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UZASADNIENIE

REFORMA WYBORCZA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Andrew Duff, poseł do PE

Źródła

Parlament Europejski wybierany w bezpośrednich wyborach powszechnych jest kluczowym 
elementem konstytucyjnego porządku w Unii Europejskiej. Już w 1951 r. artykułem 
20 traktatu paryskiego ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali powołano 
zgromadzenie złożone z „przedstawicieli narodów państw zjednoczonych we Wspólnocie”. 
Art. 21 ust. 3 brzmiał następująco:

Zgromadzenie opracowuje projekty mające na celu umożliwienie przeprowadzenia 
powszechnych wyborów bezpośrednich zgodnie z jednolitą procedurą we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Rada, działając jednomyślnie, ustanawia odpowiednie przepisy, których przyjęcie 
zaleca państwom członkowskim zgodnie z ich odpowiednimi wymogami 
konstytucyjnymi. 

Ten sam przepis został przyjęty art. 138 ust. 3 traktatu rzymskiego (z 1957 r.) 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą.1

Wspólne Zgromadzenie EWWiS domagało się wdrożenia powyższego przepisu już 1954 r. 
W 1960 r. Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne sporządziło konwencję w sprawie 
wprowadzenia wyborów bezpośrednich, którą przedłożyło do rozpatrzenia Radzie.2 W kwestii 
tej nie poczyniono jednak żadnych postępów do czasu, aż podczas szczytu w Hadze 
w grudniu 1969 r. przywrócono ją do kalendarza prac Rady. W sprawozdaniu Georgesa 
Vedela (z 1972 r.), zleconym przez Komisję Europejską, zalecono jak najszybsze wdrożenie 
postanowień traktatu dotyczących wyborów bezpośrednich.3 Georges Vedel zaproponował, 
aby nie interpretować terminu „jednolita procedura wyborcza” w sposób wskazujący, że 
jednym ruchem należy wprowadzić pełną zgodność systemu wyborczego: Parlament mógłby 
przejść do jednolitej ordynacji wyborczej dopiero po uzyskaniu większej legitymacji dzięki 
pierwszym wyborom bezpośrednim. 

W grudniu 1974 r. podczas spotkania w Paryżu pod przewodnictwem Valéry’ego Giscarda 
d’Estainga szefowie rządów podjęli decyzję co do zasady o przystąpieniu do wyborów 
bezpośrednich, „gdy tylko będzie to możliwe (...), lecz najwcześniej w 1978 r.4” Było to 
                                               
1 Także art. 108 ust. 3 Traktatu Euratom. 
2 Sprawozdanie Teitgena, Komisja Spraw Politycznych i Stosunków Zewnętrznych, dokument nr 5 1954/1955 
oraz rezolucja Wspólnego Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 1954 r. w sprawie uprawnień kontrolnych Wspólnego 
Zgromadzenia i ich wykorzystywania; EWWiS, Dz.U. z 11.12.1954.
3 Sprawozdanie grupy roboczej przedstawiające problem rozszerzenia uprawnień Parlamentu Europejskiego, 
Biuletyn Wspólnot Europejskich, załącznik 4/72. 
4 Ust. 12 komunikatu szefów rządów, Paryż, 9-10 grudnia 1974 r. Wielka Brytania i Dania wstrzymały się od 
głosu. Decyzja została zatwierdzona przez Radę Europejską w Rzymie w grudniu 1975 r. 
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uzupełnieniem ich decyzji o przekształceniu szczytu organizowanego ad hoc w oficjalną Radę 
Europejską – a może nawet było quid pro quo.

Parlament Europejski już wcześniej rozpoczął prace nad zmianą projektu konwencji z 1960 r. 
W swoim sprawozdaniu Schelto Patijn zawarł propozycję Parlamentu wybieranego 
w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję1. Na początku obowiązywałyby krajowe 
systemy wyborcze, lecz tylko w okresie przejściowym, do czasu wprowadzenia bardziej 
jednolitego systemu wyborczego, który miał być gotowy przed drugimi wyborami. 
Głosowanie odbyłoby się w całej Wspólnocie w ciągu tych samych trzech dni. Dopuszczano 
by podwójne mandaty parlamentarne, lecz nie byłoby to zalecane. Uzgodniono wykaz 
stanowisk na szczeblu WE, których nie wolno byłoby łączyć z mandatem posła do 
Parlamentu Europejskiego. Liczba 355 miejsc (dla ówczesnych dziewięciu państw 
członkowskich) miała zostać rozdzielona proporcjonalnie według następującego schematu: 
Niemcy 71, Wielka Brytania 67, Włochy 66, Francja 65, Holandia 27, Belgia 23, Dania 17, 
Irlandia 13 i Luksemburg 6. Przywileje i immunitety bezpośrednio wybranych posłów do PE 
miały być równorzędne tym przysługującym posłom do ich parlamentów narodowych. 
Ponadto na szczeblu krajowym decydowano by o granicy wieku wyborców i kandydatów, 
obsadzaniu wakatów, zasadach funkcjonowania partii politycznych i warunkach pracy posłów 
do PE. Do czasu wdrożenia jednolitej procedury wyborczej Parlament miał przyjąć regulamin 
weryfikacji referencji posłów. 

Sprawozdanie Schelto Patijna okazało się wystarczająco praktyczne dla państw 
członkowskich, aby przyjęły je za podstawę do negocjacji w Radzie. Znaczną przeszkodą 
w osiągnięciu porozumienia był nadal brak zgody ze strony brytyjskiego rządu w kwestii 
przyjęcia proporcjonalnego systemu wyborczego, w którym miejsca w Parlamencie 
Europejskim zasadniczo odpowiadałyby liczbie oddanych głosów. Mimo że brak jednolitej 
procedury wyborczej był wówczas przyczyną ogromnego niezadowolenia, oceniając 
z perspektywy czasu, Parlament z pewnością postąpił słusznie, koncentrując się najpierw na 
wprowadzeniu bezpośrednich wyborów i odkładając na później udoskonalenie systemu.

