
          BIULETYN  EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ     04/2009   

1 | S t r o n a  

 

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego  - 7 czerwca 2009 roku 

 

W dniu 7 czerwca 2009 roku odbędą się w Polsce wybory do Europarlamentu. 

Będą to drugie już w naszym kraju wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybory będą 

przeprowadzone we wszystkich 27 krajach należących do Unii Europejskiej - zostanie 

wybranych 736-ciu posłów (jeśli Traktat z Lizbony wejdzie w życie po wyborach w 2009 

roku, liczba posłów wzrośnie czasowo do 754, zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z grudnia 

2008 roku). Uprawnionych do głosowania jest 375 milionów osób. 

Zgodnie z zapisami Traktatu z Nicei Polska będzie mieć 50 posłów, czyli 6,8% wszystkich 

miejsc, Niemcy 99 posłów, czyli 13,5% wszystkich mandatów, Belgia 22 posłów (3% 

mandatów), a Luksemburg tylko 6 deputowanych, a więc 0,8% mandatów. 

 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani co pięć lat w powszechnych wyborach 

bezpośrednich, w głosowaniu proporcjonalnym. Różne systemy głosowania obowiązują w 

poszczególnych państwach członkowskich. W Polsce wybory te odbywają się na poziomie 

regionalnym, co oznacza, że wybieramy Posłów, którzy znają nasz region i są świadomi jego 

potrzeb i problemów.  

 

Parlament Europejski – jednoizbowy parlament reprezentujący obywateli państw 

należących do Unii Europejskiej. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale też 

Bruksela, w której odbywa się większość obrad oraz mieszczą się biura poselskie, komisje 

parlamentarne i władze klubów. Sekretariat, biblioteka i część zaplecza technicznego ma zaś 

swoją siedzibę w Luksemburgu. 

Pierwsze powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się dokładnie 30 lat temu, 

w 1979 roku. Od tego czasu odbyło się pięć kolejnych wyborów do PE. Wcześniej, od 1958 

do 1979 roku posłowie byli mianowani przez parlamenty narodowe państw członkowskich i 

sprawowali podwójny mandat. Frekwencja wyborcza jest zmienna – od 61,99% (1979 rok) do 

45,47% (2004). 

Choć wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się we wszystkich krajach Unii w tym 

samym tygodniu, to każde państwo członkowskie stosuje własną ordynację wyborczą.  
 

W Polsce w głosowaniu do PE może wziąć udział każdy obywatel polski lub mieszkający 

tu na stałe i zarejestrowany w spisie wyborców obywatel Unii Europejskiej, który w dniu 

wyborów ma ukończone 18 lat i nie jest pozbawiony prawomocnym wyrokiem sądowym 

praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolniony. 

 

Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie mającej czynne prawo wyborcze w Polsce, która 

najpóźniej w dniu głosowania ukończy 21 lat, nie była karana za przestępstwo popełnione 

umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego i od co najmniej pięciu lat zamieszkuje na terenie 

Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Prawa wybieralności nie mają 

osoby, wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu o utracie tego prawa. 
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Mandatu posła do PE nie można łączyć z m.in. z funkcjami członka rządu państwa 

członkowskiego, instytucji, organów agencji i trybunałów Unii Europejskiej. Ordynacja 

wyborcza zakazuje łączenia mandatu m.in. z mandatem posła lub senatora, funkcją członka 

Rady Ministrów, sekretarza stanu oraz innymi funkcjami, których nie można łączyć z 

mandatem posła na Sejm lub senatora. 

 

Wykaz tych ostatnich określa ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która mówi, 

że w okresie wykonywania mandatu posłowie i senatorowie nie mogą wykonywać pracy na 

podstawie stosunku pracy: w Kancelarii Sejmu, w Kancelarii Senatu, w Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, w Najwyższej Izbie 

Kontroli, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, w 

Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w Krajowym Biurze Wyborczym, w 

Państwowej Inspekcji Pracy, w administracji rządowej i samorządu terytorialnego - z 

wyjątkiem stosunku pracy z wyboru - oraz nie mogą wykonywać pracy w charakterze 

sędziego i prokuratora, pracownika administracyjnego sądu i prokuratury, a także nie mogą 

pełnić zawodowej służby wojskowej. Ustawa ogranicza także możliwości prowadzenia 

działalności gospodarczej i zasiadania we władzach niektórych spółek. 
 

