Rola Komisji Europejskiej
Komisja Europejska odgrywa kluczową rolę w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej. W
przeciwieństwie do struktur instytucji w Państwach Członkowskich, łączy ona zarówno pewne
uprawnienia ustawodawcze, jak i wykonawcze. Jej główne zadania można określić w sposób
następujący:
1.

Komisja Europejska ma "prawo inicjatywy" w odniesieniu do legislacji europejskiej. W
rzeczywistości, wszystkie projekty legislacyjne, które są uchwalane przez Parlament
Europejski i Radę Ministrów, są najpierw opracowywane przez Komisję Europejską;

2.

Jako ciało wykonawcze UE, Komisja jest odpowiedzialna za wprowadzenie w życie
unijnych polityk. Obowiązkiem Komisji jest zatem finansowe zarządzanie wszystkimi
programami Wspólnoty oraz budżetem Unii w ogóle; ma ona bezpośrednie kompetencje
decyzyjne w istotnych obszarach polityki, takich jak konkurencja i pomoc państwowa.
Niezależność podejmowania decyzji przez Komisję jest oczywiście ograniczona i musi
być zgodna z kompetencjami i zasadami określonymi w Traktacie.

3.

Jako "strażnik Traktatu", Komisja przyczynia się do wzmocnienia prawa europejskiego i
może wszcząć postępowanie sądowe przeciw Państwom Członkowskim przed
Trybunałem Sprawiedliwości, jeśli nie wywiązują się one z obowiązków określonych
przez Traktat lub inny wspólnotowy akt prawny.

4.

W końcu, Komisja reprezentuję Unię Europejską na arenie międzynarodowej, na
przykład negocjując umowy pomiędzy UE a innymi państwami.

W świetle tych kompetencji, Traktat przyznaje Parlamentowi Europejskiemu pewną liczbę
uprawnień kontrolnych nad Komisją. Jednym z istotnych elementów odpowiedzialności Komisji
przed Parlamentem Europejskim jest obowiązkowe zatwierdzenie Komisji przez Parlament
Europejski.
Skład Komisji Europejskiej
Podobnie jak Unia Europejska, Komisja uległa rozszerzeniu. Komisja pod przewodnictwem
Romano Prodiego składała się z dwudziestu członków, po dwóch z pięciu państw o największej
liczbie ludności i po jednym z każdego z pozostałych dziesięciu państw. Dziesięciu Komisarzy z
nowych państw, które przystąpiły do Unii 1 maja, zwiększyło czasowo ilość Komisarzy do
trzydziestu (patrz przesłuchania nowych Komisarzy).
Aby utrzymać skuteczność pracy Kolegium w poszerzonej Unii, Traktat stanowi, że liczba
Komisarzy w nowym kolegium winna być ograniczona do jednego z każdego Państwa
Członkowskiego. Nowa Komisja będzie się zatem składać z dwudziestu pięciu Komisarzy jednego Przewodniczącego i dwudziestu czterech Komisarzy z tekami.
Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję na temat priorytetów działań Komisji i reprezentuje
Komisję na świecie. Organizuje prace Komisji, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom członków
Komisji, jest uprawniony do podjęcia decyzji na temat rozdziału obowiązków pomiędzy
Komisarzy, do zmiany zakresu ich obowiązków, jeśli to konieczne podczas kadencji Komisji,
oraz do zażądania złożenia dymisji przez poszczególnych Komisarzy. Przewodniczącemu

Komisji pomaga pewna liczba wiceprzewodniczących,
Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.

którzy

przejmują

obowiązki

Każdy Komisarz, w tym wiceprzewodniczący, ma określony zakres obowiązków w
poszczególnych obszarach polityki, które znajdują się w zakresie kompetencji Komisji
Europejskiej. Ich obowiązkiem jest przygotowanie i wdrażanie działań Wspólnoty w
odniesieniu do obszaru/ów polityki, które znajdują się w zakresie ich kompetencji. Wszystkie
istotne decyzje na temat działań politycznych są niemniej jednak podejmowane zgodnie z
zasadą odpowiedzialności zbiorowej, przez Komisję jako całość.
Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

