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I. Wstęp

1. Jak wiadomo, Parlament Europejski, który był z początku zgromadzeniem drugiej 
kategorii, stał się organem wybieranym począwszy od kadencji, która rozpoczęła się na 
przełomie czerwca i lipca 1979 r.

2. Jeszcze przed wprowadzeniem wyborów bezpośrednich art. 138 ust.1 Traktatu 
Ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą przewidywał, że członkowie 
Parlamentu Europejskiego będą mianowani spośród członków parlamentów krajowych 
zgodnie z procedurą ustanowioną przez każde państwo członkowskie; w konsekwencji 
posiadali oni podwójny mandat.

3. W rzeczywistości, przyznając Parlamentowi Europejskiemu rolę organu drugiej kategorii, 
ten sam art. 138 ust. 3 traktatu rzymskiego przewidywał w dalszej kolejności 
przeprowadzenie powszechnych wyborów bezpośrednich „zgodnie z jednolitą procedurą we 
wszystkich państwach członkowskich”. Rada musiała następnie jednogłośnie uchwalić 
przepisy „których przyjęcie zaleca państwom członkowskim, zgodnie z ich odpowiednimi 
wymogami konstytucyjnymi”.

4. W tym kontekście podczas szczytu w Paryżu w dniach 9-10 grudnia 1974 r. ustalono, że 
wybory bezpośrednie powinny się odbywać „począwszy od 1978 r.” i zwrócono się do 
Parlamentu Europejskiego o przedstawienie nowych projektów, z uwagi na fakt, że projekt 
konwencji przyjęty przez Parlament w 1960 r. przestał być aktualny. W styczniu 1975 r. 
Parlament zatwierdził nowy projekt, na podstawie którego po początkowych rozbieżnościach 
szefowie państw i rządów doszli do porozumienia w dniach 12-13 lipca 1976 r.

5. Decyzja i Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w 
powszechnych wyborach bezpośrednich zostały podpisane w Brukseli dnia 20 września 
1976 r. Dokument wszedł w życie po ratyfikowaniu go przez wszystkie państwa 
członkowskie, dnia 1 lipca 1978 r., a pierwsze wybory odbyły się w dniach 7 i 10 czerwca 
1979 r.

II.  Potrzeba reformy

1. Przepis zawarty w ówczesnym art. 138 ust. 3 traktatu, mówiący o ustanowieniu jednolitej 
procedury wyborczej, miał pozostać w istocie martwą literą, od chwili gdy Akt z 1976 r. 
ograniczył się do wprowadzenia dość ogólnych zasad, które pozostawiały szeroki margines 
swobody dla ustawodawstw krajowych.

2. Dodatkowo traktat z Amsterdamu wprowadził możliwość ograniczenia się do przyjęcia 
„wspólnych zasad”, ponieważ Radzie nie udało się dojść do porozumienia w sprawie różnych 
projektów przedstawionych przez Parlament. Art. 190 ust. 4 traktatu WE w jego obecnym 
brzmieniu przewiduje, że „Parlament Europejski opracowuje projekt mający na celu 
umożliwienie przeprowadzenia powszechnych wyborów bezpośrednich zgodnie z jednolitą
procedurą we wszystkich Państwach Członkowskich lub zgodnie z zasadami wspólnymi dla 
wszystkich Państw Członkowskich”. 

3. Taki sposób postępowania przyjął Parlament w przypadku projektu stanowiącego załącznik 
do rezolucji w sprawie opracowania projektu procedury wyborczej zawierającej wspólne 
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zasady wyboru członków Parlamentu Europejskiego, przyjętej 15 lipca 1998 r. (A4-0212/98). 
W następstwie tego projektu, Akt z 1976 r. został po raz ostatni zmieniony decyzją Rady 
2002/772/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. i 23 września 2002 r.

4. Pomimo tej zmiany (która dotyczyła głównie wprowadzenia kryterium proporcjonalności 
do krajowych ordynacji wyborczych i zakazu posiadania przez parlamentarzystów 
podwójnego mandatu) obecne brzmienie Aktu z 1976 r. w dalszym ciągu nie jest całkowicie 
zadowalające, w szczególności jeżeli chodzi o weryfikację mandatu i utratę mandatu. W tym 
kontekście należy przypomnieć niedawne przypadki dotyczące wielu posłów Parlamentu 
Europejskiego, które wykazały niewystarczalność niektórych przepisów Aktu.

