wybrani poprzednio do parlamentów
narodowych paÅ„stw czÅ‚onkowskich, desygnowani byli przez nie do Parlamentu Europejskiego;
- okres o czerwca 1979 roku, kiedy czÅ‚onkowie wyÅ‚aniani sÄ… w wyborach bezpoÅ›rednich.
CzÅ‚onkowie Parlamentu Europy
Obecnie czÅ‚onkowie Parlamentu Europejskiego rzadko dysponujÄ… mandatem posÅ‚a równieÅź do
parlamentu narodowego. Zdaniem ElÅźbiety Kaweckiej &ndash; Wyrzykowskiej, autorki publikacji
zatytuÅ‚owanej &bdquo;System prawny i instytucjonalny Wspólnot Europejskich&rdquo;:
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&bdquo;(&hellip;) przejÅ›cie do wyborów bezpoÅ›rednich w 1979 roku byÅ‚o przedwczesne. Dawna
ordynacja zapewniaÅ‚a, bowiem Å›cisÅ‚Ä… Å‚Ä…cznoÅ›Ä‡ Parlamentu Europejskiego z
parlamentami narodowymi, po zmienieniu procedury trudnÄ… do osiÄ…gniÄ™cia. Za maÅ‚o realne
naleÅźy jednak uznaÄ‡ gÅ‚osy postulujÄ…ce powoÅ‚anie na szczeblu Wspólnoty drugiej izby,
skÅ‚adajÄ…cej siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie z czÅ‚onków parlamentów narodowych lub utworzenie instytucji
stanowiÄ…cej wspólne forum komitetów parlamentarnych paÅ„stw czÅ‚onkowskich i Parlamentu
Europejskiego&rdquo;.4
CzÅ‚onkowie Parlamentu Europejskiego wybierani sÄ… wyborach powszechnych i bezpoÅ›rednich,
zgodnie z artykuÅ‚em 190 Traktatu UstanawiajÄ…cego UniÄ™ EuropejskÄ….5
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W Parlamencie Europejskim skÅ‚adajÄ…cym siÄ™ z przedstawicieli narodów poÅ‚Ä…czonych we
Wspólnocie paÅ„stw w myÅ›l artykuÅ‚u 189 TWE, zasiada szeÅ›ciuset dwudziestu szeÅ›ciu posÅ‚ów
wybieranych, co piÄ™Ä‡ lat. WedÅ‚ug ElÅźbiety Kaweckiej &ndash; Wyrzykowskiej, autorki publikacji
zatytuÅ‚owanej &bdquo;System prawny i instytucjonalny Wspólnot Europejskich&rdquo;:
&bdquo;Wspomniany (w dokumentach legislacyjnych Parlamentu Europejskiego)6 w odniesieniu do
reguÅ‚y waÅźenia gÅ‚osów w Radzie kompromis miÄ™dzy ogólnÄ… zasadÄ… praw paÅ„stw
czÅ‚onkowskich a zróÅźnicowanÄ… liczbÄ… ich mieszkaÅ„ców znajduje zastosowanie równieÅź w
podziale mandatów poselskich do parlamentu.&rdquo;7
NaleÅźy w tym miejscu nadmieniÄ‡, Åźe dla podkreÅ›lenia wagi, wspomnianej przez autorkÄ™
powyÅźszego cytatu, zasady Traktat Amsterdamski uzupeÅ‚niÅ‚ artykuÅ‚ 190 TWE stwierdzeniem, Åźe
jeÅźeli nastÄ…pi zmiana w istniejÄ…cym podziale miejsc parlamentarnych miÄ™dzy poszczególne kraje,
to liczba wybranych w kaÅźdym paÅ„stwie czÅ‚onkowskim posÅ‚ów musi gwarantowaÄ‡
odpowiedniÄ… reprezentacjÄ™ spoÅ‚eczeÅ„stw paÅ„stw tworzÄ…cych WspólnotÄ™.8
Traktat Amsterdamski
BiorÄ…c pod uwagÄ™ przyszÅ‚e rozszerzenie Unii oraz koniecznoÅ›Ä‡ zapewnienia sprawnoÅ›ci
funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, Traktat Amsterdamski wprowadziÅ‚ liczbÄ™ 700 posÅ‚ów
jako limit ogólnej liczby parlamentarzystów.9

Rada Europejska, przyjmujÄ…c w grudniu 2000 roku Traktat nicejski, podjÄ™Å‚a decyzjÄ™, Åźe od 1
stycznia 2004 roku bÄ™dzie obowiÄ…zywaÅ‚ nowy limit liczby posÅ‚ów w iloÅ›ci 732 oraz nowy
podziaÅ‚ miejsc w Parlamencie Europejskim na poszczególne paÅ„stwa czÅ‚onkowskie,
uwzglÄ™dniajÄ…cy jednoczeÅ›nie rozszerzenie UE.
Tablica 1. PodziaÅ‚ miejsc w Parlamencie Europejskim

