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Budżet Unii Europejskiej w 2003r został określony na 97, 5 mld euro, czyli około 
1% jej PKB. Podobną sumę wydadzą turyści przebywający w tym czasie we Francji.

UNIA EUROPEJSKA 

Podstawy

Kraje Unii Europejskiej przez ponad pół wieku zdołały uniknąć wojny. 

Demokracja, sprawiedliwość i dobrobyt – oto podstawowe wartości Unii. 

Obywatele podróżują bez ograniczeń, wymiana handlowa odbywa się bez 

przeszkód, a w dwunastu państwach członkowskich wprowadzono wspólną 

walutę euro. Unia Europejska jest jednym z najlepiej prosperujących 

rejonów świata.

Tak, okazuje się, że „Europa” jest niezbędna, bo razem można działać 

bardziej skutecznie, niż w pojedynkę. W tym celu Unia została wyposażona 

w uprawnienia prawodawcze i własny budżet.

Rezultaty? Dziś ocenia się, że większość aktów legislacyjnych państw 

członkowskich ma swoje źródła w decyzjach Unii Europejskiej, co potwierdza 

znaczenie „ustaw” europejskich dla codziennego życia.
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2004  

Trzy kamienie milowe

W roku 2004 życie Unii Europejskiej 

wyznaczą trzy wyjątkowe wydarzenia. 

Przyjrzyjmy im się z bliska.

Rozszerzenie
Piętnaście lat po upadku Muru Berlińskiego do Unii wejdzie 10 nowych 

krajów: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, 

Słowenia oraz Węgry. Odtąd Unia będzie liczyła 25 państw członkowskich.

Traktat Konstytucyjny
Wzmocniona dzięki rozszerzeniu Unia ma świetną okazję do ponownego 

określenia swoich fundamentalnych wartości, do sprecyzowania zadań, 

które Europejczycy zechcą wykonywać wspólnie oraz podziału kompetencji 

i sposobu podejmowania decyzji. W 2004 roku kraje członkowskie przyjmą 

więc Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego
W czerwcu 2004 odbędą się kolejne wybory do odgrywającego kluczową 

rolę w obu ww. wydarzeniach Parlamentu Europejskiego. W nowym 

Parlamencie 732 deputowanych reprezentować będzie 455 mln obywateli z 

25 krajów.

8 827 mld euro: tyle wyniósł w roku 2001 Produkt Krajowy Brutto Unii Europejskiej. 
Stany Zjednoczone osiągnęły Produkt Krajowy Brutto w wysokości 11 257 mld euro.

Parlament Europejski odegrał znaczącą rolę w pracach Konwentu w sprawie przyszłości 
Europy obradującego w latach 2002 – 2003. Celem Konwentu było przygotowanie projektu 
Traktatu ustanawiającego Konstytucje dla Europy.
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PODZIAŁ RÓL 

Kto się czym zajmuje? 

Każda instytucja w Unii Europejskiej posiada ściśle określoną rolę.

Parlament Europejski
Wraz z Radą Ministrów przyjmuje większość ustaw „europejskich” i głosuje 

nad budżetem. Parlament Europejski jest wybierany co pięć lat i odgrywa 

istotną rolę przy podejmowaniu licznych decyzji wpływających na 

codzienne życie obywateli Unii.

Rada Europejska
W jej skład wchodzą głowy państw lub szefowie rządów oraz przewod-

niczący Komisji Europejskiej. W czasie spotkań na szczycie Rada wysłuchuje 

zaleceń Parlamentu przedstawianych przez jego Przewodniczącego oraz 

wyznacza główne kierunki polityki Unii.

Rada Ministrów
Każde państwo jest w niej reprezentowane przez jednego ministra. 

Skład Rady Ministrów zmienia się w zależności od przedmiotu obrad.

Komisja Europejska
Komisja wnosi projekty ustaw europejskich oraz dba o wdrażanie 

wyznaczonych polityk. Skład Komisji zmienia się co pięć lat, a komisarze 

europejscy są niezależni w podejmowaniu swych działań. Parlament 

kontroluje działalność Komisji i może odwołać jej skład.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Czuwa nad przestrzeganiem wspólnotowego prawa 

i ustawodawstwa. Może nakładać kary. 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA : 

dwóch takich co tworzą prawo

O ile Komisja Europejska przedkłada projekty ustaw, o tyle Parlament 

Europejski i Rada Ministrów razem je ustanawiają. Prawo europejskie jest 

tworzone na kilku etapach, w trakcie których stanowiska obu instytucji 

klarują się i zbliżają. Procedura może trwać do tzw. trzeciego czytania 

w Parlamencie Europejskim, czyli obejmować trzykrotne rozpatrywanie 

ustawy zakończone głosowaniem na posiedzeniu plenarnym.