5. Art. 12 Aktu przewiduje, że „Parlament Europejski weryfikuje mandaty członków 
Parlamentu Europejskiego. W tym celu odnotowuje rezultaty ogłoszone urzędowo przez 
państwa członkowskie i rozstrzyga spory, jakie mogą wyniknąć na tle postanowień niniejszego 
Aktu, inne aniżeli wynikające z przepisów krajowych, do których niniejszy Akt się odnosi”.

6. Przepis ten w istocie nie przyznaje Parlamentowi Europejskiemu żadnych uprawnień w 
zakresie oceny decyzji władz krajowych dotyczących wyników wyborów, ponieważ może on 
jedynie odnotować te decyzje. Quid iuris, gdy ogłoszenie wyników przez państwo 
członkowskie nastąpiło na podstawie wewnętrznego przepisu, który jest niezgodny z 
postanowieniami Aktu z 1976 r. i ogólnie prawa pierwotnego? Quid iuris, gdy ogłoszenie 
wyboru danego posła jest wynikiem decyzji administracyjnej lub sądowej, która prowadzi do 
sporów i opiera się na wadliwych przepisach krajowych?

7. Gdyby stosować dosłownie art. 12, Parlament, będący suwerennym zgromadzeniem, 
powinien zrzec się prawa do określenia własnego składu i biernie przyjąć wolę państw 
członkowskich.

8. Podobny problem pojawił się w przypadku decyzji zgromadzenia plenarnego Parlamentu 
Europejskiego, dotyczącej odmowy uznania mandatu Beniamino Donniciego i potwierdzenia 
mandatu Achille’a Occhetto (patrz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2007 r. 
(procedura 2007/2121(REG)). W tamtym przypadku zrzeczenie się przez Achille’a Occhetto 
mandatu, które umożliwiło Beniamino Donniciemu zajęcie jego miejsca w Parlamencie, 
zostało uznane przez Parlament za nieważne, wbrew decyzji właściwych organów krajowych, 
ponieważ wynikało z nieczystych intencji i układu politycznego sprzecznych z duchem i literą 
Aktu z 1976 r.1.

9. Ponadto art. 13 ust. 3 Aktu z 1976 r. przewiduje, że „Gdy prawo państwa członkowskiego 
zawiera wyraźny przepis dotyczący utraty mandatu członka Parlamentu Europejskiego, 
mandat ten wygasa zgodnie z tym przepisem. Właściwe władze krajowe informują o tym 
Parlament Europejski”.

10. W tym przypadku także Parlamentowi Europejskiemu nie przyznaje się żadnych 
uprawnień w zakresie oceny decyzji władz krajowych, które mogą w związku z tym 
zadecydować o zachowaniu przez posła mandatu. I tu także pojawia się problem utraty 
mandatu, ogłoszonej przez państwo członkowskie na podstawie wewnętrznych przepisów, 
                                               
1 Należy przypomnieć, że decyzja, o której mowa, została zaskarżona przez Beniamino Donniciego (sprawa T-
215/07) i przez rząd włoski (C-393/07) i że postępowania w tych sprawach są jeszcze w toku.
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decyzji administracyjnych czy sądowych sprzecznych z prawem pierwotnym.

11. W teorii tego rodzaju problem mógł wystąpić w przypadku Bronisława Geremka. Polska 
ustawa z dnia 18 października 2006 r. zobowiązywała osoby pełniące funkcje publiczne (w 
tym polskich posłów zasiadających w Parlamencie Europejskim) do złożenia w terminie 
miesiąca od chwili wejścia w życie ustawy pisemnego oświadczenia lustracyjnego. Po 
upływie tego terminu odmowa złożenia takiego oświadczenia traktowana była jak złożenie 
fałszywego oświadczenia, skutkowała wszczęciem postępowania karnego i mogła 
doprowadzić do utraty mandatu przez osobę, która odmówiła złożenia oświadczenia. Należy 
zauważyć, że polski system prawny przewiduje utratę mandatu posła europejskiego jako 
konsekwencję wyroku karnego nawet w przypadku lekkiego przewinienia, inaczej niż w 
przypadku posłów polskiego parlamentu, dla których przepisy są o wiele łagodniejsze. 
Bronisław Geremek odmówił złożenia oświadczenia, ponosząc ryzyko skazania i w 
konsekwencji utraty mandatu poselskiego.

12. Wówczas zapadł wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał ustawę za 
niezgodną z konstytucją, jednak gdyby tak się nie stało, Parlament Europejski musiałby 
przyjąć do wiadomości decyzję władz krajowych, w oczywisty sposób sprzeczną z 
podstawowymi zasadami wolności.