Polscy posłowie w Parlamencie 

 

W parlamencie 6. kadencji posłowie z Polski zajmowali 54 miejsca. Pod koniec kadencji 

najliczniejsza polska delegacja znajdowała się w grupie Unii na rzecz Europy Narodów 

(UEN) - 20 posłów. Następne w kolejności to delegacje w grupie Europejskiej Partii Ludowej 

- Europejskich Demokratów (EPL-ED) - 15, Europejskich Socjalistów (PES) - 9, 

Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) - 6, grupy 

Niepodległość/Demokracja (IND/DEM) - 3. Jeden poseł nie należał do żadnej grupy 

Polacy na stanowiskach w Parlamencie Europejskim 

 

Stanowiska w Parlamencie Europejskim rozdzielane są między posłów dwukrotnie - na 

początku i w połowie pięcioletniej kadencji. W całej kadencji czterech posłów z Polski 

piastowało funkcje wiceprzewodniczących PE, jedna posłanka funkcje kwestora, trzech - 

przewodniczących komisji parlamentarnych (Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji 

Budżetowej, Komisji Petycji), trzech - przewodniczących delegacji parlamentarnych (do 

spraw stosunków z Ukrainą i dwukrotnie do spraw stosunków z Białorusią). 
 

Wpływ prac legislacyjnych Parlamentu Europejskiego na życie codzienne każdego z 

obywateli Unii jest bardzo wyraźny - większość wprowadzanego dziś prawa w państwach 

członkowskich to dostosowanie do unijnej legislacji (szacuje się, że 60-80 proc. narodowego 

prawodawstwa jest ustanawiane na poziomie Wspólnoty). 
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W wielu obszarach decyzyjnych Parlament Europejski posiada takie same uprawnienia 

legislacyjne jak Rada Ministrów z 27 państw członkowskich. Nawet w takich obszarach jak 

polityka zagraniczna lub rolnictwo, gdzie Parlament wydaje jedynie opinię, jego debaty lub 

rezolucje często powodują, że dany problem jest rozpatrywany na płaszczyźnie 

wspólnotowej, a stanowisko Parlamentu rzutuje na ostateczne decyzje Rady. Parlament 

posiada również szerokie uprawnienia budżetowe i sprawuje demokratyczną kontrolę nad 

wszystkimi instytucjami europejskimi. 

 

Posłowie zasiadają w Parlamencie Europejskim w grupach politycznych w zależności od 

poglądów, a nie ze względu na narodowość. Grupa polityczna składa się z co najmniej 20 

deputowanych z sześciu lub więcej państw członkowskich. Po wyborach 2009 roku to się 

jednak zmieni. Parlament Europejski zdecydował, że minimalna liczba posłów potrzebnych 

do ustanowienia grupy politycznej będzie wynosić 25 deputowanych reprezentujących co 

najmniej siedem państw członkowskich. 
 

W obecnej kadencji istnieje siedem grup politycznych: 

- Grupa Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów (EPP-ED: 288 posłów) 

- Grupa Socjalistyczna w PE (PES: 217 posłów) 

- Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE: 100 posłów) 

- Grupa Unii na rzecz Europy Narodów (UEN: 44 posłów) 

- Grupa Zielonych/ Wolne Przymierze Europejskie (Greens/EFA: 43 posłów) 

-Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona 

Lewica(GUE/NGL: 41 posłów) 

- Grupa Niepodległość /Demokracja (INDEM: 22 posłów) 

- Niezrzeszeni (NI: 30 posłów) 4 % 

 

Parlament Europejski wyznaje zasadę wielojęzyczności, szanując języki urzędowe 

wszystkich państw członkowskich - Traktaty przewidują, że wszyscy obywatele w Unii mogą 

śledzić pracę Parlamentu, zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi w swoim ojczystym 

języku. UE wykorzystuje trzy alfabety - łaciński, grecki i cyrylicę. Sesje plenarne tłumaczone 

są symultanicznie na wszystkie języki, podobnie jak oficjalne dokumenty przyjęte przez 

Parlament Europejski. 

 

Unia Europejska ma 23 oficjalne języki - angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, 

francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, 

polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. 

