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STRESZCZENIE 

 

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwołała sympozjum matematyków w celu opracowania 

wzoru matematycznego, na podstawie którego dokonywać można podziału mandatów 

w Parlamencie Europejskim między państwa członkowskie. Celem reformy jest 

„zlikwidowanie targów politycznych, które charakteryzują dotychczasowy sposób podziału 

miejsc”, a potrzebny wzór matematyczny powinien być „trwały, przejrzysty i wolny od 

wpływów politycznych”. 

 

Wzór ma umożliwić podział między państwa członkowskie mandatów, których minimalna 

liczba na państwo członkowskie wynosi 6, a maksymalna 96. Liczba miejsc w Parlamencie 

ma nie przekroczyć 751. Opracowany wzór powinien spełniać warunek degresywnej 

proporcjonalności. 

 

Posiedzenie w Cambridge w sprawie podziału miejsc odbyło się w styczniu 2011 r.Zgodnie z 

jego głównym zaleceniem podział miejsc w Parlamencie Europejskim ma przebiegać 

w ten sposób, że każde państwo otrzymuje bazową liczbę 5 miejsc, a pozostałe miejsca są 

dzielone między państwa członkowskie stosownie do ich liczby ludności (z pewnymi 

ograniczeniami). W zalecanym wzorze „baza+prop” ułamki zaokrąglane są w górę, co 

gwarantuje każdemu państwu członkowskiemu minimalną liczbę 6 miejsc. Tabele 

obrazujące wynik zastosowania tego wzoru do Unii Europejskiej w obecnym kształcie, 

a także po przystąpieniu Chorwacji i Islandii znajdują się w punkcie 9. 

 

Zaleceniu głównemu towarzyszy zalecenie zmiany definicji „degresywnej 

proporcjonalności”, aby dostosować ją do matematycznej metody podziału mandatów 

w Parlamencie. Powodem jest to, że metody matematyczne prowadzą do podziału 

mandatów niezgodnego z definicją przedstawioną przez wcześniejszych sprawozdawców 

Alaina Lamassoure'a i Adriana Severina w sprawozdaniu sporządzonym w 2007 r. 

 

Ponadto zaleca się rozważenie wartości minimalnej liczby miejsc, która obecnie wynosi 6, 

w świetle kolejnych rozszerzeń Unii Europejskiej oraz konieczności przeanalizowania, jaki 

wpływ ma maksymalna liczba mandatów, która obecnie wynosi 96, przed każdym kolejnym 

przeprowadzanym co 5 lat podziałem mandatów w Parlamencie. 

 

Ostatnie zalecenie sformułowane na posiedzeniu w Cambridge w sprawie podziału miejsc 

dotyczy wystąpienia do Eurostatu z prośbą o zbadanie metod stosowanych przez państwa 

członkowskie do obliczania liczby ludności. 
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WPROWADZENIE 

 

Autor został poproszony przez Komisję Spraw Konstytucyjnych (AFCO) o sporządzenie 

notatki oraz o zorganizowanie sympozjum matematyków w celu opracowania wzoru 

matematycznego do przeprowadzania podziału mandatów w Parlamencie Europejskim. 

Przebieg sympozjum został przedstawiony w dalszych fragmentach notatki1przygotowanej 

przez sprawozdawcę Komisji Spraw Konstytucyjnych Andrew Duffa: 

 

Celem sympozjum jest przedyskutowanie, a także, w miarę możliwości, zaproponowanie 

Komisji Spraw Konstytucyjnych wzoru matematycznego pozwalającego na podział 751 
mandatów w Parlamencie Europejskim. Wzór powinien być jak najbardziej przejrzysty 
i możliwy do zastosowania podczas kolejnych kadencji parlamentarnych. 

 

Celem reformy jest zlikwidowanie targów politycznych, które charakteryzują 
dotychczasowy sposób podziału mandatów, dzięki umożliwieniu sprawnej realokacji 
mandatów raz na pięć lat, z uwzględnieniem migracji, zmian demograficznych 
i przystąpienia nowych państw członkowskich.  

 

Posiedzenie w Cambridge w sprawie podziału miejsc, które odbyło się w dniach 28–29 

stycznia 2011 r. w Centrum Nauk Matematycznych Uniwersytetu Cambridge. Oto 

sprawozdanie z posiedzenia. 

                                           
1Duff, A. Sympozjum matematyczne, Cambridge, 28–29 stycznia 2011 r. Parlament Europejski, 2011 r. 
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1. POSIEDZENIE W CAMBRIDGE W SPRAWIE PODZIAŁU 

MIEJSC 

 

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE ZAWIERA JEDNOMYŚLNE ZALECENIA 

PROFESORÓW MATEMATYKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ, KTÓRZY WZIĘLI 

UDZIAŁ W POSIEDZENIU W CAMBRIDGE W SPRAWIE PODZIAŁU 

MIEJSC. 

1.1. Uczestnicy 

Matematyka 

 prof. Geoffrey Grimmett (Uniwersytet Cambridge), dyrektor 

 prof. Friedrich Pukelsheim (Uniwersytet Augsburski), współdyrektor 

 prof. Jean-François Laslier (École Polytechnique, Paryż) 

 prof. Victoriano Ramírez González (Uniwersytet w Granadzie) 

 prof. Wojciech Słomczyński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) 

 prof. Martin Zachariasen (Uniwersytet Kopenhaski) 

 prof. Karol Życzkowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) 

 

Polityka Społeczna 

 prof. Richard Rose (Uniwersytet w Aberdeen; Europejski Instytut Uniwersytecki, 

Florencja) 

 

Komisja AFCO w składzie 

 Andrew Duff, poseł do PE (sprawozdawca) 

 Rafał Trzaskowski, poseł do PE (wiceprzewodniczący) 

 Guy Deregnaucourt (administrator) 

 Wolfgang Leonhardt (administrator) 

 Kevin Wilkins (asystent Andrew Duffa) 

 

Studenci 

 Thomas Kellermann (Centrum Europejskie, Natolin, Warszawa) 

 Kai-Friederike Oelbermann (Uniwersytet Augsburski) 

 

1.2. Ogólne założenia 

Poniżej znajdują się ogólne założenia niniejszej notatki przekazane przez Komisję Spraw 

Konstytucyjnych. 

 

Kontekst 

Obecnie w Parlamencie Europejskim trwają dyskusje na temat wniosku w sprawie zmiany 

Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych 

wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. 

 

W dniu 19 maja 2010 r. sprawozdawca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu 

Europejskiego, Andrew DUFF, przedstawił swój dokument roboczy dotyczący wniosku, a 

w dniu 5 lipca 2010 r. projekt sprawozdania w tej samej sprawie. 

 

Jedna z kluczowych kwestii w sprawozdaniu dotyczy zasady degresywnej proporcjonalności 
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podziału mandatów w Parlamencie. 

 

Parlament Europejski, który na mocy Traktatu z Lizbony zyskuje prawo (i obowiązek) 

inicjowania zmian składu izby w czasie każdej kadencji, musi zmierzyć się z problemem 

sprawiedliwego podziału 751 miejsc między wszystkich zgodnie z zasadą degresywnej 

proporcjonalności. Parlament będzie też odpowiedzialny za przedstawienie propozycji 

dotyczącej tymczasowego uwzględnienia posłów z państw nowo przystępujących w trakcie 

pięcioletniej kadencji. 

 

Cel i zakres notatki 

W tym kontekście celem zamówionej notatki jest określenie wzoru matematycznego 

podziału miejsc w Parlamencie, który będzie trwały, przejrzysty i wolny od wpływów 

politycznych.2 

 

Metodyka i język 

Podjęta analiza ma być obiektywna i muszą w niej zostać podane wszystkie źródła 

informacji. 

 

Notatka została sporządzona w języku angielskim. 