13. Jakby tego było mało, niedoskonałości Aktu stają się jeszcze bardziej widoczne z tego 
względu, że zarówno w przypadku weryfikacji mandatu jak i utraty mandatu Parlament 
Europejski nie dysponuje żadnym instrumentem natychmiastowej reakcji wobec przepisów 
krajowych niezgodnych z prawem pierwotnym. Na podstawie obowiązującego prawa 
jedynym możliwym sposobem postępowania jest zwrócenie się do Komisji o wszczęcie 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 
danemu państwu członkowskiemu. W obecnej sytuacji taki wniosek nie jest jednak wiążący, 
ponieważ wszczęcie postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego 
należy do wyłącznych (i dyskrecjonalnych) uprawnień Komisji.

III. Stanowisko sprawozdawcy

1. W świetle powyższych informacji w swojej opinii dla Komisji Spraw Konstytucyjnych 
sprawozdawca komisji opiniodawczej sugeruje przede wszystkim zmianę art. 12 i 13 Aktu, 
aby umożliwić Parlamentowi Europejskiemu badanie zgodności decyzji władz krajowych, 
dotyczących wyników wyborów i utraty mandatu, z duchem i literą tegoż Aktu.

2. W tym celu można przewidzieć następujące rozwiązania:

a) przyznanie Parlamentowi Europejskiemu uprawnień do weryfikacji mandatu 
własnych członków na podstawie wyników ogłoszonych przez państwa 
członkowskie i umożliwienie mu rozstrzygania w sposób autonomiczny 
sporów odnoszących się do tych wyników; w tym celu art. 12 Aktu mógłby 
otrzymać brzmienie: „Parlament Europejski weryfikuje mandaty członków 
Parlamentu Europejskiego na podstawie wyników ogłoszonych urzędowo przez 
państwa członkowskie i rozstrzyga spory, jakie mogą wyniknąć na tle innych 
postanowień niniejszego Aktu”;

b) umożliwienie Parlamentowi Europejskiemu zwracania się do Trybunału 
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Sprawiedliwości o opinię w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym 
decyzji władz krajowych w kwestiach wyborczych (na wzór art. 300 ust. 6 
traktatu WE, dotyczącego umów międzynarodowych) i, w przypadku 
stwierdzenia przez Trybunał niezgodności, przystąpienia do weryfikacji 
mandatów lub zakwestionowania utraty mandatu niezależnie od władz 
krajowych;

c) przyznanie Parlamentowi Europejskiemu prawa do wniesienia skargi o 
uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego bezpośrednio do 
Trybunału Sprawiedliwości, niezależnie od inicjatywy Komisji, gdy chodzi o 
obronę jego własnych uprawnień; 

d) ewentualne nałożenie na Komisję, w osobie właściwego komisarza, obowiązku 
przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu powodów decyzji kolegium o 
niewszczynaniu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko państwu członkowskiemu, któremu zarzuca się 
naruszenie uprawnień Parlamentu, pomimo wniosku Parlamentu w tej sprawie.

3. Ponadto sprawozdawca komisji opiniodawczej rozważa wprowadzenie niektórych 
przepisów prawa wyborczego w ścisłym znaczeniu:

a) byłoby możliwe wprowadzenie jednego lub kilku okręgów transgranicznych 
(mogących zainteresować kilka państw członkowskich), w szczególności z 
uwagi na znaczenie, jakie art. 191 traktatu WE przyznaje partiom politycznym 
o wymiarze europejskim;

b) obok europejskiego pojęcia zakazu łączenia funkcji (patrz art. 7 ust. 1 Aktu) 
byłoby możliwe przynajmniej zarysowanie europejskiego pojęcia biernego 
prawa wyborczego i utraty mandatu;

c) byłoby możliwe potwierdzenie zasady przestrzegania suwerenności narodu, 
tak aby porządek wybranych posłów nie mógł być zmieniony po wyborach na 
podstawie decyzji lub porozumień partyjnych1.

4. Jest oczywiste, że skoro Parlament Europejski jest „sędzią” sporów wynikających na tle 
postanowień Aktu z 1976 r. (patrz art. 12), to im więcej szczegółowych przepisów zostanie 
zawartych w tym Akcie, tym bardziej Parlament będzie w stanie określić własny skład w 
sposób niezależny od władz krajowych.

                                               
1 Wydaje się, że niektóre ustawodawstwa krajowe dopuszczają taką możliwość.
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