Ponad połowa wyborców europejskich to kobiety, które jednak nadal są niedostatecznie 

reprezentowane na stanowiskach decyzyjnych w Unii Europejskiej. Parlament Europejski 

wezwał w swojej rezolucji we wrześniu 2008 roku, aby w życie polityczne i w proces 

podejmowania decyzji włączać więcej kobiet. Pierwszym przewodniczącym Parlamentu 

Europejskiego wyłonionego w wyborach bezpośrednich była kobieta: Simone Veil. 
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W przeciągu lat odsetek kobiet wśród posłów do Parlamentu Europejskiego wzrastał 

stopniowo - podczas gdy w 1979 roku tylko 16,3% posłów stanowiły kobiety, odsetek ten 

wzrósł do 26,1% w 1994 roku i 30,3% w roku 2004 (31,4% w październiku 2008 ze względu 

na odejście pojedynczych posłów lub obejmowanie mandatów w połowie kadencji). 

 

Najważniejsze tematy w Parlamencie Europejskim 2004 – 2009 : 

- na rzecz środowiska naturalnego – procedury dotyczące niebezpiecznych substancji 

chemicznych, zagadnienia związane z dziedziną ponownego wykorzystania i przetwarzania 

odpadów, ochroną wód gruntowych, odzyskiwaniem baterii i akumulatorów oraz zaostrzonej 

kontroli stosowania pestycydów. 

- PE przyjął pakiet energetyczno-klimatyczny - Parlament Europejski poparł pakiet 

projektów legislacyjnych, które umożliwią osiągniecie ogólnych celów w zakresie 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym. UE chce ograniczyć do 2020 roku emisję gazów 

cieplarnianych o 20%, zwiększyć udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 

20% oraz podnieść o 20% efektywność energetyczną. Posłowie określili również cele 

ograniczenia emisji CO2 przez samochody. 

 

- w dziedzinie transportu Parlament przyjął rozwiązania, które zapewniają lepszą ochronę 

prawną podróżujących, zwiększają bezpieczeństwo pasażerów w powietrzu i na lądzie oraz 

zapewniają uczciwą konkurencję na rynku. Parlament uchwalił również przepisy, które 

sprzyjają rozwojowi sektora kolejowego. 

 

- wolny przepływ towarów i rynek usług - konsekwentne dążenie do większego otwarcia 

wspólnego rynku i usunięcia istniejących barier dla handlu i usług, to jedno z najważniejszych 

zagadnień mijającej legislatury. Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli nowe 

przepisy w dziedzinie energii, telekomunikacji, prawa autorskiego, finansów i poczty, a także 

uchwalili dyrektywę dotyczącą rynku usług. Za każdym razem nadrzędnym celem było 

zapewnienie równowagi miedzy koniecznością zachowania swobodnego dostępu do rynku 

dla przedsiębiorców i stosownej ochrony praw konsumentów. 
 

- Parlament Europejski przyjął szereg aktów prawnych, których celem jest stworzenie 

stabilnego i konkurencyjnego rynku usług finansowych, dla którego priorytetem będą 

interesy klientów. Posłowie naciskali na Komisję Europejską, aby ta szybciej reagowała na 

skutki kryzysu oraz opracowała system nadzoru europejskiego sektora finansowego. 

 

- tańszy roaming w całej UE, konieczność wyraźnego wskazania wszystkich opłat za 

bilety lotnicze, wzmocnienie praw pasażerów kolei i łatwiejsze transgraniczne kredyty 

konsumenckie w całej UE - to najbardziej znaczące osiągnięcia PE w dziedzinie ochrony 

konsumenta w ciągu ostatnich 5 lat. Parlament zajmował się także rozszerzeniem praw  
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niepełnosprawnych pasażerów linii lotniczych oraz nowymi zasadami dotyczącymi 

reklam telewizyjnych. 

 

- wzajemne uznawanie kwalifikacji personelu medycznego, czystsze powietrze, poprawa 

jakości wody w morzach, jeziorach i rzekach, bezpieczne leki dla dzieci i zakaz 

stosowania rtęci. Posłowie zapewnili środki finansowe na projekty zdrowotne w ramach 

programu badawczego UE na lata 2007-2013. Jednym z najważniejszych projektów, który 

zostanie wkrótce poddany pod głosowanie, jest poszerzenie prawa pacjentów do opieki 

zdrowotnej w innych państwach członkowskich. 