 

Warunki przekazania 

Ostateczna wersja notatki musi zostać przekazana Parlamentowi Europejskiemu najpóźniej 

do dnia 31 marca 2011 r. 

 

                                           
2Kursywa obecnego autora. 
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2. OGRANICZENIA METODY PODZIAŁU MANDATÓW 

 

Niniejsze sprawozdanie uwzględnia następujące ograniczenia: 

 liczba miejsc w Parlamencie nie może być większa niż 751 posłów, 

 minimum 6 mandatów przypada na jedno państwo członkowskie, 

 żadne państwo członkowskie nie otrzyma więcej niż 96 mandatów, 

 żadne mniejsze państwo nie otrzyma więcej mandatów niż większe państwo,  

 podział zostanie przeprowadzony z poszanowaniem zasady „degresywnej 

proporcjonalności”. 
 

Przedstawiciele komisji AFCO obecni podczas ustaleń stwierdzili, że pierwsze trzy warunki 

nie są bezwarunkowo obowiązujące, ale że ogólnie liczba miejsc w Parlamencie ma nie 

przekraczać 751 oraz że najmniejsze państwo uzyska nie więcej niż 6 miejsc. 

 

Kwestię „degresywnej proporcjonalności” przedstawiono szczegółowo w punkcie 3 

niniejszego sprawozdania. 

 

W naszych wnioskach uwzględniliśmy następujące dodatkowe obserwacje dotyczące 

ogólnej struktury Parlamentu Europejskiego: 

 Unia Europejska liczy obecnie 27 państw członkowskich, 

 najmniejsza liczba ludności (według oficjalnych danych Eurostatu) wynosi obecnie 

412 970, a największa 81 802 257, 

 kolejne rozszerzenia mogą dotyczyć państw o dużej rozpiętości rozmiarowej, 

 odbywać się będą migracje i zmiany demograficzne, 

 liczba ludności państw członkowskich (według danych Eurostatu) zostanie 

wykorzystana jako parametr wejściowy wzoru. 
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3. DEGRESYWNA PROPORCJONALNOŚĆ 

3.1. Kontekst 

Omówiliśmy dogłębnie kwestię degresywnej proporcjonalności, ze szczególnym 

uwzględnieniem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie propozycji zmiany przepisów 

Traktatu dotyczących składu Parlamentu Europejskiego przyjętej w dniu 11 października 

2007 r. (sprawozdanie dla Komisji Spraw Konstytucyjnych, sprawozdawcy: Alain 

Lamassoure i Adrian Severin)3. W ust. 4 i 6 wniosku napisano: 

 

4. [Parlament Europejski] stwierdza, że art. [9a] Traktatu o Unii Europejskiej w formie 

przejętej przez projekt traktatu zmieniającego określa ramy, które przewidują 

ogólny pułap 750 miejsc, z czego maksymalnie 96 dla państwa członkowskiego 

o największej liczbie ludności i minimalnie 6 dla państwa członkowskiego 

o najmniejszej liczbie ludności, oraz że wprowadza on zasadę degresywnej 

proporcjonalności w reprezentacji obywateli europejskich, nie definiując tej zasady 

w bardziej precyzyjny sposób; 

6. [Parlament Europejski] uważa, że zasada degresywnej proporcjonalności oznacza, iż 

stosunek liczby ludności poszczególnych państw członkowskich do liczby 

posiadanych miejsc musi wahać się zależnie od ich zaludnienia, tak aby każdy poseł 

z państwa członkowskiego o większej liczbie ludności reprezentował większą liczbę 

obywateli niż poseł z państwa członkowskiego o mniejszej liczbie ludności 

i odwrotnie, lecz także aby żadne państwo członkowskie o mniejszej liczbie ludności 

nie miało większej liczby miejsc niż państwo o większej liczbie ludności.  

 

W pkt 10 „Uzasadnienia” do przedmiotowej rezolucji napisano: 

 

10. Jak w tym kontekście należy wyznaczyć drogę w przyszłość? Idealną alternatywą 

byłoby uzgodnienie niekwestionowanego wzoru matematycznego „degresywnej 

proporcjonalności”, który zapewniłby nie tylko rozwiązanie dla obecnego przeglądu, 

ale także dla przyszłych rozszerzeń lub modyfikacji spowodowanych zmianami 

demograficznymi. 

 

I tak zasada „degresywnej proporcjonalności” ma uwzględniać dwa wymogi:  

DP1. żadne mniejsze państwo nie otrzyma więcej miejsc niż większe państwo,  

DP2. stosunek liczby ludności do liczby mandatów rośnie wraz ze wzrostem liczby 

ludności.  

Warunek DP1 łatwo jest spełnić w sposób zdroworozsądkowy, ale warunek DP2 stwarza 

poważne trudności praktyczne, a ponadto był łamany podczas przeprowadzanego ostatnio 

podziału miejsc w Parlamencie. Stwierdzono,4że istnieją hipotetyczne przypadki podziału, w 

których rozwiązanie spełniające zarówno warunek DP1, jak i warunek DP2 nie istnieje. 

W naturze matematyków leży wydobywanie kwintesencji założenia, dlatego poniżej 

przytoczono następujący przykład: wyobraźmy sobie Parlament, gdzie do obsadzenia jest 

105 miejsc przez przedstawicieli pięciu państw, jak następuje. 

 

 

                                           
3Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie propozycji zmiany przepisów Traktatu dotyczących składu 

Parlamentu Europejskiego przyjętej w dniu 11 października 2007 r. (INI/2007/2169). 
4 Punkt [7] bibliografii na końcu sprawozdania. Zobacz również punkty [9,12,13] bibliografii. 
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Państwo 

członkowskie 
Ludność 

Liczba miejsc 

Grecja 11 305 118 21 

Belgia 10 839 906 21 

Portugalia 10 637 713 21 

Czechy 10 506 813 21 

Węgry 10 014 324 21 

Ogółem 53 303 874 105 

 

Aby spełnić obydwa warunki, każde państwo musi uzyskać dokładnie 21 miejsc. 

Wyobraźmy sobie teraz, że dany rozmiar Parlamentu wynosi 106, a nie 105 miejsc. Aby 

wypełnić warunek DP1, dodatkowe miejsce należy przyznać Grecji. Jednak to narusza 

warunek DP2, ponieważ 

         
          

  
   

          

  
          

 

To oznacza, że poseł do Parlamentu Europejskiego z największego państwa członkowskiego 

– z Grecji – reprezentuje mniej obywateli niż poseł z mniejszego państwa członkowskiego – 

z Belgii. 

 

Problem pojawia się w sytuacji, gdy kilka państw członkowskich ma podobną liczbę 

ludności. Chociaż powyższy przykład ma charakter czysto hipotetyczny, obrazuje dlaczego 

w przypadku zwyczajnego podziału miejsc przy pomocy obliczeń naruszony zostaje 

warunek DP2. 

 

Łączne zastosowanie warunków DP1 i DP2 może spowodować, że państwa o podobnej 

liczbie ludności będą miały taką samą liczbę miejsc. Dalsze upodabnianie państw pod 

względem rozmiaru, na przykład w wyniku przystąpienia, migracji lub zmian 

demograficznych może wymusić nieomal równy podział miejsc. Można zauważyć, że dzieje 

się tak na skutek porównań par państw przy uporządkowaniu według liczby ludności. 

 

3.2. Nasza zalecenie 

Omówiono dwa podejścia do degresywnej proporcjonalności. 

A. Przyjecie metody, której zastosowanie jest zgodne z warunkiem DP2, przy 

możliwości mniejszego rozmiaru Parlamentu. 

B. Zaproponowanie zmiany definicji degresywnej proporcjonalności sformułowanej 

przez Lamassoure'a–Severina, która należy do obowiązującego prawa i pozwala na 

większą elastyczność i przejrzystość. 