Wreszcie wybory bezpośrednie

Dnia 20 września 1976 r. Rada osiągnęła porozumienie w sprawie Aktu dotyczącego wyboru 
przedstawicieli Parlamentu Europejskiego w drodze bezpośrednich wyborów powszechnych. 
Akt ten, o statusie aktu prawa pierwotnego i wymagający ratyfikacji przez każde z państw 
członkowskich, został załączony do decyzji.2

Rada ustanowiła izbę złożoną z 410 posłów (dla ówczesnych dziewięciu państw), przy czym 
cztery największe państwa otrzymały jednakową liczbę miejsc. Mimo że powtórzono zamiar 
dążenia w przyszłości do jednolitej procedury wyborczej, nie określono harmonogramu jej 
wprowadzenia. Głosowanie miało odbywać się od czwartku do niedzieli. Do czasu 
pojawienia się jednolitej procedury wyborczej, przy weryfikacji przez Parlament referencji 
nowo wybranych posłów miano uwzględniać oficjalne wyniki ogłoszone w poszczególnych 
państwach członkowskich i zgłoszone przez każde z nich. Ustalono postępowanie 

                                               
1 Sprawozdanie Patijna przyjęte dnia 14 stycznia 1975 r.; Dz.U. C 32 z 11.2.1975. 
2 Decyzja Rady 76/787/EWWiS, EWG, EURATOM; Dz.U. L 278 z 8.10.1976. 
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pojednawcze z Parlamentem w celu uzgodnienia szczegółów1. Pierwsze wybory do 
Parlamentu Europejskiego odbyły się, z pewnym opóźnieniem, w czerwcu 1979 r. 

Nowo wybrany Parlament wkrótce zajął się kwestią przekształcenia aktu z 1976 r. w jednolitą 
procedurę wyborczą. Podczas opracowania sprawozdania Jean Seitlinger skoncentrowała się 
na kwestii rozszerzenia reprezentacji proporcjonalnej2. Zaproponowała okręgi wyborcze 
reprezentowane przez wielu – od trzech do piętnastu – posłów z wykorzystaniem systemu 
d'Hondta do przydziału miejsc oraz wprowadziła możliwość głosowania preferencyjnego na 
poszczególnych kandydatów na listach. Zauważyła także, że możliwe jest odstępstwo od 
normy ze względu na „szczególne czynniki geograficzne lub etniczne”. Jean Seitlinger 
podkreśliła też, że obywatele jednego państwa członkowskiego mieszkający w innym 
państwie członkowskich przez ponad pięć lat powinni mieć prawo głosowania w swoim kraju 
zamieszkania. Zaproponowała także skrócenie głosowania do dwóch dni (niedzieli 
i poniedziałku). Jednakże osiągnięcie postępów w Radzie było niemożliwe z uwagi na ogólną 
sytuację polityczną we Wspólnocie w połączeniu z utrzymującym się brytyjskim sprzeciwem 
wobec rezygnacji z obowiązującego w tym kraju systemu zwykłej większości w okręgach 
wybierających jednego posła. 

Podobny los spotkał Reinholda Bockleta powołanego na sprawozdawcę w tej sprawie 
podczas następnej kadencji, w latach 1984-1989. Jego starania rozbiły się o opór 
Brytyjczyków. Nawet przy dużej dozie pomysłowości nie dało się połączyć systemu 
proporcjonalnego i nieproporcjonalnego w ramy, które wiarygodnie można byłoby opisać 
jako jednolite i które równocześnie umożliwiłyby konsens w Parlamencie lub w Radzie. 

Upadek muru berlińskiego oraz włączenie Niemiec Wschodnich do Wspólnoty wymusiły 
zmianę liczby niemieckich posłów w Parlamencie Europejskim. Po wyborach w 1989 r. (w 
ówczesnych 12 państwach) Karel De Gucht został powołany na sprawozdawcę 
w przedmiotowej sprawie. Z powodzeniem opracował on dwa „sprawozdania okresowe”, 
które przyspieszyły rozwój wydarzeń. W pierwszym z nich powtórzył wcześniejszy wniosek 
Parlamentu dotyczący wykorzystania systemu d’Hondta3. Zaniepokojony spadającą 
frekwencją w latach 1984 i 1989 dołączył do debaty kwestię sposobu prowadzenia 
i finansowania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. W drugim sprawozdaniu 
Karel De Gucht zaproponował zwiększenie liczby miejsc zjednoczonych Niemiec do 99, 
pozostawiając po 87 miejsc dla Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii4. Ponadto zaproponował 
system wyrównawczy, w ramach którego dwie trzecie brytyjskich posłów mogłoby być 
wybieranych zwykłą większością w okręgach wybierających jednego kandydata, zaś 
pozostała jedna trzecia miejsc byłaby rozdzielana proporcjonalnie do całkowitej liczby 
głosów oddanych na każdą z partii. 

                                               
1 Wielka Brytania i Dania załączyły deklaracje dotyczące ich terytoriów zamorskich, zaś Niemcy deklarację 
w sprawie Berlina. 
2 Sprawozdanie Seitlinger, przyjęte dnia 10 marca 1982 r. 158 głosami za przy 77 głosach przeciw oraz 27 
wstrzymujących się; Dz.U. C 87 z 5.4.1982. Patrz jednak krytyczna opinia Komisji Prawnej (sprawozdawca 
Francescopaolo D’Angelosante). 
3 Sprawozdanie K. De Guchta, przyjęte dnia 10 października 1991 r. 150 głosami za przy 26 głosach przeciw 
i 30 wstrzymujących się; Dz.U. C 280 z 28.10.1991.
4 Sprawozdanie K. De Guchta, przyjęte dnia 10 marca 1993 r. 207 głosami za przy 79 głosach przeciw i 19 
wstrzymujących się; Dz.U. C 115 z 26.4.1993. 
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Jednakże pomimo starań Parlamentu dopiero zwycięstwo Partii Pracy w Wielkiej Brytanii 
w maju 1997 r., popieranej w tym względzie przez Liberalnych Demokratów, pomogło 
ostatecznie przełamać impas w kwestii systemu wyborczego. W wyborach w 1999 r. 
w Wielkiej Brytanii zastosowano system oparty na zamkniętych listach kandydatów 
wybieranych według reprezentacji proporcjonalnej w regionie1. Podobne reformy 
wprowadzono we Francji tuż przed wyborami w 2004 r. 

Korzystna zmiana w traktacie

W międzyczasie w traktacie z Maastricht (z 1992 r.) wprowadzono pewne śmiałe zmiany 
w dziedzinie obywatelstwa Unii Europejskiej. W art. 8b ust. 2 stwierdzono, że:

(...) każdy obywatel Unii mający miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, 
którego nie jest obywatelem, ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim, w którym ma miejsce 
zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego państwa. Prawo to jest 
wykonywane z zastrzeżeniem szczegółowych warunków ustalonych przez Radę 
stanowiącą jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim; warunki te mogą przewidywać odstępstwa, jeśli uzasadniają to 
specyficzne problemy państwa członkowskiego.2

Zapis ten stał się podstawą prawną środków służących pobudzeniu ponadnarodowej polityki 
wyborczej i zwiększenia udziału obywateli. 

