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                              Parlament Europejski - głos obywateli w UE 

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym UE. Posłowie wybierani są  

w wyborach bezpośrednich przez obywateli, aby reprezentować ich interesy w procesie 

stanowienia prawa UE i pilnować, żeby inne instytucje UE pracowały demokratycznie. 

Kolejne wybory odbędą się w maju 2019 roku.  

Parlament Europejski jest ważnym forum debaty politycznej i podejmowania decyzji na 

szczeblu UE. Do podstawowych kompetencji Parlamentu Europejskiego należą:  

• legislacyjne  ( przyjmowanie aktów prawa ),  

• budżetowe ( uczestnictwo w procedurze uchwalania i kontroli budżetu), 

• kontrolne  ( sprawowanie nadzoru demokratycznego nad  pozostałymi instytucjami). 

Parlament  Europejski dzieli z Radą Unii Europejskiej uprawnienia do przyjmowania  

i zmiany wniosków ustawodawczych, a także do podejmowania decyzji dotyczących budżetu 

UE. Nadzoruje również prace Komisji i innych organów UE, a także współpracuje  

z parlamentami narodowymi państw członkowskich UE, aby uwzględniać ich stanowiska. 

Znaczenie Parlamentu Europejskiego wzrastało na przestrzeni lat. Głównym zadaniem 

Zgromadzenia, działającego bezpośrednio przed obecnym  Parlamentem, było nadzorowanie 

innych instytucji. Obecnie Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE pochodzącą  

z bezpośrednich wyborów, która reprezentuje obywateli. Pierwsze bezpośrednie wybory do 

PE odbyły się w 1979 r. Poza uchwalaniem prawa PE i kontrolowaniem innych instytucji 

unijnych zadaniem PE jest promowanie praw człowieka w UE oraz w państwach trzecich. 

Parlament Europejski zyskał sobie opinię zaangażowanego obrońcy praw podstawowych  

i demokracji. Posłowie prowadzą walkę z nowymi i trwającymi od dawna atakami na 

podstawowe wolności. Zgodnie z Protokołem nr 6 załączonym do Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej oficjalną siedzibą jest Strasburg. Faktycznie działa on jednak także  

w Luksemburgu, gdzie znajduje się Sekretariat Generalny i część służb PE oraz Brukseli, 

gdzie znajdują się biura posłów, duża część administracji PE i posiedzenia komisji 

parlamentarnych oraz inne obrady.   
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Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest wybierany bezwzględną 

większością głosów w głosowaniu tajnym. Kadencja przewodniczącego 

trwa 2,5 roku.   Główne zadania  przewodniczącego to kierowanie całością 

prac PE i jego organów, przewodniczenie obradom i reprezentowanie PE na 

zewnątrz. Obecnie funkcję przewodniczącego sprawuje Antonio Tajani.  

 

 

Obywatele każdego państwa członkowskiego mogą wybrać określoną liczbę posłów – jest to 

zależne od liczby ludności danego państwa. Obecnie w Parlamencie Europejskim zasiada 751 

posłów. Przydział miejsc jest określony w Traktacie o Funkcjonowaniu UE ( art. 14). Zgodnie 

z zasadami w nim zawartymi maksymalna liczba posłów do PE nie może przekroczyć 751  

(z przewodniczącym) i powinna być podzielona między państwa zgodnie z regułą 

degresywnej proporcjonalności, ale minimalna liczba posłów przypadających na państwo 

członkowskie to 6, a maksymalna – 96. Nowy podział mandatów uwzględniający wyjście 

Wielkiej Brytanii z UE został potwierdzony przez Radę Europejską w czerwcu 2018 roku. Po 

opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię, w wyborach w maju 2019 wybranych zostanie 705 

europosłów. Pomimo iż liczba europosłów zmniejszy się, Polska otrzyma jeden dodatkowy 

mandat – wybierzemy 52 posłów. 
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Państwa członkowskie stosują wiele wspólnych reguł dotyczących wyborów. 

Najważniejszym z nich jest obowiązek stosowania jednej z form reprezentacji 

proporcjonalnej. Wiele innych istotnych zagadnień związanych z wyborami do Parlamentu 

Europejskiego jest regulowanych przepisami krajowymi. Każdy kraj ma dowolność  

w wyborze systemu wyborczego, ustalaniu granic okręgów wyborczych czy tez wieku 

uprawniającego do głosowania czy kandydowania w wyborach, jak i zasad prowadzenia 

kampanii wyborczej. Wiek uprawniający do głosowania to 18 lat, z wyjątkiem Austrii, gdzie 

wynosi on 16 lat. Nieco więcej niż jedną trzecią posłów do PE stanowią kobiety. Posłowie są 

podzieleni według poglądów politycznych, a nie przynależności państwowej. 

 

Posłowie do PE podróżują służbowo między swoimi okręgami wyborczymi, Strasburgiem ― 

gdzie odbywa się 12 posiedzeń plenarnych w roku ― a Brukselą, gdzie uczestniczą  

w dodatkowych obradach plenarnych, a także w spotkaniach komisji parlamentarnych i grup 

politycznych.  

Prace Parlamentu przebiegają w dwóch etapach: 

 przygotowanie aktów prawnych przez komisje parlamentarne  (komisje analizują 

wnioski ustawodawcze; posłowie i grupy polityczne mogą wprowadzać do nich 

poprawki lub zadecydować o odrzuceniu danego projektu ustawodawczego; istnieje 

20 komisji parlamentarnych  

 uchwalanie prawa podczas sesji plenarnych (podczas sesji plenarnych wszyscy 

posłowie zbierają się w sali obrad i głosują w sprawie proponowanych przepisów  

i poprawek; zazwyczaj odbywają się one w Strasburgu; transmisje sesji plenarnych 

Parlamentu Europejskiego można śledzić na stronie: 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html ).  

 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
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Wielkopolskę w Parlamencie Europejskim reprezentuje obecnie 5 Europosłów.  

 

 

Petycje  

Każdy może wezwać Parlament Europejski do przyjęcia stanowiska w danej sprawie i złożyć 

petycję (drogą pocztową lub elektroniczną).Petycje mogą dotyczyć wszystkich spraw, które 

wchodzą w zakres działalności UE. Petycję może złożyć każda osoba posiadająca 

obywatelstwo jednego z krajów UE lub przebywająca legalnie na terytorium UE. Prawo do 

złożenia petycji przysługuje także przedsiębiorstwom i organizacjom, które posiadają siedzibę 

w UE. Można również skontaktować się bezpośrednio z posłem reprezentującym dany kraj 

lub z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w swoim kraju: 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/information_offices.html  

Źródła:  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_pl  

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html 

http://www.europarl.europa.eu/portal/pl  

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/information_offices.html 

http://www.europe-direct.poznan.pl/ 
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