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PL

Skład Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski ma w drodze głosowania na posiedzeniu plenarnym w czerwcu wydać zgodę na decyzję
Rady Europejskiej ustanawiającą skład Parlamentu Europejskiego na kolejną kadencję. Celem decyzji jest
dostosowanie obecnego podziału mandatów między państwa członkowskie i ponowny przydział części
mandatów, które zwolnią się po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE.

INFORMACJE OGÓLNE
Traktat lizboński upoważnia Parlament Europejski do proponowania Radzie Europejskiej decyzji w sprawie
składu PE zgodnie z trzema zasadami: maksymalna liczba 751 posłów do PE, podzielonych zgodnie z zasadą
proporcjonalności degresywnej, przy czym próg minimalny wynosi sześciu posłów na państwo członkowskie,
zaś próg maksymalny to dziewięćdziesiąt sześć mandatów. Obecny skład został ustanowiony na mocy decyzji
Rady Europejskiej z 2013 r., zgodnie z propozycją Parlamentu, w której określono również pojęcie „degresywnej
proporcjonalności”. Pojęcie to oznacza, że przed zaokrągleniem do liczb całkowitych, każdy poseł z państwa
członkowskiego o większej liczbie ludności reprezentuje większą liczbę obywateli niż każdy poseł z państwa
członkowskiego o mniejszej liczbie ludności i odwrotnie, że żadne państwo członkowskie o mniejszej liczbie
ludności nie ma więcej miejsc niż państwo o większej liczbie ludności. Obecny podział mandatów nie spełnia we
wszystkich przypadkach pierwszego wymogu. Ustalenie nowego (stałego) modelu przydziału mandatów
okazało się jednak trudne, na co nałożyła się niepewność co do daty wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE
(„brexitu”), choć oczekuje się, że nastąpi to 30 marca 2019 r., czyli przed wyborami europejskimi w 2019 r.
Ponadto większość wzorów matematycznych prowadziła do utraty mandatów przez średniej wielkości państwa
członkowskie, w związku z czym pojawiły się głosy domagające się również ponownego dostosowania zasad
głosowania w Radzie.

Propozycja Parlamentu Europejskiego
W styczniu 2018 r. Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO) przyjęła sprawozdanie, w którym przedstawiła
propozycję zmienionego podziału mandatów w następnej kadencji parlamentarnej. W sprawozdaniu uznano,
że osiągnięcie porozumienia w sprawie stałego systemu podziału mandatów nie jest możliwe, ponieważ z uwagi
na ograniczenia prawne w niektórych państwach członkowskich proces ten musiałby zostać zakończony latem
2018 r. (a więc na długo przed uzyskaniem pewności co do brexitu). Stały podział mandatów wymagałby również
przeglądu systemu głosowania w Radzie, obejmującego zmianę Traktatu. W sprawozdaniu zwrócono się zatem
o to, by na potrzeby wyborów w 2019 r. „skorygowano” dotychczasowe przypadki błędnego zastosowania
zasady degresywnej proporcjonalności, dostosowując je do art. 14 TUE poprzez ponowne przydzielenie między
państwa członkowskie części mandatów, które zwolnią się po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Ten
częściowy ponowny przydział nie spowoduje utraty mandatów przez żadne państwo członkowskie i będzie
uwzględniał najnowsze zmiany demograficzne. Z 73 wolnych mandatów Zjednoczonego Królestwa 27 zostanie
ponownie rozdzielonych między niektóre państwa członkowskie, a pozostałe 46 mandatów będzie dostępnych
na potrzeby ewentualnego wspólnego okręgu wyborczego opartego na listach ponadnarodowych w przyszłych
wyborach. W związku z tym w sprawozdaniu zaproponowano zmniejszenie liczby mandatów z 751 do 705. (zob.
mapa w załączniku)
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Parlament na posiedzeniu plenarnym w dniu 7 lutego 2018 r. Parlament
odrzucił wszystkie odniesienia do list ponadnarodowych, które mogły otworzyć możliwość utworzenia
europejskiego okręgu wyborczego, ale zatwierdził zmniejszenie liczby mandatów z 751 do 705 w kadencji 2019–
2024, bez utraty mandatów dla żadnego państwa członkowskiego, po tym, jak Zjednoczone Królestwo opuści
UE. Przyjęto również ponowny przydział 27 wolnych mandatów po Zjednoczonym Królestwie przy zapewnieniu
proporcjonalności degresywnej oraz pozostawienie w rezerwie pozostałych 46 mandatów na potrzeby
przyszłych rozszerzeń.

Dalsze działania
Wniosek Parlamentu Europejskiego został przejęty przez Radę Europejską, która, jak się oczekuje, przyjmie –
stanowiąc jednomyślnie (art. 14 ust. 2 TUE) – decyzję w tej sprawie na posiedzeniu w dniach 28–29 czerwca

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013D0312
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013D0312
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0007&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0029&language=pl&ring=A8-2018-0007


EPRS Skład Parlamentu Europejskiego

Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o posłach do Parlamentu Europejskiego i członkach personelu parlamentarnego. Zawiera
informacje, które mogą być pomocne w pracach parlamentarnych. Wyłączną odpowiedzialność za jego treść ponoszą autorzy, a wyrażonych w nim
opinii nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska Parlamentu. Powielanie i tłumaczenie dokumentu do celów niekomercyjnych jest
dozwolone, pod warunkiem że podane zostanie źródło, a Parlament Europejski zostanie wcześniej powiadomiony i otrzyma egzemplarz
publikacji.© Unia Europejska, 2018.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

2018 r. Zanim to nastąpi, Parlament musi wyrazić stosowną zgodę zgodnie z wymogami art. 99. Komisja AFCO
ma w dniu 10 czerwca głosować nad swoim zaleceniem w sprawie wyrażenia zgody, po czym decyzja zostanie
poddana pod głosowanie w Parlamencie podczas czerwcowej sesji plenarnej.

Zalecenie w sprawie wyrażenia zgody: 2017/0900 (NLE); komisja przedmiotowo właściwa: AFCO; sprawozdawcy:
Danuta Maria Hübner (PPE, Polska); Pedro Silva Pereira (S&D, Portugalia).

Załącznik: Ponowny przydział mandatów w trakcie kadencji 2019–2024 po
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa

Niniejszy dokument stanowi uaktualnioną wersję notatki „W skrócie” opublikowanej w lutym 2018 r.
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