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   Justyna Kulawik

W trzydziestą rocznicę pierwszych po-

wszechnych wyborów do Parlamentu 

Europejskiego i przed wypadającymi 

w czerwcu nowymi wyborami warto przy-

pomnieć o roli i znaczeniu tej ważnej euro-

pejskiej instytucji.

Organizacja Parlamentu
Parlament Europejski jest jedynym bezpo-

średnio wybieranym organem Unii Euro-

pejskiej. Zadaniem posłów jest reprezen-

towanie obywateli, a nie poszczególnych 

państw członkowskich. Odbiciem tego 

jest zasada, że posłowie zrzeszają się nie 

ze względu na narodowość, ale na wyzna-

wane poglądy polityczne, tak jak w parla-

mentach narodowych. Obecnie w Parla-

mencie działa osiem grup politycznych, 

największe z nich to: Grupa Europejskiej 

Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 

i Europejskich Demokratów (Frakcja EPL-

-ED), Grupa Socjalistyczna (PSE) oraz Gru-

pa Porozumienia Liberałów i Demokratów 

na rzecz Europy (ALDE). Dwie pozostałe 

instytucje unijne, czyli Komisja Europejska 

i Rada Unii Europejskiej, reprezentują od-

powiednio interes wspólnotowy całej Unii 

Europejskiej oraz interesy poszczególnych 

państw członkowskich1.

Parlament działa w systemie stałych, wy-

specjalizowanych komisji, w których po-

słowie opracowują projekty legislacyjne 

i sprawozdania, wprowadzają poprawki 

i głosują nad nimi oraz analizują propo-

zycje Komisji i Rady. Każda z 20 komisji 

składa się z 28-86 posłów, a jej skład od-

zwierciedla skład polityczny Parlamentu. 

Parlament Europejski obraduje w Stras-

burgu na 12 sesjach plenarnych rocznie, 

z kolei w Brukseli odbywają się posiedze-

nia komisji parlamentarnych oraz dodat-

kowe sesje plenarne. 

Obecnie polskich obywateli repre-

zentuje 54 europosłów. Po wyborach 

w czerwcu 2009 r. liczba ta zostanie ogra-

niczona do 50, ze względu na zmniejsze-

nie ogólnej liczby eurodeputowanych 

z 785 do 736.  

Uprawnienia legislacyjne
Parlament Europejski odgrywa ważną 

rolę w sporządzaniu projektów aktów 

prawnych mających istotny wpływ na co-

dzienne życie obywateli, np. w dziedzinie 

ochrony środowiska, praw konsumentów, 

transportu czy swobodnego przepływu 

pracowników, kapitału, usług i towarów. 

Ponadto Parlament ma znaczący wpływ 

na uchwalanie unijnego budżetu. Posło-

wie mają decydujący głos w sprawie tzw. 

wydatków nieobowiązkowych, obejmują-

cych wydatki na tak istotne sprawy jak np. 

rozwój regionalny, polityka społeczna czy 

ochrona środowiska. Parlament ma także 

prawo do odrzucenia budżetu, jeśli uzna, 

że nie odpowiada on potrzebom Unii. 

W takim wypadku procedura budżetowa 

zaczyna się od nowa.

Parlament dzieli władzę legislacyjną 

z innymi organami Unii Europejskiej w ra-

mach trzech różnych procedur (nie licząc 

zwykłych konsultacji):

- Procedura współpracy. Polega ona 

na wydawaniu przez Parlament opinii 

na temat projektów dyrektyw i rozpo-

rządzeń proponowanych przez Komisję 

Europejską. Komisja może zmienić swo-

ją propozycję, aby uwzględnić opinię 

Parlamentu.

- Procedura zgody. Parlament musi 

wyrazić zgodę na międzynarodowe 

umowy wynegocjowane przez Komisję, 

a także na każde rozszerzenie Unii Euro-

pejskiej o nowe państwa członkowskie. 