Równocześnie traktatem z Maastricht zmieniono art. 138 tak, aby zapewnić Parlamentowi 
prawo udzielenia zgody na wniosek Rady dotyczący jednolitej procedury wyborczej. 
Wprowadzono nim także nowy art. 138a, zgodnie z którym: 

Partie polityczne na poziomie europejskim są ważnym czynnikiem integracji 
w ramach Unii. Przyczyniają się one do kształtowania świadomości europejskiej 
i wyrażania woli politycznej obywateli Unii.

Zwycięstwo Tony’ego Blaira w maju 1997 r. pozytywnie wpłynęło na końcowe etapy 
konferencji międzyrządowej, która doprowadziła do podpisania traktatu z Amsterdamu. Po 
pierwsze, w nowym traktacie ograniczono liczbę parlamentarzystów do 700, przewidując 
99 miejsc dla Niemiec i po 87 dla Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii3. Następnie dodano 
nowy, enigmatyczny zapis o następującej treści:

W przypadku zmian w niniejszym ustępie, liczba przedstawicieli wybieranych 
w każdym państwie członkowskim powinna zapewniać właściwą reprezentację 
narodów państw należących do Wspólnoty. 

                                               
1 W Irlandii Północnej stosowano system pojedynczego głosu przechodniego od 1979 r. z powodu zdecydowanej 
konieczności uwzględnienia głosów mniejszościowych tej prowincji. W 1990 r. do Parlamentu wybrano 10 
posłów z partii Liberalnych Demokratów, 2 z partii Zielonych, 2 z Plaid Cymru oraz 3 z UKIP, co świadczy 
o znaczeniu proporcjonalnej reprezentacji dla legitymacji Parlamentu Europejskiego. 
2 Późniejszy art. 19 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Z traktatem z Maastricht 
wiązała się konieczność zmiany aktu z 1976 r. decyzją Rady 93/81; Dz.U. L 33 z 9.2.1993.
3 Art. 138 ust. 2, następnie art. 190 ust. 2. 
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Po trzecie, traktatem z Amsterdamu dodano nowy akapit, w którym ustalono długość kadencji 
Parlamentu na pięć lat1. Po czwarte, nowym traktatem zmieniono art. 190 ust. 4 (poprzednio 
art. 138 ust. 3), nadając mu następujące brzmienie:

Parlament Europejski opracowuje projekt mający na celu umożliwienie 
przeprowadzenia powszechnych wyborów bezpośrednich zgodnie z jednolitą 
procedurą wyborczą we wszystkich państwach członkowskich lub zgodnie 
z zasadami wspólnymi dla wszystkich państw członkowskich.2

Powyższa zmiana jest odzwierciedleniem bardziej pragmatycznego podejścia Parlamentu 
wyrażonego w sprawozdaniu Karla De Guchta. Zmiana ta umożliwiłaby przede wszystkim 
Irlandii dalsze stosowanie systemu pojedynczego głosu przechodniego zamiast systemu list 
z najwyższą średnią liczbą głosów. 

Co więcej, korzystną zmianą było dodanie traktatem z Amsterdamu nowego art. 190 ust. 5:

Parlament Europejski, po zasięgnięciu opinii Komisji i za zgodą Rady stanowiącej 
jednomyślnie, określa zasady i ogólne warunki pełnienia funkcji przez posłów do PE.

Sprawozdanie Georgiosa Anastassopoulosa

Wkrótce po podpisaniu traktatu z Amsterdamu w 1997 r. Komisja Spraw Instytucjonalnych 
powołała wiceprzewodniczącego Parlamentu Georgiosa Anastassopoulosa na sprawozdawcę 
w sprawie procedury wyborczej. Jego zadaniem było sprawdzenie, czy możliwe jest 
zatwierdzenie nowego wniosku na podstawie zmienionego art. 190 ust. 4, to znaczy czy 
zasady wspólne dla wszystkich państw członkowskich stanowią lepszą podstawę do 
ujednolicenia niż jednolita procedura we wszystkich państwach członkowskich.

Georgiosowi Anastassopoulosowi udało się osiągnąć bardzo szeroki konsens wśród państw 
w kwestii wielu wspólnych zasad, w tym między innymi reprezentacji proporcjonalnej. 
Porzucił on pomysł ukształtowania terytorialnych okręgów wyborczych w jednolity sposób, 
lecz nalegał na ich utworzenie w państwach o liczbie ludności przekraczającej 20 mln. Co 
ważne, poruszył problem tego, czy część miejsc – według jego propozycji dziesięć procent –
mogłaby zostać rozdzielona proporcjonalnie z list ponadnarodowych (zrównoważonych pod 
względem płci), począwszy od wyborów w 2009 r. Progi krajowe powinny zachować 
charakter opcjonalny. Głosowanie preferencyjne powinno być propagowane jako bodziec 
służący zwiększeniu frekwencji. Podwójne mandaty byłyby zakazane. Zaproponował on 
przeniesienie wyborów z czerwca na maj (tak aby uniknąć wakacji letnich w państwach 
północnych) oraz skrócenie czasu głosowania do maksymalnie dwóch dni. Wieloaspektowe 
sprawozdanie Anastassopoulousa zostało przyjęte przez Parlament dnia 15 lipca 1998 r. 
355 głosami za przy 146 głosach przeciw i 39 wstrzymujących się3. 

W 2002 r. Rada zmieniła akt z 1976 r., aby zapewnić ujednolicone wprowadzenie 
reprezentacji proporcjonalnej we wszystkich państwach, wyraźnie ustanowić system 

                                               
1 Akapit, który następnie stał się art. 190 ust. 3, służył uwzględnieniu aktu z 1976 r. 
2 Podkreślenie sprawozdawcy. 
3 Dz.U. C 292 z 21.9.1998; Rezolucja Parlamentu znajduje się w załączniku I. 
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pojedynczego głosu przechodniego i głosowanie preferencyjne, uwzględnić terytorialny 
podział okręgów wyborczych, określić maksymalnie 5% próg wyborczy, stopniowo wycofać 
podwójne mandaty oraz umożliwić stosowanie prawa krajowego w kwestii rezygnacji 
z mandatu oraz obsadzania wakatów1. Żadna z odważniejszych propozycji zawartych 
w sprawozdaniu parlamentarnym Anastassopoulosa nie została przyjęta przez Radę2. 