 

- w reakcji na wyzwania stojące przed Unią, PE poparł środki zapobiegawcze mające na celu 

skuteczną walkę z terroryzmem oraz poprawę bezpieczeństwa, przy poszanowaniu wartości 

demokratycznych. Posłowie skrytykowali działalność CIA w Europie i umowy w sprawie 

wymiany danych z władzami USA. PE zajął się także poprawą istniejącej legislacji w 

dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, posiadania broni oraz prania brudnych 

pieniędzy. 

 

- Parlament Europejski przyjął przepisy ustanawiające podstawowe zasady dla 

skutecznej polityki w zakresie powrotów nielegalnych imigrantów, z uwzględnieniem ich 

praw. Jednocześnie, posłowie wezwali do opracowania ram prawnych dla imigrantów, w tym 

błękitnej karty dla wysoko wykwalifikowanych pracowników pochodzących z krajów spoza 

UE. Parlament w 2007 roku zatwierdził decyzje dotyczącą dziewięciu państw członkowskich 

umożliwiającą ich obywatelom swobodne przemieszczanie się w strefie Schengen. Legislacja 

wprowadzająca sankcje wobec pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich 

pracujących nielegalnie w UE, zostanie przyjęta w najbliższym czasie. 
 

- podstawowe warunki zatrudnienia pracowników agencji pracy tymczasowej, 

uznawanie kwalifikacji zawodowych w celu ułatwienia pracy w innym państwie 

członkowskim, dyrektywa usługowa - to kilka tematów, którymi zajmował się PE w 

dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia. W najbliższych miesiącach w porządku obrad 

parlamentarnych znajdą się jeszcze dyrektywa w sprawie czasu pracy oraz propozycje 

ułatwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego. 

 

- Parlament Europejski konsekwentnie domagał się większej ilości środków finansowych 

na realizację programów edukacyjnych. Zwrócono uwagę i doceniono ważną rolę, jaką 

odgrywa sport. Wsparcie zyskała również europejska kinematografia. Ponadto, przyjęto nową 

dyrektywę w sprawie usług audiowizualnych. Podczas obchodów Roku Dialogu 

Międzykulturowego (2008) Parlament zorganizował szereg uroczystych posiedzeń 

plenarnych z udziałem wybitnych osobistości, które przyczyniają się do rozwoju dialogu 

pomiędzy kulturami na świecie.  
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- Parlament Europejski angażował się w kształtowanie polityki zagranicznej, 

koncentrując się wyraźnie na kwestiach związanych z przestrzeganiem praw człowieka na 

całym świecie. Tę aktywność Parlamentu podkreśla przyznawana każdego roku Nagroda im. 

Sacharowa na rzecz wolności myśli. PE dążył też do zwiększenia finansowania działań  

zewnętrznych Unii. Przedmiotem zainteresowania Parlamentu były również Chiny, Rosja i 

baza Guantanamo.  

 

- dzieląc swoje kompetencje budżetowe z Radą Ministrów UE, Parlament Europejski 

wywiera zasadniczy wpływ na budżet wieloletni UE na lata 2007-2013 oraz na budżety 

roczne. Priorytety polityczne Parlamentu Europejskiego znalazły swoje odzwierciedlenie w 

alokacji środków finansowych przewidzianych dla różnych programów Unii Europejskiej.  
 

- Parlament zatwierdził nową Komisję Europejską, poparł rozszerzenie Unii o Rumunię 

i Bułgarię, udzielając jednocześnie zgody na rozpoczęcie negocjacji członkowskich z 

Turcją i Chorwacją. W pierwszej połowie kadencji, agenda PE została zdominowana 

przez reformy instytucjonalne. Parlament wyraził zdecydowane poparcie dla 

proponowanej Konstytucji, a następnie Traktatu z Lizbony. 

 

Zapowiedź tematów na najbliższe miesiące prac Parlamentu 

 

W porządku najbliższych sesji znajdą się takie tematy jak liberalizacja rynku energii 

elektrycznej i gazu, czy ułatwienia w dostępie do opieki medycznej zagranicą. Pozostałe 

tematy prac w najbliższych miesiącach to między innymi tańsze stawki opłat roamingowych 

za przesył danych i SMS-ów, ostatni etap prac nad dyrektywą dotycząca czasu pracy, a także 

kilka wniosków zawierających propozycje dotyczące łagodzenia skutków kryzysu 

ekonomicznego. 

 

Opracowała: Aleksandra Szała – Konsultant Europe Direct - Poznań 

 

 