PaÅ„stwo
Obecna liczba miejsc w Parlamencie (dane sprzed 2004 roku)
Liczba miejsc w Parlamencie Europejskim ustanowiona w Traktacie Nicejskim
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Niemcy
99
99
Francja
87
72
WÅ‚ochy
87
72
Wielka Brytania
87
72
Hiszpania
64
50
Holandia
31
25
Belgia
25
22
Grecja
25
22
Portugalia
25
22
Szwecja
22
18
Austria
21
17
Dania
16
13
Finlandia
16
http://www.wos.org.pl

Kreator PDF

Utworzono 1 September, 2015, 00:18

13
Irlandia
15
12
Luksemburg
6
6
Razem
626
535
Polska
50
Rumunia
33
Czechy
20
WÄ™gry
20
BuÅ‚garia
17
SÅ‚owacja
13
Litwa
12
Å•otwa
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8
SÅ‚owenia
7
Estonia
6
Cypr
6
Malta
5
Razem
732

Å¹ródÅ‚o: E. Kawecka &ndash; Wyrzykowska: System prawny i instytucjonalny Wspólnot Europejskich,
[w:] Unia Europejska. Przygotowania Polski do czÅ‚onkostwa, [red. naukowa i koordynacja], E. Kawecka
&ndash; Wyrzykowska, E. Synowiec, E. Kawecka &ndash; Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut
Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, s. 95.
PosÅ‚owie zasiadajÄ… w Parlamencie Europejskim nie wedÅ‚ug kryterium narodowoÅ›ci, ale
przynaleÅźnoÅ›ci do partii politycznej, które zgodnie z TWE stanowiÄ… istotny czynnik integracji w
ramach Unii dziÄ™ki moÅźliwoÅ›ci wyraÅźania politycznej woli jej mieszkaÅ„ców. NaleÅźy zaznaczyÄ‡,
Åźe o mandat do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych krajach Unii mogÄ… ubiegaÄ‡ takÅźe
obywatele innego paÅ„stwa czÅ‚onkowskiego UE. MuszÄ… oni jednak mieszkaÄ‡ w nim na staÅ‚e,
przez co najmniej szeÅ›Ä‡ miesiÄ™cy i mieÄ‡ tam prawo wyborcze.
Prezydium Parlamentu Europejskiego
DziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… parlamentu kieruje prezydium skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ z wybieranego przez
parlament na dwa i póÅ‚ roku przewodniczÄ…cego oraz czternastu wiceprzewodniczÄ…cych.
CzÅ‚onkami prezydium o wyÅ‚Ä…cznie doradczej funkcji sÄ… kwestorzy, którzy zajmujÄ… siÄ™
sprawami administracyjnymi i finansowymi bezpoÅ›rednio dotyczÄ…cymi posÅ‚ów. W parlamencie
dziaÅ‚ajÄ… wyspecjalizowane staÅ‚e komitety, takie jak:

- Komitet Spraw Zagranicznych;
- Komitet Praw CzÅ‚owieka;
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- Komitet wspólnej Polityki BezpieczeÅ„stwa i Obrony;
- Komitet Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- Komitet do spraw Prawnych;
- Komitet Rynku WewnÄ™trznego.
Obok wyÅźej wymienionych Komitetów mogÄ… byÄ‡ tworzone niestaÅ‚e komitety parlamentarne,
w tym Komitet WyjaÅ›niajÄ…cy. Uprawnienia Parlamentu Europejskiego dzielÄ… siÄ™ na:

- legislacyjne;
- budÅźetowe;
- kontrolne.
W zakresie uprawnieÅ„ legislacyjnych parlament postÄ™puje zgodnie z artykuÅ‚em z
artykuÅ‚em 192 TWE. PowyÅźszy akt prawny nadaje Parlamentowi Europejskiemu uprawnienia w
procesie legislacyjnym, co w praktyce dziaÅ‚ania organu Unii Europejskiej oznacza jego udziaÅ‚ w
procesie stanowienia wspólnego prawa.10 Uprawnienia Parlamentu Europejskiego w procesie
legislacyjnym realizowane sÄ… w toku czterech procedur:

- konsultacji;
- wyraÅźenia zgody;
- wspóÅ‚pracy;
- wspóÅ‚decydowania.
Uprawnienia Parlamentu Europejskiego ewoluowaÅ‚y w czasie i pokonywaÅ‚y tzw.
&bdquo;deficyt demokracji&rdquo;, o którym Ewa Synowiec pisze w sposób nastÄ™pujÄ…cy w rozdziale
ksiÄ…Åźki &bdquo;Unia Europejska. Przygotowania Polski do czÅ‚onkostwa&rdquo;:
&bdquo;SformuÅ‚owanie »deficyt demokracji« we Wspólnocie odnosi siÄ™ w pierwszej kolejnoÅ›ci do
nadal ograniczonego, choÄ‡ od poÅ‚owy lat osiemdziesiÄ…tych wyraÅºnie zwiÄ™kszajÄ…cego siÄ™
(&hellip;) udziaÅ‚u Parlamentu Europejskiego w procesie legislacyjnym&rdquo;.11
PowiÄ™kszenie udziaÅ‚u Parlamentu Europejskiego w procesach legislacyjnych UE nastÄ…piÅ‚o na
drodze wprowadzenia procedury wspóÅ‚pracy przez Jednolity Akt Europejski, procedury
wspóÅ‚decydowania na mocy Traktatu o UE oraz rozszerzenia zakresu stosowania procedury
wspóÅ‚decydowania przez traktat Amsterdamski.
PodstawowÄ… cechÄ… odróÅźniajÄ…cÄ… Parlament Europejski od parlamentów narodowych, która
moÅźe, zdaniem Ryszarda Herbuta, autora publikacji zatytuÅ‚owanej &bdquo;Wspólnota
Europejska&rdquo;, budziÄ‡ wÄ…tpliwoÅ›ci, co do adekwatnoÅ›ci samej nazwy tej instytucji jest
posiadanie przezeÅ„ w ograniczonym zakresie przysÅ‚ugujÄ…cych parlamentom narodowym
uprawnieÅ„ zwiÄ…zanych ze stanowieniem prawa.12 Na mocy kolejnych traktatów Parlament Europejski
coraz intensywniej angaÅźuje siÄ™ jednak w zadania wÅ‚aÅ›ciwe parlamentom narodowym.
OmawiajÄ…c procedury w ramach, których Parlament Europejski realizuje swoje uprawnienia legislacyjne
naleÅźy zaczÄ…Ä‡ od procedury konsultacji.
Procedura konsultacji polega na wymogu zapoznania przez RadÄ™ ze stanowiskiem Parlamentu, zanim
zgÅ‚oszona przez KomisjÄ™ propozycja legislacyjna stanie siÄ™ przedmiotem gÅ‚osowania w Radzie.
Chodzi o konsultacjÄ™ obligatoryjnÄ…, kiedy traktatowo ustalona procedura legislacyjna wymaga opinii
Parlamentu w stosunku do zgÅ‚oszonej przez KomisjÄ™ propozycji od rygorem niewaÅźnoÅ›ci
ostatecznej decyzji Rady.
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Procedura wyraÅźenia zgody znajduje zastosowanie w dziedzinach Å›ciÅ›le okreÅ›lonych
postanowieniami TWE i polega na udzieleniu bÄ…dÅº nie udzieleniu przez Parlament zgody na przyjÄ™cie
przez RadÄ™ aktu prawnego. Parlament nie moÅźe jednak w ramach tej procedury zmieniÄ‡
przedÅ‚oÅźonej przez KomisjÄ™ propozycji legislacyjnej.
ProcedurÄ™ wspóÅ‚pracy wprowadzono do procedury legislacyjnej w drugiej poÅ‚owie lat
osiemdziesiÄ…tych na mocy artykuÅ‚u 7 Jednolitego Aktu Europejskiego. UmoÅźliwia ona Parlamentowi
wpÅ‚yw na zmianÄ™ przez KomisjÄ™ propozycji legislacyjnej, choÄ‡ decydujÄ…cy gÅ‚oÅ› naleÅźy do
Rady. NaleÅźy zaznaczyÄ‡ w tym miejscu, Åźe Traktat Amsterdamski znaczÄ…co ograniczyÅ‚
stosowanie procedury wspóÅ‚pracy, odpowiednio rozszerzajÄ…c zakres stosowania procedury
wspóÅ‚decydowania.
Procedura wspóÅ‚decydowania zostaÅ‚a wprowadzona do praktyki legislacyjnej w latach
dziewiÄ™Ä‡dziesiÄ…tych na mocy Traktatu o Unii Europejskiej. W tn sposób TUE znaczÄ…co
przyczyniÅ‚ siÄ™ do demokratyzacji procesu decyzyjnego we Wspólnocie Europejskiej. NastÄ™pny krok
w tym kierunku poczyniÅ‚ Traktat Amsterdamski, zwiÄ™kszajÄ…c liczbÄ™ objÄ™tych ta procedurÄ…,
ale równieÅź upraszczajÄ…c jej tryb. Procedura wspóÅ‚decydowania stanowi bardziej rozwiniÄ™tÄ…