Metoda („interpolacja iteracyjna”) realizacji alternatywy A została pokrótce przedstawiona 

w trakcie sympozjum i znajduje się w punkcie 6.2. Stwierdziliśmy, że taka metoda, chociaż 

zasadna z matematycznego punktu widzenia, ogólnie nie umożliwia osiągnięcia danego 

rozmiaru Parlamentu, a po drugie, że jej sformułowanie jest znacznie mniej przejrzyste niż 

w przypadku metody ostatecznie zaleconej i opisanej w punkcie 4. 

 

Uzgodniono, że lepsze rozwiązanie stanowi alternatywa B i można ją osiągnąć w wyniku 

niewielkiej zmiany sformułowania zawartego w rezolucji Parlamentu Europejskiego 

w sprawie propozycji zmiany przepisów Traktatu dotyczących składu Parlamentu 
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Europejskiego5. Zalecamy interpretowanie degresywnej proporcjonalności w drodze 

wprowadzenia zmiany do ustępu 6 rezolucji w następującym brzmieniu (tłustym drukiem): 

 

6. [Parlament Europejski] uważa, że zasada degresywnej proporcjonalności oznacza, iż 

stosunek liczby ludności poszczególnych państw członkowskich do liczby 

posiadanych miejsc przed zaokrągleniem do liczby całkowitej musi wahać się 

zależnie od ich zaludnienia, tak aby każdy poseł z państwa członkowskiego 

o większej liczbie ludności reprezentował większą liczbę obywateli niż poseł 

z państwa członkowskiego o mniejszej liczbie ludności i odwrotnie, lecz także aby 

żadne państwo członkowskie o mniejszej liczbie ludności nie miało większej liczby 

miejsc niż państwo o większej liczbie ludności. 

 

ZALECENIE 1 POLEGA NA PRZYJĘCIU PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI 

TAKIEJ ZMIENIONEJ DEFINICJI DEGRESYWNEJ PROPORCJONALNOŚCI. 

 

Zalecenie 1 nie byłoby zasadne w momencie przyjęcia w 2007 r. rezolucji Parlamentu 

Europejskiego w sprawie propozycji zmiany przepisów Traktatu dotyczących składu 

Parlamentu Europejskiego, gdyż mandaty były wtedy dzielone w drodze negocjacji, a nie 

przy użyciu wzoru matematycznego. Zalecenie 1 można traktować jako niewielkie 

dostosowanie rezolucji z 2007 r. uzasadnione dążeniem do niezawodności. 

                                           
5 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie propozycji zmiany przepisów Traktatu dotyczących składu 

Parlamentu Europejskiego przyjętej w dniu 11 października 2007 r. (INI/2007/2169). 
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4. KOMPROMIS Z CAMBRIDGE 

 

Niniejszy punkt zawiera zalecenie dotyczące podziału mandatów w Parlamencie 

Europejskim.6 

 

4.1. Metoda baza+prop 

Tak zwana metoda baza+prop przebiega dwuetapowo. Na pierwszym etapie każdemu 

państwu członkowskiemu przydziela się stałą bazową liczbę miejsc. Na drugim etapie 

pozostałe miejsca zostają podzielone między państwa proporcjonalnie do ich liczby ludności 

(liczba ta zostaje zaokrąglona i ograniczona do górnego pułapu). Aby osiągnąć daną 

wielkość Parlamentu wprowadzamy następnie współczynnik zwany dzielnikiem. 

 

Metoda baza+prop jest wyrażona w następujący sposób7: 

1. przydzielenie każdemu państwu członkowskiemu stałej liczby miejsc zwanej baząi 

określenie jej symbolem b, 

2. dla danego dzielnika d, przydzielenie państwu członkowskiemu o liczbie ludności p 

dalszego współczynnika p/d, co daje udział miejsc b + p/d, 

3. zaokrąglenie l iczby miejsc b + p/d do l iczby całkowitej [b + p/d],  

4. jeżeli liczba miejsc [b+p/d]  przekracza maksymalną dopuszczalną liczbę, w jej 

miejsce należy podstawić taką liczbę maksymalną, 

5. dostosowanie dzielnika d w taki sposób, że suma miejsc dla wszystkich państw 

członkowskich równa się danej liczbie miejsc w Parlamencie.8 

 

ZALECENIEM 2 JEST PRZYJĘCIE METODY PODZIAŁU MIEJSC 

BAZA+PROP. 

4.2. Wybór liczby bazowej i metody zaokrąglania 

ZALECENIE 3 POLEGA NA PRZYJĘCIU LICZBY BAZOWEJ b = 5 I 

ZAOKRĄGLENIU W GÓRĘ. 

4.3. Kompromis z Cambridge a podział miejsc w praktyce 

W punkcie 9 przedstawiono tabele obrazujące podział miejsc w Parlamencie Europejskim w 

wyniku zastosowania kompromisu z Cambridge dla obecnych 27 państw członkowskich oraz 

po przystąpieniu Chorwacji i Islandii w tym porządku. Liczbę ludności zaczerpnięto ze 

strony internetowej Eurostatu9. 

                                           
6Nasze zalecenie współgra z kompromisem jagiellońskim proponowanym w odniesieniu do głosowania w ramach 
Rady Unii Europejskiej. Zobacz punkty [8,10] bibliografii na końcu sprawozdania. 
7Szersze omówienie tej metody – zobacz punkt [9] bibliografii, gdzie metoda jest nazywana metodą „fix+prop”. 
8Dla ostatecznego dzielnika dostępny będzie ogólny zakres możliwych wartości; zobacz pytanie 8.7 w punkcie 8. 
9 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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5.  METODY PODZIAŁU 

5.1. Metody przyznawania mandatów 

Skoncentrowaliśmy się na metodach podziału mandatów przeprowadzanych w oparciu o: 

funkcję podziału A, i metodę zaokrąglania. 

1. Wybór funkcji podziału A wystarczająco ogólnej, aby umożliwić spełnienie danych 

ograniczeń dotyczących minimalnej, maksymalnej i całkowitej liczby miejsc 

w Parlamencie. 

2. przyznanie państwu członkowskiemu, którego liczba ludności wynosi p ułamkowej 

liczby A(p) miejsc, 

3. zaokrąglenie l iczby A(p), aby uzyskać całkowitą l iczbę [A(p)],  

4. dostosowanie funkcji w taki sposób, aby spełnić dane ograniczenia. 

Ogólny opis takich funkcji znajduje się w artykułach podanych w punktach bibliografii [3,4] 

na końcu sprawozdania. 

 

Funkcję podziału miejsc należy wybrać tak, aby przyznawanie miejsc nie malało z ludnością 

i spełniało warunek degresywnej proporcjonalności (a także inne kryteria związane 

z pryncypialnym podejściem do podziału miejsc). Poszczególne funkcje rozważane podczas 

posiedzenia w Cambridge w sprawie podziału miejsc są zgodne ze zmienioną definicją 

degresywnej proporcjonalności zaproponowaną w punkcie 3.2, jednak każda z nich 

doprowadzić może do niezgodności z warunkiem Lamassoure'a–Severina (2007). Z tego 

względu postanowiliśmy zalecić zmienioną wersję degresywnej proporcjonalności. 

 

Rozważaliśmy dwa rodzaje funkcji podziału, zasadniczo funkcje z elementami liniowymi 

i funkcje z elementami nieliniowymi. 

• Funkcje nieliniowe, w tym funkcje paraboliczne i potęgowe10. 

Zalety: regularność (w sensie matematycznym). 

Wady: funkcja nieliniowa (co powoduje mniejszy potencjał proporcjonalności), 

nietypowe wykorzystanie potęgi, zawodność w odniesieniu do niektórych 

rozmieszczeń liczby ludności, brak przejrzystości, stosunkowo trudne obliczenia. 

• Funkcje liniowe, w tym baza+prop oraz metoda z zastosowaniem funkcji sklejanej 

(ang. spline)11. 