Nicea, Laeken i konwent

Parlament starał się – bez powodzenia – poruszyć kwestię procedury wyborczej na 
konferencji międzyrządowej w Nicei. Zamiast tego ostatnie etapy konferencji w grudniu 
2000 r. upłynęły pod znakiem bezpardonowej walki o przydział miejsc w Parlamencie. 
Ostatecznie liczba członków tej izby w latach 2004-2009 (dla ówczesnych dwudziestu pięciu 
państw) miała się zwiększyć do 732 miejsc. Niemcy zachowały 99 miejsc, Francja, Włochy 
i Wielka Brytania utrzymały jednakową liczbę 78 miejsc, zaś Hiszpania i Polska otrzymały po 
54 miejsca. (Następnie po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii uzgodniono, że od 2009 r. liczba 
miejsc będzie wynosić 736: ponownie Niemcy miały utrzymać 99 miejsc, Francja, Włochy 
i Wielka Brytania miały ograniczyć liczbę miejsc do 72, zaś Hiszpania i Polska do 50).

Traktatem z Nicei zmieniono art. 190 ust. 5, nadając mu następujące brzmienie:

Parlament Europejski, po zasięgnięciu opinii Komisji i za zgodą Rady stanowiącej 
większością kwalifikowaną, określa status i ogólne warunki pełnienia funkcji przez 
jego członków. Wszelkie przepisy lub warunki dotyczące opodatkowania obecnych 
lub byłych członków wymagają jednomyślności Rady.3

Zmieniono art. 191, aby zapewnić podstawę prawną dla utworzenia statutu europejskiej partii 
politycznej. Rada zyskała uprawnienia do stanowienia przepisów regulujących 
funkcjonowanie europejskich partii politycznych, a w szczególności ich finansowanie, 
w ramach współdecyzji z Parlamentem. 

Aby uzdrowić sytuację po rozczarowaniu związanym z traktatem z Nicei w deklaracji 
z Laeken, przyjętej w grudniu 2001 r., postawiono szereg istotnych pytań na temat przyszłej 
roli Parlamentu Europejskiego. „Czy rola Parlamentu Europejskiego powinna zostać 
wzmocniona? Czy należy rozszerzyć prawo do współdecyzji? Czy sposób wyboru posłów do 
Parlamentu Europejskiego powinien zostać zmieniony? Czy należy utworzyć europejskie 
okręgi wyborcze, czy też powinny one być definiowane na szczeblu krajowym? Czy możliwe 
jest połączenie obu systemów?” Należy jednak przyznać, że w czasie, gdy konwent 
konstytucyjny debatował nad powyższymi pytaniami, system wyborczy nie był tak istotną 
kwestią jak uprawnienia Parlamentu i jego miejsce w systemie kontroli 

                                               
1 Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. i 23 września 2002 r. zmieniająca Akt dotyczący wyborów 
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich; Dz.U. L 283 z 
21.10.2002.
2 W celu uzyskania pełnego obrazu zob. dr George N. Anastassopoulos „The Debate on the System of Electing 
the Members of the European Parliament”, przedmowa prof. Dimitris Th. Tsatsos, poseł do PE, Ateny i 
Bruksela, 2002.  
3 Podkreślenie sprawozdawcy.
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międzyinstytucjonalnej1. 

Podczas konwentu zgłoszono dość rozsądny wniosek, aby system wyborczy podlegał aktowi 
prawnemu lub aktowi ramowemu Rady, stanowiącej jednomyślnie na wniosek i za zgodą 
Parlamentu2. Jeżeli chodzi o kształt Parlamentu, konwent zaproponował, aby decyzję w tej 
sprawie podjęła Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, na wniosek i za zgodą 
Parlamentu. Liczba jego członków została ograniczona do 736. „Reprezentacja obywateli ma 
charakter degresywnie proporcjonalny, z minimalnym progiem czterech członków na państwo 
członkowskie”3. Ponadto Karta praw podstawowych miała zyskać obowiązujący charakter, 
zaś w jej art. 39 ustanowiono prawo każdego obywatela do głosowania i kandydowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim, w którym ma miejsce 
zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa.

Podczas konferencji międzyrządowej 2003-04, w ramach której kontynuowano prace 
konwentu, nie wprowadzono żadnych zmian proceduralnych, lecz przyjęto odpowiedni zapis 
(art. I-20 ust. 2) o następującej treści:

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywateli Unii. Ich 
liczba nie może przekroczyć siedmiuset pięćdziesięciu. Reprezentacja obywateli ma 
charakter degresywnie proporcjonalny, z minimalnym progiem sześciu członków na 
państwo członkowskie. Żadnemu państwu członkowskiemu nie można przyznać 
więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc.

Zapis ten był dość podobny do wniosku, który Niemcy złożyły podczas negocjacji 
w Maastricht, a który został na tamtym etapie odrzucony. Pojawiła się jednak sugestia, że 
znaczenie zmiany historycznego sformułowania „przedstawiciele narodów państw należących 
do Wspólnoty” na „przedstawiciele obywateli Unii” całkowicie umknęło niektórym 
obserwatorom. Choć pojęcie „narody” nie ma szczególnego znaczenia prawnego w obecnym 
traktacie, zmiana na „obywateli” nie była przypadkowa: podniesienie rangi obywatela UE 
zostało podkreślone także w innych miejscach w traktacie konstytucyjnym4. Przedstawiciele 
Parlamentu w konwencie oraz podczas kolejnych konferencji międzyrządowych wyrażali zaś 
nadzieję, że zmiany będą sprzyjały dalszemu rozwojowi polityki ponadnarodowej, prowadząc 
do szerszego uznania postnarodowej przestrzeni politycznej. 

Traktat lizboński

Niedawny epizod okresu refleksji i negocjacji w sprawie traktatu lizbońskiego wydaje się 
bardziej znajomy. Na konferencji międzyrządowej Parlament nie zdecydował się 
przeforsować jednolitej procedury wyborczej ani też – jak sugerowano wcześniej 
w dyskusjach – reformy systemu przywilejów i immunitetów.