Procedura ta obejmuje także pewną 

liczbę innych zagadnień, takich jak np. 

zmiana procedur wyborczych.

- Procedura współdecydowania. Jest 

to najbardziej skomplikowana proce-

dura, w której Parlament Europejski 

oraz Rada Unii Europejskiej, reprezen-

tująca rządy państw członkowskich, 

mają równorzędną pozycję. Parla-

ment może odrzucić proponowany 

akt prawny, jeśli większość absolutna 

deputowanych zagłosuje przeciwko 

„wspólnemu stanowisku” Rady. Obec-

nie procedura współdecydowania jest 

stosowana w przypadku dwóch trze-

cich wszystkich propozycji europej-

skich aktów prawnych, zwłaszcza w tak 

ważnych dziedzinach, jak: ochrona śro-

dowiska naturalnego, transport, ochro-

na konsumentów, rynek wewnętrzny, 

swobodny przepływ pracowników oraz 

programy w zakresie edukacji, zdrowia 

i kultury.  

Posłowie nie mają samodzielnego prawa 

inicjatywy legislacyjnej, mają natomiast 

prawo inicjatywy politycznej, która pozwa-

la im występować do Komisji Europejskiej 

z wnioskiem o przedstawienie propozycji 

legislacyjnych. 

Uprawnienia kontrolne
Równie ważne jak uprawnienia legislacyj-

ne są uprawnienia kontrolne Parlamentu, 

zarówno w sferze politycznej, jak i rachun-

kowej.

- Kontrola �nansowa. Z pomocą Try-

bunału Obrachunkowego Parlament 

sprawuje stały nadzór nad właściwym 

zarządzaniem budżetem oraz czuwa 

nad zwalczaniem ewentualnych nad-

użyć. Co roku Parlament udziela ab-

solutorium budżetowego instytucjom 

unijnym. Parlament zatwierdza tak-

że nominację prezesa Europejskiego 

Banku Centralnego oraz pozostałych 

członków zarządu banku. Prezes EBC 

ma obowiązek objaśniać prowadzoną 

przez bank politykę w zakresie euro 

przed Komisją Gospodarczą i Monetar-

ną Parlamentu.

- Komisje śledcze. Parlament może 

tworzyć komisje tymczasowe lub ko-

misje śledcze. Powstała np. komisja 

badająca sprawę więzień CIA w Europie 

w 2006 r. oraz komisja badająca, czy Ko-

misja Europejska i rządy państw człon-

kowskich podjęły właściwe działania 

w sprawie epidemii tzw. choroby wście-

kłych krów w 1996 r.

- Postępowanie przed Europejskim 

Trybunałem Sprawiedliwości. Parla-
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ment ma prawo do wszczęcia postę-

powania przed ETS w następujących 

sprawach: złożenie wniosku o unieważ-

nienie wspólnotowego aktu prawnego 

oraz postępowanie o zaniechanie dzia-

łania przeciwko Komisji lub Radzie UE 

w przypadku niewypełnienia przez nie 

swych obowiązków.

- Nadzór nad Radą Unii Europejskiej. 

Prezydencja Rady UE bierze udział 

w sesjach plenarnych, a także spotyka 

się z przewodniczącymi grup politycz-

nych. Posłowie mogą zwrócić się do 

Prezydencji z pytaniem na dowolny te-

mat. Na początku każdego ze szczytów 

UE, czyli posiedzeń Rady Europejskiej, 

przewodniczący Parlamentu przedsta-

wia swoje zalecenia strategiczne.2

- Nadzór nad Komisją Europejską.

Posłowie wydają zgodę na powołanie 

przewodniczącego Komisji Europej-

skiej, prowadzą także przesłuchania 

kandydatów na komisarzy pod kątem 

ich kompetencji. Jeśli uznają te kan-

dydatury za nieodpowiednie, mogą je 

odrzucić. Parlament zatwierdza skład 

Komisji w całości, udzielając jej wotum 

zaufania jako ciału kolegialnemu. Może 

także zmusić całą Komisję do rezygnacji 

poprzez uchwalenie wotum nieufności. 