Jeśli po drugim głosowaniu w Parlamencie wciąż nie ma porozumienia, dwie 

delegacje, Parlamentu i Rady, dokładają wszelkich starań, aby w ramach 

komitetu pojednawczego usunąć rozbieżności. W pracach komitetu bierze 

udział również Komisja Europejska. Jeśli nie uda się wypracować wspólnego 

projektu albo Parlament odrzuci kompromis, ustawa nie zostaje przyjęta. 

Jeśli jednak procedura pojednawcza zostaje zwieńczona wspólnym 

projektem – co ma miejsce w większości przypadków – Parlament Europejski 

przyjmuje ustawę w trzecim czytaniu. 
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PARLAMENT EUROPEJSKI 

w zbliżeniu

Europejscy deputowani obradują w Strasburgu, siedzibie 

Parlamentu Europejskiego, oraz w Brukseli :

W ramach grup politycznych : 

gdzie zasiadają zgodnie z kryterium orientacji 

politycznej, a nie przynależności narodowej.

W komisjach parlamentarnych :

które przygotowują posiedzenia plenarne.

Na posiedzeniach plenarnych : 

rocznie 12 posiedzeń w Strasburgu oraz kilka 

krótszych posiedzeń w Brukseli.

Parlament Europejski pracuje we wszystkich językach urzędowych UE : 

w 11 dzisiaj, 20 po rozszerzeniu w 2004 r. Poszanowanie języków państw 

członkowskich jest wyrazem przywiązania do demokracji i różnorodności 

kulturowej charakteryzującej Unię Europejską.

Parlament Europejski posiada własny Sekretariat. Grupy polityczne mają 

własnych współpracowników, a deputowani europejscy – asystentów 

parlamentarnych.

W 2003 roku funkcjonowanie wszystkich instytucji Unii Europejskiej kosztowało 
5,3 mld euro. To mniej niż suma przeznaczona przez Japonię i Koreę na budowę nowych 
stadionów na mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2002 roku.

 

Jeśli chcesz, możesz :

Skontaktować się z jednym z deputowanych 
do Parlamentu Europejskiego 
Jego dane znajdziesz na stronie Parlamentu : www.europarl.eu.int. 

Pod tym samym adresem znajdziesz również wszystkie oficjalne 

dokumenty Parlamentu, takie jak opinie, sprawozdania, relacje z 

debat oraz komunikaty prasowe.

Poznać swoje prawa
Jakie są warunki stałego pobytu, pracy, studiów, podróżowania 

w Unii Europejskiej? Jak wyglądają polityki i prawo Unii? Potrzebne 

informacje znajdziesz na stronie Europe-Direct – europa.eu.int/

citizens.

Wiedzieć więcej
Skontaktuj się, w kraju zamieszkania, z Biurem Informacji Parlamentu 

Europejskiego, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej lub ośrodkami 

informacji europejskiej.

Powiedzieć, co masz do powiedzenia
Jako osoba prywatna bądź jako podmiot prawny możesz skierować 

skargę, która dotyczy ciebie bezpośrednio w sprawie należącej do 

kompetencji Unii Europejskiej. Wystarczy złożyć petycję do Parlamentu 

Europejskiego : (www.europarl.eu.int/petition/petition_pl.htm).
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CO PARLAMENT EUROPEJSKI MOŻE  
DLA MNIE ZROBIĆ?

Parlament Europejski wspólnie z Radą tworzy prawo 

europejskie bądź pośrednio wpływa na jego kształt. Prawo 

to kształtuje codzienne życie i dotyka interesów mieszkańców 

Europy. Czy kogoś trzeba jeszcze przekonywać, że warto 

wziąć udział w wyborach do Parlamentu?

Przyjrzyjmy się kilku ostatnim osiągnięciom Parlamentu :

ZMIANY W PRZEDSIĘBIORSTWIE : konsultacje z pracownikami
Są obowiązkowe od marca 2002 roku. Jeśli warunki zatrudnienia lub 

organizacja pracy mają ulec zmianie i zagrożone są miejsca pracy w 

przedsiębiorstwie, państwowym lub prywatnym, zatrudniającym ponad 

50 osób, pracownicy muszą zostać o tym poinformowani i spytani o zdanie. 