formÄ™ procedury wspóÅ‚pracy, polegajÄ…cÄ… na wspólnym stanowieniu prawa przez RadÄ™ i
Parlament Europejski.
Autor: Anna PÅ‚aza
Przypisy
1DziesiÄ…tego wrzeÅ›nia 1952 roku odbyÅ‚o siÄ™ w Strasburgu pierwsze posiedzenie
skÅ‚adajÄ…cego siÄ™ z siedemdziesiÄ™ciu oÅ›miu przedstawicieli paÅ„stw czÅ‚onkowskich
Wspólnego zgromadzenia majÄ…cego sprawowaÄ‡ &bdquo;demokratycznÄ… kontrolÄ™
dziaÅ‚alnoÅ›ci&rdquo; Europejskiej Wspólnoty WÄ™gla i Stali. Kilka lat póÅºniej, równieÅź w
Strasburgu, 19 marca 1958 roku odbyÅ‚o siÄ™ pierwsze posiedzenie Europejskiego Zgromadzenia
Parlamentarnego, skupiajÄ…cego czterdziestu dwóch reprezentantów paÅ„stw czÅ‚onkowskich trzech
istniejÄ…cych juÅź wówczas Wspólnot, Na mocy decyzji z 30 marca 1962 roku Zgromadzenie nosi
nazwÄ™ Parlamentu Europejskiego. [Za:] Unia Europejska. Przygotowania Polski do czÅ‚onkostwa, [red.
naukowa i koordynacja], E. Kawecka &ndash; Wyrzykowska, E. Synowiec, op., cit., s. 93
2 Mowa przede wszystkim o traktach zaÅ‚oÅźycielskich Europejskiej Wspólnoty WÄ™gla i Stali,
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. [Za:] R. Krajewski, S.
SzymaÅ„ski: Vademecum prawa, op. cit., s. 260.
3 WaÅźnym wydarzeniem na drodze integracji europejskiej byÅ‚o podpisanie Jednolitego Aktu
Europejskiego w dniach: 17 lutego 1986 roku w Luksemburgu i 28 lutego 1986 roku w Hadze. Jednolity
Akt Europejski zapowiadaÅ‚ przeksztaÅ‚cenie Wspólnot w UniÄ™ EuropejskÄ…. Mowa jest o dwóch
Wspólnotach &ndash; Europejska Wspólnota WÄ™gla i Stali z 1951 r. oraz Europejska Wspólnota
Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej, obydwie powoÅ‚ane w 1957 roku.
4 E. Kawecka &ndash; Wyrzykowska: System prawny i instytucjonalny Wspólnot Europejskich, [w:] Unia
Europejska. Przygotowania Polski do czÅ‚onkostwa, [red. naukowa i koordynacja], E. Kawecka &ndash;
Wyrzykowska, E. Synowiec, op., cit., s. 94.
5 Traktat UstanawiajÄ…cy UniÄ™ EuropejskÄ… w skrócie TWE.
6 UzupeÅ‚nienie cytatu poczynione przez autorkÄ™ pracy.
7 E. Kawecka &ndash; Wyrzykowska: System prawny i instytucjonalny Wspólnot Europejskich, [w:] Unia
Europejska. Przygotowania Polski do czÅ‚onkostwa, [red. naukowa i koordynacja], E. Kawecka &ndash;
Wyrzykowska, E. Synowiec, op., cit., s. 94.
8 [Por.] E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz: Zarys wspóÅ‚czesnych stosunków miÄ™dzynarodowych,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 317 – 327.
9 ArtykuÅ‚ 189 TWE.
10Wspólne prawo w UE to: prawa ekonomiczne, informacyjne konsumenta, prawo obywatela UE
(obywatelstwo w UE), prawa podstawowe w UE, prawa polityczne w UE, prawa socjalne w UE, prawo do
opieki dyplomatycznej i konsularnej, prawa czÅ‚owieka w UE. SzczegóÅ‚owe omówienie wymienionych
praw zawiera publikacja: SÅ‚ownik Encyklopedyczny. Unia Europejska, op., cit., ss. 313 &ndash; 317.
11E. Synowiec: Uprawnienia w systemie legislacyjnym, [w:] Unia Europejska. Przygotowania Polski do
czÅ‚onkostwa, [red. naukowa i koordynacja], E. Kawecka &ndash; Wyrzykowska, E. Synowiec, op., cit.,
s. 98.
12R. Herbut: Wspólnota Europejska, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut: Systemy polityczne
wspóÅ‚czesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 324 &ndash; 331.
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