Zalety: przejrzysta, większy potencjał proporcjonalności, łatwe obliczenia. Wady: 

funkcja nie jest regularna przy przydzielaniu maksymalnej liczby mandatów.  

 

Zauważyliśmy, że wraz ze stopniowym powiększaniem Unii Europejskiej (bez zmiany 

warunków), nieliniowe funkcje alokacji zbliżają się do liniowych. 

 

Po przeprowadzeniu takiej analizy postanowiliśmy ograniczyć się do rozważania funkcji 

liniowych. Najprostsza z nich to pojedyncza funkcja liniowa dostosowana w sposób 

umożliwiający spełnienie minimalnych i maksymalnych ograniczeń. 

 

Po dyskusji na temat zalet metody baza+prop i innych metod liniowych, takich jak metoda 

z zastosowaniem funkcji sklejanej, stwierdziliśmy, że metoda baza+prop należy do metod 

najbardziej przejrzystych i do jej wyboru skłania degresywna proporcjonalność. 

 

Zauważyliśmy, że metodę można interpretować w następujący sposób: baza to przydział na 

państwo członkowskie, a pozostałe miejsca (prop) są proporcjonalne do liczby ludności 

                                           
10Zobacz punkty [11,12,13] bibliografii na końcu sprawozdania. 
11Zobacz punkty [5,7,9] bibliografii. 
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(z zastrzeżeniem wartości maksymalnej). W naszym odczuciu taka interpretacja mogłaby 

spodobać się Komisji Spraw Konstytucyjnych, w świetle podstawowych zasad wyrażonych 

w Traktacie, że do Unii należą zarówno państwa członkowskie (korzystające z równości 

w świetle prawa międzynarodowego), jak i obywatele (korzystający z równości 

demokratycznej).A zatem zalecamy metodę baza+prop na podstawie punktu 1.2, 

a szczególnie ze względu na jej trwałość, przejrzystość, bezstronność i zgodność 

z degresywną proporcjonalnością.  

5.2. Metody zaokrąglania 

W wielu życiowych sytuacjach mamy do czynienia z ułamkiem x, tam gdzie pożądana jest 
liczba całkowita.Istnieje wiele sposobów zaokrąglenia x do najbliższej liczby całkowitej. 
Sytuacja jest powszechna w zadaniu podziału mandatów ze względu na integralny 
charakter jednostek do podziału. 

 

Skoncentrujemy się tutaj na trzech głównych metodach zaokrąglania: 

 zaokrąglanie w dół: na przykład 5,1  5, 5,9  5,  

 „zaokrąglanie zwyczajne” do najbliższej liczby całkowitej: 5,1  5, 5,9  6, 

 zaokrąglanie w górę: 5,1  6, 5,9  6. 

Istnieje bogata literatura na temat metod zaokrąglania przy podziale mandatów, 

szczególnie w kontekście amerykańskiej Izby Reprezentantów12. Z wcześniejszej analizy 

wynika, że w przypadku równości innych czynników, zaokrąglanie w dół (i odpowiednio – 

w górę) jest korzystne dla dużych (i odpowiednio – małych) państw, a zwyczajne 

zaokrąglanie jest ogólnie uznawane za neutralne w stosunku do rozmiaru państwa. 

5.3. Wybór liczby bazowej i metody zaokrąglania 

Zastosowanie metody baza+prop wiąże się z koniecznością dokonania wyboru liczby 

bazowej. Wybór jest związany z warunkiem, aby najmniejsze państwa miały co najmniej 6 

miejsc oraz z zasadą degresywnej proporcjonalności. Ponieważ przydzielenie bazowej liczby 

mandatów nie zależy od liczby ludności, 

• wyższa liczba bazowa jest korzystna dla mniejszych państw, 

• a niższa liczba bazowa jest korzystna dla większych państw, 

 

Stosunek między mniejszymi i większymi państwami ma wpływ zarówno na wybór liczby 

bazowej, jak i metody zaokrąglania, a zatem wybór w przypadku obydwu kwestii jest 

wzajemnie powiązany. Istotne czynniki to a) minimalna liczba i b) degresywna 

proporcjonalność. Ze względu na przejrzystość opowiedzieliśmy się za liczbą bazową 

stanowiącą liczbę całkowitą, a nie ułamek. W związku z minimalną liczbą 6 miejsc wyłoniły 

się dwie metody kandydujące. 

• 6 + zaokrąglenie zwyczajne. Liczba bazowa = 6 oraz zaokrąglenie zwyczajne do 

najbliższej liczby całkowitej. 

• 5 + zaokrąglenie w górę. Liczba bazowa = 5 oraz zaokrąglenie w górę do liczby 

całkowitej. 

Każda z tych metod gwarantuje każdemu państwu minimalną liczbę 6 miejsc i jest 

degresywnie proporcjonalna w zmienionym znaczeniu zaproponowanym w punkcie 3.2. 

 

Argumentacja w związku z zaleceniem 3 (przyjęcie metody baza = 5 + zaokrąglenie 

w górę) przebiegała w następujący sposób. Ponieważ każda z powyższych metod jest 

zgodna z degresywną proporcjonalnością w zmienionej formie, skoncentrowaliśmy się na 

trwałości minimalnej liczby. Przedstawiciele komisji AFCO obecni na spotkaniu stwierdzili, 

                                           
12Zobacz w punkcie [5] bibliografii badania i krytyka, a także punkt [14]. 
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że najmniejsze państwa w obecnej UE rzeczywiście otrzymałyby dokładnie 6 miejsc. Przy 

obecnej liczbie ludności najmniejsze cztery państwa członkowskie są następujące: 

 

 

 

 

 Państwo członkowskie Ludność 5 + zaokrąglenie w górę 6 + zaokrąglenie zwyczajne Obecnie 

24 Estonia 1 340 127 7 8 6 

25 Cypr 803 147 6 7 6 

26 Luksemburg 502 066 6 7 6 

27 Malta 412 970 6 6 6 

 

Przy każdym z uwzględnionych państw podano obecną liczbę mandatów („Obecnie”) oraz 

hipotetyczną liczbę mandatów wynikającą z dwóch rozważanych metod. 

 

Przypuśćmy, że liczba ludności Malty wzrosła o 8000, a ludność pozostałych państw nie 

zmieniła się. Tabela po uwzględnieniu tej zmiany wygląda następująco: 
 

 Państwo członkowskie Ludność 5 + zaokrąglenie w górę 6 + zaokrąglenie zwyczajne Obecnie 

24 Estonia 1 340 127 7 8 6 

25 Cypr 803 147 6 7 6 

26 Luksemburg 502 066 6 7 6 

27 Malta 420 970 6 7 6 

 
W związku ze wzrostem liczby ludności Malta uzyskała siódmy mandat przy zastosowaniu metody 6 + 

zaokrąglenie zwyczajne. Uznaliśmy to a przejaw zawodności w odniesieniu do liczby minimalnej 

i zaleciliśmy zastosowanie metody 5 + zaokrąglenie w górę.13 

                                           
13Po zakończeniu sympozjum potwierdził się jeden z naszych wstępnych wniosków, a mianowicie, że metoda 5 + 

zaokrąglenie w górę daje nieuchronnie taki sam wynik, jak 6 + zaokrąglenie w dół, a także 5.5 + zaokrąglenie 

zwyczajne. Zobacz punkt [6] bibliografii. 
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6. DALSZA DYSKUSJA 

6.1. Baza+prop dla matematyka 

Poniżej przedstawiono wzór matematyczny dla metody baza+prop. Niech m oznacza 

minimalną i M maksymalną liczbę miejsc na państwo członkowskie, a H docelową całkowitą 

liczbę miejsc w Parlamencie. Gdzie b oznacza bazę, a d wolny parametr zwany dzielnikiem. 