                                               
1 Sprawozdawca był członkiem konwentu w sprawie przyszłości Europy (2002-2003) oraz jednym z trzech 
przedstawicieli Parlamentu na konferencji międzyrządowej w 2007 r. 
2 Art. III-232 projektu Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy (2003). 
3 Art. I-19 ust. 2 projektu Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy (2003).
4 Przede wszystkim art. I-45 ust. 2, zgodnie z którym „obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie 
Unii, w Parlamencie Europejskim” (następnie powielony w traktacie lizbońskim w art. 10 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej).
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Poza negocjacjami konstytucyjnymi odnotowano znaczący postęp. Pierwsza wersja statutu 
europejskich partii politycznych została przedstawiona w 2003 r. i uzupełniona o fundacje 
polityczne w 2007 r.1 Ponadto Statut posła do Parlamentu Europejskiego został w końcu 
uzgodniony w 2005 r.2

Podczas gdy kwestia procedury wyborczej nie została poruszona podczas renegocjowania 
lizbońskiego traktatu konstytucyjnego, poważne kontrowersje wywołał wniosek dotyczący 
podziału miejsc w Parlamencie wybranym w 2009 r. Parlament spełnił prośbę Rady 
Europejskiej z czerwca 2007 r. dotyczącą złożenia wniosku o zmianę podziału miejsc. 
W sprawozdaniu Alaina Lamassoure’a i Adriana Severina (2007 r.) Parlamentowi udało się 
przekonująco określić odpowiedni sposób stosowania zasady degresywnej proporcjonalności: 
„stosunek liczby ludności poszczególnych państw członkowskich do liczby posiadanych 
miejsc musi wahać się zależnie od ich zaludnienia, tak aby każdy poseł z bardziej 
zaludnionego państwa członkowskiego reprezentował większą liczbę obywateli niż poseł z 
państwa członkowskiego o mniejszej liczbie ludności i odwrotnie, lecz także aby żadne mniej 
zaludnione państwo członkowskie nie miało większej liczby miejsc niż państwo bardziej 
zaludnione”.3

Jednakże jedno z państw, Włochy, zgłosiło sprzeciw wobec wynikającego z powyższego 
sprawozdania wniosku w kwestii przyznania im 72 miejsc w porównaniu z Wielką Brytanią 
(73) i Francją (74). W ostatniej chwili podczas konferencji międzyrządowej osiągnięto 
kompromis, zgodnie z którym liczba parlamentarzystów została zwiększona do 751, a więc 
750 oraz przewodniczącego, zaś dodatkowe miejsce zostało przyznane Włochom. Niestety 
porozumienie to naruszyło ścisłe stosowanie (określonej przez Parlament) zasady 
degresywnej proporcjonalności, ponieważ włoski poseł do PE reprezentuje mniej osób niż 
jego hiszpański kolega, mimo że Hiszpania ma mniejszą liczbę mieszkańców niż Włochy4. 
Pomimo tego odstępstwa od zasady definicja degresywnej proporcjonalności zaproponowana 
przez Alaina Lamassoure’a i Adriana Severina została przyjęta, przynajmniej teoretycznie, 
zarówno przez Parlament, jak i Radę.

Ostatecznie, po zakończeniu pokazowej walki o miejsca w parlamencie, traktat lizboński 
został ostatecznie podpisany dnia 13 grudnia 2007 r. i wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r., 
jedenaście miesięcy później niż planowano.

Art. 14 nowego Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Lizbony, brzmi 
następująco5:

1. Parlament Europejski pełni, wspólnie z Radą, funkcje prawodawczą i budżetową. 
                                               
1 Odpowiednio, rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. 
w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich 
finansowania; Dz.U. L 297 z 15.11.2003; i rozporządzenie (WE) nr 1524/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r.; Dz.U. 
L 343 z 27.12.2007.
2 Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu 
Europejskiego (2005/684/WE, Euratom), Dz.U. L 262 z 7.10.2005.
3 Fragment ust. 6 sprawozdania Lamassoure’a i Severina, przyjętego dnia 11 października 2007 r. 378 głosami 
za przy 154 głosach przeciw i 109 wstrzymujących się; A6-0351/2007 (Dz.U. C 227 E z 4.9.2008, s. 132).
4 Polityczne porozumienie w sprawie podziału miejsc zostało potwierdzone przez Radę Europejską w dniu 
14 grudnia 2007 r. (ust. 5 konkluzji prezydencji). . 
5 Odniesienia do traktatu lizbońskiego pochodzą ze skonsolidowanej wersji traktatów, Dz.U. C 115 z 9.5.2008.
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Pełni funkcje kontroli politycznej i konsultacyjne zgodnie z warunkami 
przewidzianymi w Traktatach. Wybiera przewodniczącego Komisji. 

2. W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywateli Unii. Ich 
liczba nie przekracza siedmiuset pięćdziesięciu, nie licząc przewodniczącego. 
Reprezentacja obywateli ma charakter degresywnie proporcjonalny, z minimalnym 
progiem sześciu członków na państwo członkowskie. Żadnemu państwu 
członkowskiemu nie można przyznać więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc.

Rada Europejska przyjmuje jednomyślnie, z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 
i po uzyskaniu jego zgody, decyzję określającą skład Parlamentu Europejskiego, 
z poszanowaniem zasad, o których mowa w akapicie pierwszym. 

3. Członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani na pięcioletnią kadencję 
w powszechnych wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym.

4. Parlament Europejski wybiera spośród swoich członków przewodniczącego 
i prezydium.

Art. 223 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej brzmi następująco:

1. Parlament Europejski opracowuje projekt w celu ustanowienia przepisów 
niezbędnych do umożliwienia wybrania swoich członków w powszechnych wyborach 
bezpośrednich zgodnie z jednolitą procedurą we wszystkich państwach 
członkowskich lub zgodnie z zasadami wspólnymi dla wszystkich państw 
członkowskich. 

Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą i po 
uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, który stanowi większością głosów 
wchodzących w jego skład członków, ustanawia niezbędne przepisy. Przepisy te 
wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez państwa członkowskie, zgodnie z ich 
odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

2. Parlament Europejski, stanowiąc w drodze rozporządzeń z własnej inicjatywy 
zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą, po zasięgnięciu opinii Komisji i za 
zgodą Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, określa status i ogólne warunki 
pełnienia funkcji przez jego członków. Wszelkie przepisy lub warunki dotyczące 
opodatkowania obecnych lub byłych członków wymagają jednomyślności Rady. 

Równolegle do długich negocjacji w sprawie zmiany traktatu Unia dokonała, mimo braku 
jednego prawa wyborczego, znaczącego postępu w zakresie tworzenia podstawowych 
warunków dla jednolitych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Spośród problemów, na 
które w związku z tą sprawą napotykali poprzedni sprawozdawcy, kilka udało się rozwiązać 
w satysfakcjonujący sposób. Dotyczy to szczególnie następujących kwestii:

 we wszystkich państwach wprowadzono przedstawicielstwo proporcjonalne;
 zlikwidowano podwójne mandaty;
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 powstały europejskie partie polityczne i fundacje, ustanowiono też system ich 
finansowania;

 zharmonizowano warunki wypełniania mandatu posła do PE.

Istnieje kolejna kategoria spraw, które mogły wydawać się problematyczne na początku 
wprowadzania systemu wyborów bezpośrednich, jednak dzięki zgromadzonemu 
doświadczeniu nie uchodzą już za takowe. Chodzi tu między innymi o kwalifikowalność 
kandydatów niezależnych i kontrolę wydatków na wybory. Wydaje się, że w tym zakresie nie 
pojawiły się problemy z tytułu korzystania z krajowej swobody i stosowania krajowych 
praktyk wyborczych. 

