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                              Instytucje UE –  kadencja 2019-2024 

2019 rok przyniósł wiele zmian personalnych w instytucjach unijnych. Nową kadencję 

rozpoczęły Komisja Europejska oraz Parlament Europejski. Nastąpiły także zmiany na 

stanowiskach przewodniczącego Rady Europejskiej, wysokiego przedstawiciela do 

spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz prezesa Europejskiego Banku 

Centralnego.  

W ramach struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej: 

 ogólne priorytety UE ustala Rada Europejska, na posiedzeniach której zbierają się 

przywódcy Unii i państw członkowskich,  

 wybierani w bezpośrednich wyborach europosłowie reprezentują obywateli europejskich 

na forum Parlamentu Europejskiego, 

 interesy całej UE chroni Komisja Europejska – jej członków wyznaczają rządy krajowe 

 rządy państw UE bronią interesów krajowych w Radzie Unii Europejskiej. 

Do instytucji UE należą jeszcze Trybunały: Sprawiedliwości oraz Obrachunkowy.  
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Instytucje są wspierane przez organy doradcze (Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet 

Regionów), instytucje finansowe (Europejski Bank Centralny, Europejski Bank 

Inwestycyjny) oraz agencje i ciała pomocnicze (m.in. Europejski Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Europejski Inspektor Ochrony Danych, Europejska Agencja Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej).  

W niniejszym biuletynie przedstawiono, jakie zmiany nastąpiły wraz z rozpoczęciem się 

nowej  kadencji w instytucjach unijnych.  

Parlament Europejski 

Parlament Europejski jest ważnym forum debaty 

politycznej i podejmowania decyzji na szczeblu UE. 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani 

na 5-letnią kadencję bezpośrednio przez wyborców 

we wszystkich państwach członkowskich, aby 

reprezentować ich interesy w procesie stanowienia prawa UE i pilnować, żeby inne instytucje 

UE pracowały demokratycznie. Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się  

w krajach członkowskich UE w dniach 23-26 maja 2019 roku. Parlament Europejski sprawuje 

demokratyczną kontrolę nad całą działalnością UE. Parlament Europejski wraz z Radą 

Ministrów podejmuje decyzje dotyczące unijnych aktów prawnych i budżetu.    

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzi 705 posłów, którzy skupiają się w 7 grupach 

politycznych. Nie zrzeszają się oni na podstawie narodowości, ale przekonań politycznych.  

W Parlamencie Europejskim jest także grupa posłów niezrzeszonych. Każda z grup 

politycznych zajmuje się samodzielnie swoją organizacją wewnętrzną przez powołanie 

przewodniczącego, prezydium i sekretariatu.  
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Liczba posłów z każdego kraju jest zależna od liczby ludności.  W obecnej kadencji 

Parlamentu zasiada 52 posłów z Polski. Największa liczba posłów pochodzi z  Niemiec (96), 

a najmniejsza z Cypru, Malty i Luksemburga.  

Posłowie podczas sesji plenarnych głosują nad aktami prawa europejskiego, a stanowisko  

w poszczególnych sprawach zajmują w trakcie debat. 

W ramach przygotowania prac zgromadzenia plenarnego Parlamentu posłowie uczestniczą  

w pracach komisji. Obecnie funkcjonują 22 komisje zajmujące się określonymi dziedzinami:  

sprawy zagraniczne; prawa człowieka; bezpieczeństwo; rozwój; handel międzynarodowy; 

budżet; kontrola budżetowa; sprawy gospodarcze i monetarne; zatrudnienie i sprawy socjalne; 

ochrona środowiska naturalnego; zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności; przemysł, 

badania naukowe i energia; rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów; transport  

i turystyka; rozwój regionalny; rolnictwo i rozwój wsi; rybołówstwo; kultura i edukacja; 

prawo; wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne; sprawy konstytucyjne; 

prawa kobiet i równouprawnienia; petycje).  

  

 

 

 

 

               

 

 

 

Pracom Parlamentu przewodzi przewodniczący, 

który jest wybierany na odnawialną  dwuipółletnią 

kadencję, tj. na połowę kadencji Parlamentu. 

Obecnie Przewodniczącym Parlamentu jest 

David Sassoli.  

Przewodniczący wraz z 14 wiceprzewodniczącymi oraz 5 kwestorami tworzą Prezydium 

Parlamentu.  
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                                          PREZYDIUM PARLAMENTU 

 

 

Komisja Europejska  

Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest 

odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa unijnego. 

Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Komisja Europejska 

składa się z 27 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Przewodniczący Komisji 

decyduje o przydziale tek (obszarów polityki) poszczególnym komisarzom. 
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W skład kolegium komisarzy wchodzą: przewodniczący Komisji, ośmiu 

wiceprzewodniczących – w tym trzech wiceprzewodniczących wykonawczych i wysoki 

przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – oraz 18 komisarzy 

odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny polityki. 

Bieżącą działalnością Komisji zajmują się pracownicy Komisji (prawnicy, ekonomiści itp.). 

Przydzieleni oni są do tzw. dyrekcji generalnych, z których każda odpowiada za konkretny 

obszar polityki. 

 

1 grudnia 2019 r. rozpoczęła pracę Komisja Europejska pod 

przewodnictwem Ursuli von der Leyen.  

 

Ursula von der Leyen 

Procedura wyboru przewodniczącego Komisji na 5-letnią kadencję jest opisana w Traktacie  

o Unii Europejskiej w art. 17 ust. 7: Uwzględniając  wybory do Parlamentu Europejskiego  

i po przeprowadzeniu stosownych konsultacji Rada Europejska, stanowiąc większością 

kwalifikowaną, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu kandydata na funkcję 

przewodniczącego Komisji. Kandydat ten jest wybierany przez Parlament Europejski 

większością głosów członków wchodzących w jego skład. Jeżeli nie uzyska on większości, 

Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, przedstawia w terminie miesiąca 

nowego kandydata, który jest wybierany przez Parlament Europejski zgodnie z tą samą 

procedurą. 