Funkcja alokacji A jest efektywnie dana jako 

 

 ( )     {  
 

 
  }  

 

gdzie p oznacza liczbę ludności państwa. Łączna liczba miejsc przyznanych n państw 

członkowskich o liczbie ludności               wynosi 

 

 ( )   [ (  )]   [ (  )]        [ (  )]  

 

gdzie [x] to zaokrąglona wartość ułamka x, a dzielnik d został przyjęty14tak że   ( )      

 

Parlament Europejski ma obecnie m = 6, M = 96, H = 751. Zalecamy przyjęcie liczby 

bazowej b = 5 i zaokrąglenie jej w górę. 

 

Czy zawsze istnieje wartość dzielnika d, w wyniku której otrzymujemy dokładną wartość 

danej liczby mandatów w Parlamencie? To ogólne pytanie rozważane było w matematycznej 

literaturze na temat podziału mandatów (zob. na przykład punkt [5] bibliografii na końcu 

sprawozdania). Problem może wystąpić w wyniku mało prawdopodobnego, jednak 

możliwego zbiegu okoliczności związanego z czynnikami w odniesieniu do liczby ludności, 

jednak są one bardzo rzadkim problemem występującym w dzieleniu mandatów w instytucji 

o skali takiej jak Parlament Europejski. W naszym odczuciu taką możliwość można 

pominąć15. 

 

6.2. Iteracyjno-interpolacyjna metoda podziału mandatów 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat dalszej metody liniowej podziału 

mandatów. Informacje te zawarto w niniejszym sprawozdaniu jako przykład metody, której 

wyniki niezmiennie prowadzą do podziału zgodnego z warunkami degresywnej 

proporcjonalności DP1 i DP2 Lamassoure'a–Severina (zob. punkt 3.1). Nie zalecamy 

przyjęcia tej metody ze względu na jej stosunkowy brak przejrzystości. Naszym zdaniem 

utrzymanie definicji degresywnej proporcjonalności Lamassoure'a–Severina (2007) nie 

powinno mieć większego znaczenia niż przejrzystość. 

 

  

                                           
14Baza+prop jest przykładem tak zwanej „metody dzielnika”. Ze względu na zrozumiałość dla czytelnika 
niebędącego matematykiem, za inicjalny dzielnik przyjmiemy całkowitą liczbę ludności Unii Europejskiej podzieloną 
przez maksymalną liczbę mandatów minus przydział bazowy nb. Taki wybór nie uwzględnia górnego pułapu liczby 
przydzielonych mandatów i służy tylko do zilustrowania zasady. 
15Zobacz punkt [5] bibliografii – analiza „powiązań”. 
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Po pierwsze przeprowadzimy analizę metody z zastosowaniem funkcji sklejanej16. Metoda 

ma funkcję alokacyjną  

 

 

 ( )     {  
      

 
  } 

 

 

gdzie       oznacza liczbę ludności najmniejszego państwa członkowskiego. Metoda ta różni 

się od metody baza+prop, ponieważ jej celem jest przydzielenie danej minimalnej liczby 

głosów najmniejszemu państwu przed zaokrągleniem. 
 

Metoda iteracyjno-interpolacyjna w skrócie przedstawia się następująco. 

1. Metodę z zastosowaniem funkcji sklejanej stosuje się do całego zbioru państw 

członkowskich. Należy znaleźć największą wartość k, taką że k najmniejszych 

państw otrzymuje przydział zgodny z warunkami Lamassoure'a–Severina (2007). 

Przydział dla pierwszych k państw jest stały. 

2. Przydział dla państwa (k+1) zostaje zmniejszony o jeden, i ustalony na tym 

poziomie. 

3. Metoda z zastosowaniem funkcji sklejanej zostaje teraz zastosowana do państw 

(k+1) i większych (z dostosowanymi wartościami minimalnymi i       ), i powyższe 

kroki są powtarzane do czasu gdy wszystkie państwa otrzymają swoje przydziały. 

 

Można sprawdzić, że podział mandatów na podstawie metody iteracyjnej interpolacji: 

 z całą pewnością jest zgodny z definicją degresywnej proporcjonalności 

Lamassoure'a–Severina (2007), 

 niekoniecznie daje dokładną liczbę miejsc w Parlamencie, ale może dawać niższe 

wyniki.  

 

6.3. Wybór liczby minimalnej i bazowej 

Obecnie minimalna liczba mandatów dla państwa członkowskiego wynosi 6; jak ta 

minimalna liczba powinna się zmienić w przypadku zmiany liczby państw członkowskich? 

Nie zwrócono się do nas z tym pytaniem, jednak przeprowadziliśmy dyskusję na ten temat, 

gdyż była ona pomocna w zrozumieniu roli minimalnej liczby mandatów. 

 

Rozważyliśmy, jakie mogą być pożądane sposoby zmiany takiego minimum. Zmiana 

minimalnej liczby mandatów powoduje konieczność zmiany liczby bazowej. Można przyjąć 

tutaj dwa podejścia: 

A. określenie minimum, które zmienia się wraz z liczbą państw, a następnie wybranie 

odpowiedniej (dopuszczalny ułamek) liczby bazowej, 

B. wybór liczby bazowej, która zmniejsza się według wzoru wraz ze wzrostem liczby 

państw, i obserwowanie, w jaki sposób zmienia się liczba minimalna przy 

zastosowaniu danej metody zaokrąglania. 

W naszym odczuciu, bez względu na przyjęte podejście, z wymogu zachowania 

przejrzystości wynika konieczność jasnego określenia minimalnej liczby mandatów. 

 

Plan A 

Nasze podejście do planu A jest następujące. Obecnie jest 27 państw członkowskich, 

                                           
16Szersze omówienie w punkcie [7] bibliografii. 
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z których każde ma minimum 6 mandatów, a zatem łączna liczba mandatów dla minimalnej 

wartości równej 6  27 = 162, w proporcji 162/751 ≈ 22%. Zalecane przez nas podejście, 

po wysłuchaniu sprawozdawcy, to wyznaczenie górnego pułapu tej proporcji na 

odpowiednim poziomie oraz wyznaczenie minimum o wartości jak najwyższej w stosunku 

do tego pułapu. Skutek wprowadzenia górnego pułapu w wysokości 25% byłby 

następujący: minimalna liczba 6 mandatów przy 27–31 państw członkowskich, minimalna 

liczba 5 mandatów przy 32–37 państw członkowskich itp. Przyjęcie proporcji niższej niż 

25% doprowadziłoby do szybszego zmniejszenia minimalnej liczby. 

 

W przełomowych punktach pewna liczba mandatów jest przekazywana z liczby bazowej do 

proporcjonalnego podziału. Powoduje to wyrównanie stosunku między mniejszymi 

i większymi państwami członkowskimi, a w rezultacie więcej mandatów zostaje 

rozdzielonych zgodnie z liczbą ludności. 

 

Zmiana minimalnej liczby mandatów powoduje konieczność zmiany liczby bazowej. 

Rozważyliśmy dwa sposoby, w jaki liczbę bazową można dostosować do minimum. 

A1. Liczba bazowa zostaje obniżona o jeden w stosunku do liczby minimalnej. 

W połączeniu z zaokrągleniem w górę zapewnia to, że minimalne warunki są 

spełnione w dowolnej sytuacji (jak obecnie szeroko ma to zastosowanie), w której 

liczba ludności jakiegoś państwa jest mniejsza niż dzielnik.  

A2. Liczbę bazową przyjmuje się na najniższym możliwym poziomie (który zapewne 

będzie ułamkiem), takim że najmniejsze państwo członkowskie otrzymuje dokładnie 

najmniejszą liczbę mandatów. (Aby przedstawić to bardziej obrazowo, przy obecnej 

liczbie ludności i zaokrągleniu w górę daje to liczbę bazową wynoszącą ok. 4,5).  