Bez względu na osiągnięty dotąd postęp oczekuje się, że w niniejszym sprawozdaniu 
poruszona zostanie kwestia zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z 1976 r. Wydaje się, 
że dwanaście lat po tym, jak Parlament ostatni raz zajął się tą sprawą w sprawozdaniu 
G. Anastassopoulosa, i cztery lata przed ewentualnym wejściem w życie (w 2014 r.) możliwej 
do przeprowadzenia reformy procedur wyborczych, jest to właściwy moment na 
zainicjowanie dalszych zmian. 

Znaczenie i uprawnienia Parlamentu wzrosły znacząco od 1979 r. Nie znalazło to jednak 
odzwierciedlenia w dokonanych dotychczas, dość ograniczonych przeglądach aktu z 1976 r. 
Obecnie po wejściu w życie traktatu lizbońskiego posłowie do PE zyskali o wiele większe 
uprawnienia. Parlament potrzebuje systemu wyborczego oraz wewnętrznej struktury 
odpowiadającej jego nowym obowiązkom i na nie zasługuje. 

W drodze ku degresywnej proporcjonalności

Ponieważ traktat lizboński nie wszedł jeszcze w życie, wybory w 2009 r. trzeba było 
przeprowadzić na podstawie traktatu nicejskiego (736 miejsc, których liczba waha się od 5 do 
99 dla poszczególnych państw członkowskich). W związku z tym konieczny będzie 
całkowicie nowy podział miejsc przed 2014 r. w celu uwzględnienia postanowień traktatu 
lizbońskiego, a także zmian demokratycznych oraz możliwego przystąpienia do Unii nowych 
państw1.

Zasada degresywnej proporcjonalności jest elegancką koncepcją federalistyczną, zgodnie z 
którą interesy mniejszości są chronione poprzez przyznanie państwom o mniejszej liczbie 
ludności względnie większej reprezentacji niż państwom o większej liczbie ludności. Mimo 
że w grudniu 2007 r. Rada Europejska zgodziła się przyjąć propozycję Parlamentu 
Europejskiego, zasadę degresywnej proporcjonalności należy teraz zastosować w praktyce.
W 2004 r. w Parlamencie było dziesięć państw, które miały zbyt wielu lub zbyt mało posłów.
W obecnym składzie Parlamentu, wybranym w czerwcu 2009 r., jest ich dziewięć. Nawet po 
zezwoleniu na dodanie 18 dodatkowych „lizbońskich ” posłów nadal będzie istniało pięć 
„niezgodności”, które przedstawiono w tabeli i grafie w załączniku II.

                                               
1 Jeżeli Chorwacja przystąpi do UE w trakcie kadencji 2009-2014, przysługujące jej miejsca zostaną 
tymczasowo dodane do 751 zgodnie z precedensem ustalonym przez Bułgarię i Rumunię. Podobnie będzie w 
przypadku Islandii.
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Ważne jest uznanie, że obecny system podziału miejsc nie jest w rzeczywistości niczym 
więcej niż kwestią polityczną, a do tego taką, która ulega ciągłym zmianom. Jedynym 
wyraźnie destabilizującym czynnikiem jest fakt, że Niemcy mają szybko kurczącą się 
populację i że luka między nimi a Francją, Wielką Brytanią i Włochami z ich rosnącą liczbą 
ludności zmniejszy się w nadchodzących dziesięcioleciach. Jeżeli Niemcy utrzymają 
maksymalną liczbę miejsc (96) mimo spadku liczby ludności, kolejnym państwom o 
największej liczbie ludności trzeba będzie przyznać o wiele więcej miejsc niż obecnie. Taka 
sytuacja zaszkodzi poważnie interesom średnich państw, zagrażając tym samym degresywnej 
proporcjonalności. Tak więc zmiany demograficzne stanowią ogromne wyzwanie dla 
kontynuacji obecnych ustaleń, nie mówiąc już o politycznym barterze, który jest 
nieuniknionym elementem ponownego podziału miejsc.

Traktat stanowi jednak, że żadnemu państwu nie można przyznać więcej niż 96 miejsc, dzięki 
czemu pojawia się możliwość stopniowej redukcji liczby miejsc Niemiec, aby odzwierciedlić 
ich zmniejszającą się populację1. Jednak brak jest podobnej elastyczności w dolnej części 
skali: podstawowy próg to sześć miejsc. Należy przypomnieć, że w ciągu następnych 
dwudziestu lat do UE mogą przystąpić co najmniej takie kraje, jak Chorwacja, Islandia, sześć 
państw Bałkanów Zachodnich i Turcja.

Parlament, który na mocy traktatu lizbońskiego zyskuje prawo (i obowiązek) inicjowania 
zmiany 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 nowo przystępujących krajów w czasie pięcioletniej kadencji.

Fakt, że Niemcy są nieproporcjonalnie niedoreprezentowane w Parlamencie Europejskim był 
po części motywem skarżących, którzy wnieśli sprawę przeciwko traktatowi lizbońskiemu do 
niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. W orzeczeniu z czerwca 2009 r. 
trybunał stwierdził po zabawnej dyskusji na temat zalet degresywnej proporcjonalności, że 
system zaproponowany w traktacie jest możliwy do zaakceptowania, ponieważ UE daleko 
jest do państwa federalnego. Trybunał uznał, że mimo pretensji, jakie Unia rości sobie do 
obywatelstwa europejskiego, Parlament Europejski składa się w rzeczywistości z grup 
narodowych. W odróżnieniu od Bundestagu Parlament Europejski nie jest jednolitym 
zgromadzeniem. Nie jest też najwyższym organem dla suwerennych narodów europejskich.
Reprezentacja Niemiec w systemie zarządzania Unią kompensuje to, co w innych 
okolicznościach można by uznać za niesprawiedliwe traktowanie w Parlamencie. Ponadto 
traktat zawiera fakultatywne instrumenty ponadnarodowej demokracji uczestniczącej, takie 
jak inicjatywa obywatelska, które stanowią użyteczne uzupełnienie roli posłów do PE2.