2 lipca 2019 r. Rada Europejska zdecydowała, by na to stanowisko zaproponować 

Parlamentowi Europejskiemu kandydaturę Ursuli von der Leyen. 16 lipca 2019 r. Kandydatka 

została wybrana przez Parlament Europejski. 

Rada w porozumieniu z nowo wybraną przewodniczącą Komisji Ursulą von der 

Leyen przyjęła listę osób, które zaproponowała mianować członkami Komisji na okres do  

31 października 2024 r. Osoby te zostały wybrane na podstawie sugestii państw 

członkowskich. 

27 listopada 2019 r. Parlament Europejski zaaprobował w głosowaniu skład Komisji Ursuli 

von der Leyen. 28 listopada Rada Europejska mianowała w procedurze pisemnej nową 

Komisję na okres od 1 grudnia 2019 r. do 31 października 2024 r. 
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Skład nowej Komisji przedstawia się następująco:            

 

 

 

 

W nowej Komisji Europejskiej Polskę reprezentował będzie Janusz Wojciechowski, który 

będzie zajmował się rolnictwem. Chociaż w Komisji zasiada po jednym komisarzu  

z każdego kraju UE, ich zadaniem jest obrona interesów całej UE, a nie interesów 

krajowych. Komisarze wspólnie decydują o kształcie strategii politycznych Komisji czy też 

przedstawiają akty prawne, programy finansowania i roczny budżet do przyjęcia przez 

Parlament Europejski i Radę. 
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Komisja Europejska określiła 6 głównych priorytetów na lata 2019-2024. Należą do nich: 

Europejski Zielony Ład; Gospodarka, która służy ludziom; Europa na miarę ery cyfrowej; 

Promowanie naszego europejskiego stylu życia; Silniejsza pozycja Europy na świecie; Nowy 

impuls dla demokracji europejskiej.  

 

 

Przewodniczący Rady Europejskiej 

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej (art. 15 ust. 5) Rada Europejska 

wybiera swojego przewodniczącego większością kwalifikowaną. Jego 

kadencja trwa 2,5 roku i może zostać powtórzona tylko raz.  

2 lipca 2019 r. przywódcy UE wybrali na to stanowisko Charles’a 

Michela, który objął urząd 1 grudnia 2019 r. 

  Charles Michel 

Przewodniczący Rady Europejskiej zapewnia reprezentację UE na zewnątrz w sprawach  

dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.  

Do 30 listopada 2019 r. funkcję tę pełnił Donald Tusk.  

 

Wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa  

Wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa pełni rolę  

wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej oraz przewodniczy posiedzeniom Rady do 

Spraw Zagranicznych. Wysoki przedstawiciel jest wspierany przez Europejską Służbę 

Działań Zewnętrznych (ESDZ). Kadencja wysokiego przedstawiciela trwa 5 lat. 
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Rada Europejska mianuje wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki 

bezpieczeństwa większością kwalifikowaną, za zgodą przewodniczącego Komisji.  

2 lipca 2019 r. Rada Europejska uznała, że odpowiednim kandydatem na wysokiego 

przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa będzie Josep Borrell 

Fontelles. 26 lipca nowo wybrana przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wyraziła 

zgodę na mianowanie Josepa Borrella Fontellesa na to stanowisko.  

6 sierpnia Rada Europejska formalnie mianowała Josepa Borrella 

Fontellesa na to stanowisko. 

27 listopada 2019 r. Parlament Europejski zaaprobował w głosowaniu cały 

skład Komisji Ursuli von der Leyen z Josepem Borrellem Fontellesem 

jako wysokim przedstawicielem i wiceprzewodniczącym Komisji.  

28 listopada Rada Europejska mianowała w procedurze pisemnej nową 

Komisję na okres od 1 grudnia 2019 r. do 31 października 2024 r.             Josep Borrell Fontelles  

 

Prezes Europejskiego Banku Centralnego  

Europejski Bank Centralny (EBC) zarządza euro oraz ustala ramy polityki gospodarczej  

i pieniężnej UE. Głównym celem EBC jest utrzymywanie stabilności cen i tym samym 

wspieranie zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. 

Europejskim Bankiem Centralnym kieruje prezes, którego mianuje Rada Europejska na  

8-letnią kadencję. Rada Europejska czyni to na podstawie zalecenia Rady UE i opinią 

Parlamentu Europejskiego oraz Rady Prezesów EBC. Następnie podejmuje decyzję 

większością kwalifikowaną. Procedura ta jest opisana w art. 283 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE).  

2 lipca 2019 r. Rada Europejska uznała, że odpowiednią 

kandydatką na stanowisko prezesa Europejskiego Banku 

Centralnego jest Christine Lagarde. Parlament Europejski  

i Europejski Bank Centralny przesłały swoje opinie Radzie 

Europejskiej, odpowiednio, 17 września i 25 lipca 2019 r. 

       Christine Lagarde 

18 października 2019 r. Rada Europejska mianowała Christine Lagarde na stanowisko prezesa 

Europejskiego Banku Centralnego na nieprzedłużalną 8-letnią kadencję. Christine Lagarde 

objęła urząd 1 listopada 2019 r. 
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Źródła: 

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/nomination-process-2019/ 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pl 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_pl#instytucje-i-

organy-ue-w-skr%C3%B3cie 

https://ec.europa.eu/info/index_pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

tel. 61 8521670,  

e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl,    www. europe-direct.poznan.pl 
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