Dyskusja nad relatywnymi zaletami metody A1 związanymi z prostotą, a w rezultacie 

również z przejrzystością oraz matematycznym odwołaniem definicji implicite, tak jak 

w przypadku metody A2, zakończyła się bez wyraźnych wniosków. Jeżeli przejrzystość ma 

największe znaczenie, należy przyjąć metodę A1. 

 

Plan B 

Dla planu B, liczba bazowa b zostaje określona jako funkcja n państw członkowskich. 

Omawialiśmy wzory rodzaju b = 135/n,zgodne z zaleceniem kompromisu z Cambridge, 

aby przyjąć b = 5 dla n = 27. Wraz z zaokrągleniem w górę oraz przy aktualnej liczbie 

ludności, oznaczałoby to minimum 6 mandatów w obecnej Unii Europejskiej oraz dla dwóch 

rozszerzeń, o których mowa w punkcie 9. 

 

Takie podejście ma atrakcyjną właściwość, która polega na tym że baza, która zasadniczo 

jest ułamkiem, zmniejsza się w bardziej stopniowy sposób. Stanowi to kontrast wobec 

skokowego spadku dla planu A1. Z drugiej jednak strony minimalny przydział zmniejsza się 

w sposób, który można uznać za nadmiernie wrażliwy dla najmniejszej liczby ludności. 

Takie podejście wykracza jednak być może poza obecne założenia. 

 

ZALECENIE A: SPOSÓB, W JAKI LICZBA MINIMALNA (OBECNIE 6) I 

BAZOWA ULEGAJĄ ZMIANIE W ŚWIETLE PRZYSZŁYCH ZMIAN POD 

WZGLĘDEM LICZBY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, 

NALEŻY TRAKTOWAĆ Z NALEŻYTĄ UWAGĄ 

6.4. Wybór maksymalnej liczby mandatów 

Metoda baza+prop uwzględnia zarówno państwa członkowskie, jak i ogół obywateli: każde 

państwo uprawnione jest do 5 mandatów plus jeden mandat (lub więcej) proporcjonalnie 

do liczby ludności. Takie proporcje są zachowane w przypadku wszelkiej liczby ludności, za 
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wyjątkiem sytuacji, gdy osiągnięta zostaje maksymalna liczba 96 mandatów. Maksymalna 

liczba 96 wynika z podanych nam założeń. Dla każdego państwa członkowskiego na tyle 

dużego, że przydzielona liczba mandatów ograniczona zostaje do liczby 96 następuje utrata 

proporcjonalności. Efekt ograniczenia w drodze maksymalnego pułapu został podkreślony 

w analizie niniejszego sprawozdania. Wraz z rozwojem architektury Unii Europejskiej, który 

dokonuje się poprzez rozszerzenia, znaczenie maksymalnej liczby będzie się zmniejszać, aż 

przestanie mieć zastosowanie. 

 

ZALECENIE B: PARLAMENT EUROPEJSKI POWINIEN DOKONAĆ 

PRZEGLĄDU SPOSOBU DZIAŁANIA MAKSYMALNEJ DOPUSZCZALNEJ 

LICZBY MANDATÓW (OBECNIE 96) PRZED PRZEPROWADZENIEM 

PRZYSZŁEGO PODZIAŁU MANDATÓW. 

6.5. Liczba ludności w statystykach urzędowych 

Spisy ludności przeprowadzane są zazwyczaj raz na dziesięć lat, a aktualna liczba ludności 

opiera się na szacunkowych danych uzyskanych na podstawie aktualizacji takich informacji. 

Zarówno sposób przeprowadzania spisów, jak i metoda aktualizacji danych różnią się 

w zależności od państwa członkowskiego, co powoduje rozbieżności między państwami. 

Różnice występują również w krajowych metodach określania, kogo uznaje się za 

rezydenta. Dane ze spisów ludności stanowią klucz do podziału mandatów w Parlamencie 

Europejskim. 

 

Przedstawiciele komisji AFCO poinformowali nas, że Komisja rozważa przyjęcie 

rozporządzenia w dziedzinie statystyki, które umożliwiłyby Eurostatowi dokładniejsze niż 

obecnie sprawdzanie spójności i porównywalności danych. 

 

ZALECENIE C: NALEŻY ZACHĘCIĆ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ DO 

UPEWNIENIA SIĘ, ŻE EUROSTAT PRZEANALIZOWAŁ METODY 

WYKORZYSTYWANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE DO OBLICZANIA 

AKTUALNEJ LICZBY LUDNOŚCI 
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7. PODSUMOWANIE ZALECEŃ 

 

Do Komisji Spraw Konstytucyjnych, a także gdzie ma to zastosowanie, do 

Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji: 

 

Główne zalecenia 

 

1. Należy zmienić definicję degresywnej proporcjonalności według 

propozycji w punkcie 3.2. 

2. Do podziału mandatów w Parlamencie Europejskim w przyszłości 

należy zastosować metodę baza+prop. 

3. Liczba bazowa powinna wynosić 5, a ułamki należy zaokrąglać 

w górę. 

 

Dalsze zalecenia 

 

A. Z należytą uwagą należy potraktować sposób zmieniania 

minimalnej liczby mandatów – obecnie 6 – a baza powinna ulegać 

zmianie w świetle przyszłych zmian liczby państw członkowskich 

w Unii Europejskiej. 

B. Parlament Europejski powinien przeprowadzić przegląd sposobu 

działania maksymalnej dopuszczalnej liczby mandatów (obecnie 

96) przed przeprowadzeniem podziału mandatów w przyszłości. 

C. Komisję należy zachęcać do upewnienia się, że Eurostat dokonuje 

przeglądu metod wykorzystywanych przez państwa członkowskie 

do obliczania aktualnej liczby mieszkańców, aby zapewnić 

dokładność i spójność. 
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8. NASUWAJĄCE SIĘ PYTANIA 

1. Dlaczego zalecana liczba bazowa wynosi 5 z zaokrągleniem w górę, zamiast 

alternatywy, takiej jak liczba bazowa 6 i zaokrąglenie zwyczajne do 

najbliższej liczby całkowitej? 

Odpowiedź: Patrz pkt 5.3. Zalecana metoda jest bardziej niezawodna w odniesieniu 

do minimalnej liczby mandatów. 

2. Dlaczego nie zalecono metody w większym stopniu proporcjonalnej, 

przewidującej dla państw, które uzyskały mniej niż 6 mandatów, 

podniesienie tej liczby do 6? 

Odpowiedź: Ma to prawdopodobnie związek z metodą dzielnika, w której podział 

miejsc jest proporcjonalny do liczby ludności (w liczbie zaokrąglonej i ograniczonej 

przez górny pułap), przy podniesieniu w niezbędnych przypadkach tej liczby do 6. 

W przypadku państw, których liczba ludności nie wystarcza do uzyskania 6 

mandatów, liczba ta wzrasta do 6. W rezultacie powoduje to, że znaczna liczba 

państw uzyskuje dokładnie minimalną liczbę 6 mandatów. Ścisła proporcjonalność 

jest wzmocniona w przypadku większych państw członkowskich i wobec braku 

górnego pułapu, a znaczenie ograniczenia maksymalnej liczby nabiera coraz 

większego znaczenia. Uznaliśmy, że przydział mniejszej liczby mandatów dla 

mniejszych państw członkowskich jest niezgodny z ideą zasady degresywnej 

proporcjonalności. 

3. Dlaczego istnieje górny pułap liczby miejsc dla największego państwa 

członkowskiego? 

Odpowiedź: Ponieważ maksymalna liczba mandatów w liczbie 96 została nam 

podana w założeniach. 

4. Dlaczego podział mandatów poza liczbą bazową nie odbywa się 

proporcjonalnie do liczby ludności wszystkich państw członkowskich, w tym 

tych największych? 