Orzeczenie Trybunału w Karlsruhe w sprawie traktatu lizbońskiego nadal budzi kontrowersje.
Można nie akceptować jego wniosków, należy jednak zwrócić uwagę na newralgiczność 
kwestii przyszłego składu Parlamentu. Obecnie, po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, 
                                               
1 Art. 14 ust. 2 TUE. Należy jednak zauważyć, że zbędny obecnie projekt decyzji Rady Europejskiej e sprawie 
składu Parlamentu w latach 2009-2014 wymaga, by „minimalne i maksymalne liczby (…) powinny być w pełni 
wykorzystane, aby rozkład miejsc (…) jak najbardziej odzwierciedlał przekrój ludności”. Szczerze mówiąc, jest 
to dziwne.
2 Orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r., szczególnie jego par. 279-297;
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html
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istotne będzie przynajmniej, by w odnośnej decyzji zastosować skrupulatnie zasadę 
degresywnej proporcjonalności, jeżeli chcemy uniknąć sporu sądowego przed Europejskim 
Trybunałem Sprawiedliwości.

Możliwe, że nadszedł czas, by rozważyć na poważnie możliwość zastosowania do podziału 
miejsc formuły matematycznej, która będzie trwała, przejrzysta i niezależna od polityki1.

Rozszerzenie prawa wyborczego

Wydaje się zatem oczywiste, że ze względu na duże zróżnicowanie przepisów krajowych
w omawianej dziedzinie dostęp do praw wynikających z obywatelstwa UE nie jest równy 
w poszczególnych państwach członkowskich. Daleki od jednolitego jest też status obywateli 
danego państwa zamieszkujących przez dłuższy okres w innym państwie członkowskim. Jest 
to szczególnie ważne w przypadku utraty prawa wyborczego w kraju pochodzenia i zdolności 
nabycia go lub nie, co też jest możliwe, w państwie przyjmującym2. Wystarczy zestawić ze 
sobą dwadzieścia siedem złożonych zbiorów przepisów prawa wyborczego i dwadzieścia 
siedem ustawodawstw w dziedzinie obywatelstwa, aby szybko zrozumieć, dlaczego z punktu 
widzenia Unii rozpoczęcie programu całościowej harmonizacji byłoby wysoce niepraktyczne 
i nierozsądne3.

W związku z tym nadal aktualny pozostaje poważny problem pozbawiania praw wyborczych 
obywateli UE, którzy zdecydowali się skorzystać z gwarantowanego im przez UE prawa do 
zamieszkania w innym państwie członkowskim. Usunięcie przeszkód prawnych dla 
swobodnego przepływu osób nie zaowocowało w praktyce rozszerzeniem demokratycznego 
prawa wyborczego4.

Jednak w minionych latach poczyniono znaczące wysiłki, aby zachęcić obywateli do 
głosowania w wyborach europejskich. Szczególną uwagę zwrócono na obywateli UE 
zamieszkałych w państwie członkowskim innym niż ich państwo zamieszkania, a więc na 
rosnącą grupę osób, obejmującą obecnie około 2% całkowitej liczby ludności UE. Pierwszy 
skład Komisji pod przewodnictwem J. M. Barroso podjął próbę zmiany dyrektywy 
93/109/WE ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania 
i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających 
miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami5.

Parlament poparł wniosek Komisji dotyczący uproszczenia procedur biurokratycznych 
związanych z rejestrowaniem się w celu oddania głosu lub kandydowania oraz weryfikacji 
przez państwa kwalifikowalności tego rodzaju rejestracji. Jednakże Parlament wyraził 
                                               
1 Zob. na przykład Victoriano Ramirez i in. „Degressively Proportional Methods for the Allotment of the 
European Parliament Seats Amongst the EU Member States” w: Mathematics and Democracy, Springer, Berlin 
2006.
2 Na przykład obywatele Wielkiej Brytanii tracą prawo do głosowania w wyborach powszechnych po 15 latach 
pobytu za granicą. 
3 Jak dotąd stanowisko UE jest dość powściągliwe: zob. dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, Dz.U. L 158 z 30.4.2004. 
4 Zob. Dimitry Kochenov, „Free Movement and Participation in the Parliamentary Elections in the Member State 
of Nationality: An Ignored Link?” w: Maastricht Journal of European and Comparative Law (MJ), 2009, nr 2.
5 Dz.U. L 329 z 30.12.1993. 
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sprzeciw wobec zastosowanego w 1993 r. ogólnego zakazu kandydowania w więcej niż 
jednym państwie w tych samych wyborach i zwrócił się do Rady o rozluźnienie obecnych 
ograniczeń. Parlament opierał swoje stanowisko na twierdzeniu, że choć w art. 8 aktu 
z 1976 r. zabroniono podwójnego głosowania, wyraźny zakaz nie obejmuje kwestii 
kandydowania, oraz że rozszerzenie ponadnarodowego charakteru systemu politycznego Unii 
zależy do pewnego stopnia od możliwości głosowania na kandydatów mających inną 
przynależność państwową. Parlament pragnął również dopilnować, by państwo zamieszkania 
nie było automatycznie zobligowane do uniemożliwienia obywatelowi głosowania, jeżeli 
został on pozbawiony prawa wyborczego w innym państwie. Posłowie do PE są zdania, że 
w obu przypadkach zainteresowane państwa powinny samodzielnie podejmować decyzje 
w indywidualnych przypadkach, tak aby unikać dyskryminacji. Odwoływały się przy tym do 
postanowienia wprowadzonego traktatem z Maastricht, zgodnie z którym każdy obywatel ma 
prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie, 
w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego państwa1. 

Bardziej radykalnym rozwiązaniem byłoby rozszerzenie zakresu przepisów UE w celu 
zapewnienia obywatelom UE prawa do udziału nie tylko w wyborach europejskich 
i lokalnych, lecz również w krajowych i regionalnych wyborach parlamentarnych. Podjęcie 
takiej inicjatywy na szczeblu UE z pewnością doprowadziłoby do oskarżeń o naruszenie 
powiązanych ze sobą zasad pomocniczości i proporcjonalności. Dlatego też propozycję, która 
wymagałaby zmiany art. 22 TFUE, należałoby należycie omówić w konwencie, który 
obejmuje oczywiście parlamentarzystów krajowych, a także rządy, Komisję i posłów do PE.

W przypadku braku takiej zmiany traktatu federalistycznie zorientowana kluczowa grupa 
państw może podjąć próbę ściślejszej współpracy w dziedzinie prawa wyborczego.
Rozszerzanie zakresu dwustronnych i wzajemnych praw wyborczych, tak jak ma to miejsce w 
przypadku Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru i Malty, stanowi kolejny sposób na zwiększenie 
praw politycznych obywateli UE bez formalnej interwencji UE2. Można też spodziewać się 
złożenia petycji dotyczącej praw wyborczych w oparciu o nowe postanowienia traktatu 
lizbońskiego w zakresie inicjatyw obywatelskich3. W każdym razie, jeśli klimat polityczny 
kiedykolwiek będzie w większym stopniu sprzyjać poprawie w zakresie politycznego 
znaczenia obywatelstwa UE, Rada zawsze będzie mogła rozszerzyć zakres praw 
obywatelskich bez konieczności odwoływania się do wszystkich instrumentów, jakimi 
dysponuje konferencja międzyrządowa4.