To właśnie Parlament Europejski zmniejszył kryterium wymaganej minimalnej 

liczby pracowników ze 100 do 50 oraz narzucił państwom członkowskim 

obowiązek podjęcia odpowiednich środków w przypadku nieprzestrzegania 

przez dane przedsiębiorstwo wyżej wymienionych wymogów.

ELIMINACJA : dwutlenku siarki z paliw
Obecność dwutlenku siarki w benzynie i oleju napędowym przyczynia się 

do wzrostu emisji substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Parlament 

Europejski i Rada zadecydowały o zmniejszeniu z 50 do 10 mg/kg maksymalnej 

zawartości dwutlenku siarki w paliwach, co pozwoli zredukować emisję 

gazów cieplarnianych, oraz zmniejszyć o 5% liczbę zgonów spowodowanych 

chorobami układu oddechowego i o 2% śmiertelność spowodowaną 

niewydolnością układu krwionośnego. Począwszy od 2009 roku dopuszczone 

będzie wyłącznie paliwo „bez dwutlenku siarki”. Parlament Europejski 

walczył o skrócenie tego okresu o dwa lata.
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ODPADY PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO : ścisła kontrola
Każdego roku w Unii Europejskiej ok. 6 mln ton odpadów pochodzi 

z wyposażenia elektrycznego lub elektronicznego (sprzęty domowe, 

drukarki, oświetlenie, komputery, telewizory, telefony, sprzęt 

elektrotechniczny, kosiarki, gry wideo itp.). Teraz odpady te muszą być 

usuwane w sposób przyjazny dla środowiska, oraz - na co szczególny 

nacisk położył Parlament Europejski - zostanie wprowadzona zasada 

indywidualnej odpowiedzialności producentów. Decyzja Parlamentu 

Europejskiego i Rady wejdzie w życie w sierpniu 2004 roku.

PALENIE : nazywać rzeczy po imieniu
W 2004r wprowadzone zostaną ostrzejsze prawa mające na celu walkę ze 

śmiertelnością spowodowaną paleniem papierosów i skutkami biernego 

palenia. Na przykład: zmniejszenie dopuszczalnego poziomu zawartości 

nikotyny i substancji smolistych; zakaz stosowania mylących nazw, jak 

„mild”, „lekkie”, „ultra light”, czy też nakaz umieszczania na opakowaniach 

papierosów wyraźnych i jednoznacznych informacji o skutkach palenia, 

takich jak : „palacze umierają przedwcześnie”, albo „palenie powoduje 

śmiertelnego raka płuc”. W trakcie prac nad ustawą Parlament Europejski 

po raz kolejny był instytucją, która zaostrzyła nowe przepisy.

KOSMETYKI : wyłącznie z zasadami etyki
Od 2009r kosmetyki nie będą mogły być testowane na zwierzętach. 

Zabroniony będzie handel kosmetykami stworzonymi z udziałem doświad-

czeń na zwierzętach, o ile istnieją metody pozwalające na zastąpienie 

eksperymentów. Na żądanie Parlamentu Europejskiego – od 2013r. sprzedaż 

kosmetyków powstałych w wyniku doświadczeń na zwierzętach będzie 

całkowicie zabroniona, nawet w przypadku braku metody zastępczej ! 

Ponadto, na skutek wyraźnych zabiegów Parlamentu Europejskiego, 

konsumenci będą otrzymywali dokładniejsze informacje.
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SOKRATES : studenci bez granic
W dziedzinie kształcenia chlubą Unii Europejskiej jest oferujący różne 

warianty program Sokrates. Najbardziej znany jest program Erasmus, dający 

studentom możliwość zaliczenia części studiów na uniwersytecie w innym 

państwie członkowskim, lub w jednym z przyszłych państw członkowskich. 

Parlament Europejski zwiększył budżet Sokratesa na lata 2000-2006 z 1450 

do 1850 mln euro.

TANKOWCE : podwójny kadłub
Rok 2002: zatonięcia tankowców, zanieczyszczone wybrzeża, zniszczona 

fauna, straszące krajobrazy… tym razem Unia Europejska zareagowała 

natychmiast: począwszy od lata 2003r. do portów w krajach Unii nie mogą 

wpływać tankowce z pojedynczym kadłubem, transportujące najbardziej 

zanieczyszczające środowisko paliwa ciężkie. Parlament Europejski i Rada 

przyjęły tą ustawę po pierwszym czytaniu.
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