Ponadto Parlament na bieżąco nadzo-

ruje działalność Komisji, m.in. poprzez 

analizę uchwalanych przez nią doku-

mentów oraz udział komisarzy w posie-

dzeniach komisji parlamentarnych lub 

obradach plenarnych.

Ochrona swobód 
obywatelskich i demokracji
Parlament jako instytucja wyłoniona 

w wyborach demokratycznych i repre-

zentująca obywateli bardzo poważnie 

traktuje swoją rolę jako strażnika swobód 

obywatelskich i demokracji. Najlepszym 

przykładem działań PE w tym zakresie jest 

europejska Karta praw podstawowych3,

w której uchwaleniu czynny udział brało 

wielu europosłów i na którą Parlament 

powołuje się, omawiając przypadki naru-

szenia praw człowieka w UE. Parlament 

jest także wyczulony na sprawy tolerancji, 

dyskryminacji, rasizmu, ksenofobii oraz 

przestrzegania praw osób niepełnospraw-

nych. Parlament wybiera europejskiego 

rzecznika praw obywatelskich, którego 

zadaniem jest badanie przypadków „złych 

praktyk administracyjnych”. 

Petycje4

Każdy obywatel UE lub każdy, kto mieszka 

w państwie członkowskim UE, ma prawo 

złożyć do Parlamentu Europejskiego, in-

dywidualnie lub zbiorowo, petycję od-

noszącą się do dowolnego zagadnienia, 

które mieści się w ramach działania UE 

i bezpośrednio go dotyczy. 

Więcej informacji
Więcej informacji na temat Parlamentu 

Europejskiego i poszczególnych posłów 

można znaleźć na o�cjalnej stronie inter-

netowej: www.europarl.europa.eu. 

Strona oferuje także dostęp do dokumen-

tów, również tych archiwalnych. Poprzez 

skrzynkę e-mailową dostępną w zakładce 

„Kontakt” można zadać pytanie, zwrócić 

się z prośbą o informacje lub zgłosić pro-

pozycję dotyczącą działalności UE. 

We wszystkich państwach członkowskich 

działają biura informacyjne Parlamentu 

Europejskiego. W Polsce biuro takie mieści 

się w Warszawie, a jego adres internetowy 

to www.europarl.europa.eu/warszawa. 

Ponadto każdy z posłów prowadzi w swo-

im regionie biuro poselskie. Ich dane oso-

bowe i kontaktowe można znaleźć przez 

zakładkę „Posłowie” na o�cjalnej stronie 

internetowej Parlamentu. Szczególnie 

zainteresowani działalnością Parlamen-

tu mogą umówić się na zwiedzanie jego 

obiektów w Strasburgu, Brukseli i Luksem-

burgu.  

Najbliższe wybory
Zgodnie z zarządzeniem prezydenta RP 

najbliższe wybory do Parlamentu Europej-

skiego odbędą się w niedzielę, 7 czerwca. 

Polacy wybiorą 50 posłów, a w całej Unii 

zostanie wybranych w sumie 736 eurode-

putowanych. 
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1Oprócz wymienionych instytucjami UE są tak-

że Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz 

Europejski Trybunał Obrachunkowy.
2 Należy odróżnić Radę Europejską, czyli regu-

larne spotkania szefów państw lub rządów 

oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej, 

od Rady Unii Europejskiej, czyli spotkań mini-

strów państw członkowskich.
3 Wraz z podpisaniem traktatu lizbońskiego 

nadano Karcie moc prawną, z pewnymi od-

stępstwami na rzecz niektórych krajów, m.in. 

Polski.
4 Szerzej o petycjach pisaliśmy w Biuletynie Euro 

Info – numer lipcowo-sierpniowy z 2008 r.

PE jest jedynym bezpośrednio wybieranym organem UE. 
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