Odpowiedź: Ze względu na górny pułap, który wynosi 96, takie podejście 

spowodowałoby znaczne zmniejszenie rozmiaru Parlamentu, a przy okazji wiele 

państw członkowskich otrzymałoby mniejszą liczbę mandatów niż na podstawie 

kompromisu z Cambridge. Wybór takiej metody pozostawia pewną swobodę. 

W wyniku dopasowania liczby mandatów do liczby ludności, jeżeli najmniejsze 

państwa otrzymałyby 6 mandatów, a największe 96, wielkość takiego Parlamentu 

przy wykorzystaniu zaokrąglenia zwyczajnego wyniosłaby 703. Ponadto 18 państw 

członkowskich otrzymałoby mniejsze przydziały niż na podstawie kompromisu 

z Cambridge. 

5. Nieliniowe funkcje przydziału mandatów mogłyby stanowić bardziej 

regularne podejście do ograniczenia maksymalnej liczby mandatów. 

Dlaczego nie zalecono takiej funkcji? 

Odpowiedź: Uznaliśmy, że funkcje liniowe są bardziej przejrzyste, niż funkcje 

nieliniowe i bliższe pojęciu proporcjonalności. Zauważyliśmy, że wyznaczenie 

górnego pułapu na poziomie 96 zaburza liniowość dla górnych wartości, nad czym 

wyraziliśmy ubolewanie z matematycznego punktu widzenia, gdyż wolelibyśmy 

zastosować regularną funkcję alokacji. Ponieważ maksymalna liczba 96 mandatów 

została nam dana w założeniach, doszliśmy do wniosku, że lepsze jest utrzymanie 
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liniowości dla państw członkowskich, do których nie mają zastosowania maksymalne 

wartości, niż spowodowanie zaburzeń dla wszystkich państw. 

6. Na ile proponowana metoda jest niezawodna w przypadku przystąpienia do 

UE dużego państwa? 

Odpowiedź: W takim przypadku proponowana metoda jest bardzo niezawodna. 

Przystępujące duże państwo członkowskie uzyskałoby znaczną liczbę mandatów. 

Mniej mandatów pozostałoby do dyspozycji pozostałych państw członkowskich, co 

mogłoby spowodować, że górny pułap przydziału dla największych państw 

członkowskich przestałby być skuteczny. Wniosek ten potwierdziły wstępne 

obliczenia przeprowadzone na podstawie obecnej liczby ludności. 

7. Co się dzieje w przypadku przystąpienia nowego państwa członkowskiego 

do Unii podczas trwania kadencji? 

Odpowiedź: Parlament może zostać czasowo powiększony, aby udostępnić 

dodatkowe miejsca przyznane nowemu państwu. Jeżeli dzielnik wynosi d, a liczba 

ludności nowego państwa p, liczba ta wyniesie [b + p/d] mandatów (w razie 

potrzeby ograniczona przez górny pułap). W tym celu należy wyznaczyć dzielnik 

i podać go do wiadomości publicznej przy każdym podziale mandatów, a liczbę 

miejsc w Parlamencie zapisać w Traktacie o przystąpieniu.17 

                                           
17Jak zauważono w przypisie 8, przeważnie istnieje szereg wartości dla danego dzielnika, których wynikiem jest 

taki sam podział mandatów. Dzielnik należy podać do wiadomości publicznej w momencie przeprowadzania 

podziału mandatów. 
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9. TABELA PODZIAŁU MANDATÓW 27, 28, I 29 PAŃSTW  

9.1. Kompromis z Cambridge dla 27 państw członkowskich 

 

 
Państwo 

członkowskie 
Ludność18 

Ba

za 
+ Iloraz Mandaty Ludn./mandaty Ludn./mandaty Obecnie 

   
    000819

.Ludn  Przed 

zaokrągleniem 
Po zaokrągleniu  

1 Niemcy 81 802 257 5 + 99,9  96 852 106,819 852 106,8 99 

2 Francja 64 714 074 5 + 79,02  85 770 259,3 761 342,0 74 

3 
Wielka 

Brytania 
62 008 048 5 + 75,7  81 768 264,0 765 531,5 73 

4 Włochy 60 340 328 5 + 73,7  79 766 950,8 763 801,6 73 

5 Hiszpania 45 989 016 5 + 56,2  62 752 036,4 741 758,3 54 

6 Polska 38 167 329 5 + 46,6  52 739 643,2 733 987,1 51 

7 Rumunia 21 462 186 5 + 26,2  32 687 772,5 670 693,3 33 

8 Holandia 16 574 989 5 + 20,2  26 656 745,2 637 499,6 26 

9 Grecja 11 305 118 5 + 13,8  19 601 222,1 595 006,2 22 

10 Belgia 10 839 905 5 + 13,2  19 594 438,5 570 521,3 22 

11 Portugalia 10 637 713 5 + 12,99  18 591 356,6 590 984,1 22 

12 Czechy 10 506 813 5 + 12,8  18 589 315,9 583 711,8 22 

13 Węgry 10 014 324 5 + 12,2  18 581 298,7 556 351,3 22 

14 Szwecja 9 340 682 5 + 11,4  17 569 380,7 549 451,9 20 

15 Austria 8 375 290 5 + 10,2  16 550 056,4 523 455,6 19 

16 Bułgaria 7 563 710 5 + 9,2  15 531 334,8 504 247,3 18 

17 Dania 5 534 738 5 + 6,8  12 470 724,2 461 228,2 13 

18 Słowacja 5 424 925 5 + 6,6  12 466 706,8 452 077,1 13 

19 Finlandia 5 351 427 5 + 6,5  12 463 965,8 445 952,2 13 

20 Irlandia 4 467 854 5 + 5,5  11 427 330,9 406 168,5 12 

21 Litwa 3 329 039 5 + 4,1  10 367 250,6 332 903,9 12 

22 Łotwa 2 248 374 5 + 2,7  8 290 290,0 281 046,8 9 

23 Słowenia 2 046 976 5 + 2,5  8 272 953,4 255 872,0 8 

24 Estonia 1 340 127 5 + 1,6  7 201 939,0 191 446,7 6 

25 Cypr 803 147 5 + 0,98  6 134 291,1 133 857,8 6 

26 Luksemburg 502 066 5 + 0,6  6 89 446,6 83 677,7 6 

27 Malta 412 970 5 + 0,5  6 75 027,7 68 828,3 6 

 
Ogółem 

501 103 

425 

13

5 
 

  
751 

    
754 

Każde państwo otrzymuje mandat poza liczbą bazową na każdych 819 000 obywateli lub część 

tej liczby. 

Stosunek ludność/mandaty bezwzględnie maleje przed zaokrągleniem, ale po zaokrągleniu 

występują cztery przypadki naruszenia warunków. 

                                           
18 Liczbę ludności zaczerpnięto ze strony internetowej Eurostatu (Dz.U. 22.12.2010 L 338/47). 
19 Liczba mandatów dla Niemiec została ograniczona do 96, a iloraz odpowiednio obliczony. 



Departament Tematyczny C: Prawa Obywatelskie i Sprawy Konstytucyjne 

_________________________________________________________________________ 

24 

Uwagi 

1. Dla dzielnika 819 000 całkowita liczba mandatów wynosi 751. (Zobacz punkt 4.1). 

2. Obliczenia zostały zilustrowane na przykładzie Szwecji. Przy zastosowaniu dzielnika 

819 000 Szwecja uzyskuje 5 mandatów podstawowych plus 9 340 682/819 000 ≈ 

11,4 dalszych mandatów. Łączna suma wynosi 16,4, którą to liczbę zaokrągla się do 

17.  

3. W przypadku przystąpienia Chorwacji podczas trwania kadencji, Parlament mógłby 

zostać tymczasowo powiększony o 5 + 6 = 11 mandatów (ponieważ 4 425 747/819 
000 ≈ 5,4  6). 

 

 
Wykres 1. Podział mandatów zgodnie z kompromisem z Cambridge między 27 państw 

członkowskich. Państwa oznaczone na czerwono uzyskały liczbę mandatów, która jest 

niezgodna z warunkiem DP2 w punkcie 3.1 (umieszczone malejąco według liczby ludności). 

Czarna linia wskazuje funkcję alokacji przed zaokrągleniem (przy uwzględnieniu pułapu 

górnego). 
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9.2. Kompromis z Cambridge z uwzględnieniem Chorwacji 
 

 Państwo 

członkowskie Ludność20 Baza + Iloraz Mandaty Ludn./mandaty Ludn./mandaty Obecnie 

   
     000835

.Ludn  Przed 

zaokrągleniem 
Po zaokrągleniu  

1 Niemcy 81 802 257 5 + 97,97  96 852 106,8 852 106,8 99 

2 Francja 64 714 074 5 + 77,5  83 784 395,1 779 687,6 74 

3 
Wielka 

Brytania 
62 008 048 5 + 74,3  80 782 326,0 775 100,6 73 

4 Włochy 60 340 328 5 + 72,3  78 780 964,4 773 593,9 73 

5 Hiszpania 45 989 016 5 + 55,1  61 765 505,5 753 918,3 54 

6 Polska 38 167 329 5 + 45,7  51 752 668,1 748 379,0 51 

7 Rumunia 21 462 186 5 + 25,7  31 699 020,8 692 328,6 33 

8 Holandia 16 574 989 5 + 19,9  25 666 993,9 662 999,6 26 

9 Grecja 11 305 118 5 + 13,5  19 609 799,8 595 006,2 22 

10 Belgia 10 839 905 5 + 12,98  18 602 822,4 602 216,9 22 

11 Portugalia 10 637 713 5 + 12,7  18 599 653,2 590 984,1 22 

12 Czechy 10 506 813 5 + 12,6  18 597 554,9 583 711,8 22 

13 Węgry 10 014 324 5 + 11,99  17 589 313,5 589 077,9 22 

14 Szwecja 9 340 682 5 + 11,2  17 577 068,1 549 451,9 20 

15 Austria 8 375 290 5 + 10,03  16 557 227,5 523 455,6 19 

16 Bułgaria 7 563 710 5 + 9,1  15 538 023,2 504 247,3 18 

17 Dania 5 534 738 5 + 6,6  12 475 966,1 461 228,2 13 

18 Słowacja 5 424 925 5 + 6,5  12 471 859,1 452 077,1 13 

19 Finlandia 5 351 427 5 + 6,4  12 469 057,4 445 952,2 13 

20 Irlandia 4 467 854 5 + 5,4  11 431 646,5 406 168,5 12 

21 Chorwacja 4 425 747 5 + 5,3  11 429 671,8 402 340,6 – 

22 Litwa 3 329 039 5 + 3,99  9 370 433,5 369 893,2 12 

23 Łotwa 2 248 374 5 + 2,7  8 292 275,1 281 046,8 9 

24 Słowenia 2 046 976 5 + 2,5  8 274 707,7 255 872,0 8 

25 Estonia 1 340 127 5 + 1,6  7 202 897,6 191 446,7 6 

26 Cypr 803 147 5 + 0,96  6 134 714,3 133 857,8 6 

27 Luksemburg 502 066 5 + 0,6  6 89 634,2 83 677,7 6 

28 Malta 412 970 5 + 0,5  6 75 159,6 68 828,3 6 

 
Ogółem 

505 529 

172 
140 

   
751 

  
754 

Każde państwo otrzymuje jeden mandat poza liczbą bazową na każdych 835 000 obywateli lub 

część tej liczby. 

Stosunek ludność/mandaty bezwzględnie maleje przed zaokrągleniem, ale po zaokrągleniu 

występują dwa przypadki naruszenia warunków. 

 

1. Dla dzielnika 835 000 całkowita liczba mandatów wynosi 751. 

2. W przypadku przystąpienia Islandii podczas trwania kadencji Parlament mógłby 

zostać tymczasowo powiększony o 5 + 1 = 6 mandatów (ponieważ 317 630/835 

000 ≈ 0,4  1).  

                                           
20 Eurostat 1.1.2011. 
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9.3.  Kompromis z Cambridge z uwzględnieniem Chorwacji i 

Islandii 

 

 

Państwo 

członkowskie 
Ludność21 Baza + Iloraz Mandaty Ludn./mandaty Ludn./mandaty Obecnie 

  
000844

.Ludn    Przed 

zaokrągleniem 
Po zaokrągleniu  

1 Niemcy 81 802 257 5 + 96,9  96 852 106,8 852 106,8 99 

2 Francja 64 714 074 5 + 76,7  82 792 332,1 789 196,0 74 

3 Wielka Brytania 62 008 048 5 + 73,5  79 790 221,0 784 912,0 73 

4 Włochy 60 340 328 5 + 71,5  77 788 831,8 783 640,6 73 

5 Hiszpania 45 989 016 5 + 54,5  60 773 062,9 766 483,6 54 

6 Polska 38 167 329 5 + 45,2  51 759 973,0 748 379,0 51 

7 Rumunia 21 462 186 5 + 25,4  31 705 317,1 692 328,6 33 

8 Holandia 16 574 989 5 + 19,6  25 672 724,1 662 999,6 26 

9 Grecja 11 305 118 5 + 13,4  19 614 586,0 595 006,2 22 

10 Belgia 10 839 905 5 + 12,8  18 607 499,2 602 216,9 22 

11 Portugalia 10 637 713 5 + 12,6  18 604 280,7 590 984,1 22 

12 Czechy 10 506 813 5 + 12,4  18 602 150,0 583 711,8 22 

13 Węgry 10 014 324 5 + 11,9  17 593 782,3 589 077,9 22 

14 Szwecja 9 340 682 5 + 11,1  17 581 352,4 549 451,9 20 

15 Austria 8 375 290 5 + 9,9  15 561 221,3 558 352,7 19 

16 Bułgaria 7 563 710 5 + 8,96  14 541 745,4 540 265,0 18 

17 Dania 5 534 738 5 + 6,6  12 478 876,9 461 228,2 13 

18 Słowacja 5 424 925 5 + 6,4  12 474 719,8 452 077,1 13 

19 Finlandia 5 351 427 5 + 6,3  12 471 884,1 445 952,2 13 

20 Irlandia 4 467 854 5 + 5,3  11 434 039,2 406 168,5 12 

21 Chorwacja 4 425 747 5 + 5,2  11 432 042,5 402 340,6 – 

22 Litwa 3 329 039 5 + 3,9  9 372 194,3 369 893,2 12 

23 Łotwa 2 248 374 5 + 2,7  8 293 370,1 281 046,8 9 

24 Słowenia 2 046 976 5 + 2,4  8 275 674,9 255 872,0 8 

25 Estonia 1 340 127 5 + 1,6  7 203 424,7 191 446,7 6 

26 Cypr 803 147 5 + 0,95  6 134 946,5 133 857,8 6 

27 Luksemburg 502 066 5 + 0,6  6 89 736,9 83 677,7 6 

28 Malta 412 970 5 + 0,5  6 75 231,8 68 828,3 6 

29 Islandia 317 630 5 + 0,4  6 59 079,2 52 938,3 – 

 
Ogółem 

505 846 

802 
145  

  
751 

  
754 

Każde państwo otrzymuje jeden mandat poza liczbą bazową na każdych 844 000 obywateli lub część tej 

liczby. 

Stosunek ludność/mandaty bezwzględnie maleje przed zaokrągleniem, ale po zaokrągleniu występują 

trzy przypadki naruszenia warunków. 

 

 Dla dzielnika 844 000 całkowita liczba mandatów wynosi 751. 

 

                                           
21 Eurostat 1.1.2011 r. 
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