Narodowość a obywatelstwo

Zgłoszony na lizbońskiej konferencji międzyrządowej protest Włoch w sprawie liczby miejsc 
w Parlamencie dla tego kraju po 2009 r. opiera się po części na twierdzeniu, że na mocy 

                                               
1 Sprawozdanie A. Duffa (A6-0267/2007) w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej 
dyrektywę Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania prawa 
głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami. Przyjęte przez Parlament dnia 26 września 
2007 r. (Dz.U. 219 E z 28.8.2008, s. 193); sprawa pozostaje nierozstrzygnięta w Radzie.
2 W celu zapoznania się z pełną analizą tej kwestii zob. Jo Shaw, Transformacja obywatelstwa w Unii 
Europejskiej: prawa wyborcze i restrukturyzacja przestrzeni politycznej, Cambridge, 2007 r. 
3 Art. 11 ust. 4 TUE. 
4 Artykuł 25 TFUE. 
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nowego traktatu nastąpi zmiana podstawy określania składu Parlamentu z liczby ludności na 
liczbę obywateli. Są to oczywiście dwie różne kategorie, szczególnie w państwach takich, jak 
Włochy, które są mniej skłonne do naturalizacji imigrantów niż inne kraje. Jednak według 
Eurostatu niemożliwe jest precyzyjne podanie liczb, szczególnie obecnie w czasach 
znacznego przepływu osób przez zewnętrzne granice UE. Eurostat argumentuje również, 
zgodnie z konwencjami ONZ, że całkowita liczba ludności jest najbardziej wiarygodnym 
wskaźnikiem demograficznym. Eurostat ocenia, że 94% ludności UE zamieszkuje w krajach 
ojczystych, 4% to obywatele nieunijni i tylko 2% stanowią obywatele UE żyjący w innym 
państwie członkowskim.

Należy przypomnieć, że definicja obywatela UE w całości opiera się na uzyskaniu 
obywatelstwa jednego z państw członkowskich. Nie można zostać obywatelem UE, nie będąc 
obywatelem państwa członkowskiego. Można tylko żałować, że niemal we wszystkich 
państwach proces naturalizacji i przyznawania podwójnego obywatelstwa staje się coraz 
bardziej skomplikowany niż dotychczas. Ponadto państwa członkowskie działają w 
pojedynkę, nie zważając na skutki podejmowanych kroków dla zakresu lub jakości 
obywatelstwa UE.

Takie unilateralne tendencje kłócą się w pewien sposób z wysiłkami na rzecz dokonania 
przeglądu traktatów UE pod kątem ich dostosowania do potrzeb obywateli. Na przykład 
Traktat o Unii Europejskiej zmieniony traktatem lizbońskim wyjaśnia szeroko znaczenie 
obywatelstwa UE, jak następuje:

Artykuł 9

We wszystkich swoich działaniach Unia przestrzega zasady równości swoich 
obywateli, którzy są traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy 
i jednostki organizacyjne. Każda osoba mająca przynależność państwa 
członkowskiego jest obywatelem Unii. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy 
w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go.

Artykuł 10

1. Podstawą funkcjonowania Unii jest demokracja przedstawicielska.

2. Obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii w Parlamencie 
Europejskim.

Państwa członkowskie są reprezentowane w Radzie Europejskiej przez swoich 
szefów państw lub rządów, a w Radzie przez swoje rządy; szefowie państw lub 
rządów i rządy odpowiadają demokratycznie przed parlamentami narodowymi albo 
przed swoimi obywatelami.

3. Każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii. Decyzje są 
podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela.

4. Partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania 
europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii.
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W UE nie istnieje zatem jedna definicja obywatelstwa, lecz dwadzieścia siedem jej wersji 
krajowych. Różnice w ustawodawstwie dwudziestu siedmiu państw członkowskich UE 
w odniesieniu do kwestii obywatelstwa są zaskakujące1. Niektóre państwa przyznają 
szczególne prawa obywatelom państw trzecich powiązanym z nimi przez swoich przodków; 
inne zdecydowanie tego odmawiają. Niektóre przewidują prawo pobytu dla osób 
pochodzących z byłych kolonii; inne nie stosują takiej praktyki. Państwa członkowskie 
w różny sposób podchodzą do kwestii praw obywatelskich w swoich terytoriach zamorskich 
lub zależnych. UE nie próbowała jak dotąd dokonać harmonizacji przepisów w tej dziedzinie, 
chociaż wśród państw można zaobserwować liczne przykłady przejmowania rozwiązań od 
innych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że prawo państw członkowskich 
do ustanawiania własnych przepisów dotyczących uzyskiwania i utraty obywatelstwa 
ograniczone jest koniecznością przestrzegania prawa unijnego2. W tym kontekście 
powszechną uwagę zwróciła decyzja Hiszpanii z 2005 r. o legalizacji 700 000 imigrantów, 
podjęta bez konsultacji z partnerami.

Nawet jeżeli uda się doprowadzić w pewnym stopniu do zbliżenia prawa wyborczego, nadal 
będzie istniał ważny problem podziału miejsc w Parlamencie Europejskim. Czy zmiany, jakie 
traktat lizboński wprowadził do art. 14 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie statusu 
obywatelstwa UE rzeczywiście mają znaczenie w tym kontekście? Czy zamiast osób 
zamieszkujących w danym kraju należałoby uwzględniać raczej liczbę obywateli UE? 
A jeżeli tak, to kto dokładnie jest obywatelem Unii Europejskiej? Czy skłaniamy się raczej ku 
stanowisku Jamesa Madisona, że w ustroju republikańskim reprezentacja parlamentarna jest 
prawem przyrodzonym, nie zaś przywilejem obywatelskim? Podejście zgodne z tym 
poglądem sugeruje, że Parlament Europejski reprezentuje de iure nie tylko obywateli UE (jak 
formalnie stanowi to Traktat UE), lecz także ma obowiązek dbać o wszystkie pozostałe osoby 
przebywające na terytorium Unii, w tym o przedstawicieli mniejszości i naturalizowanych 
cudzoziemców. A zatem, zakładając, że pozostałe warunki nie ulegną zmianie, tradycyjna 
metoda podziału miejsc w Parlamencie w oparciu o całkowitą liczbę ludności – nie 
wspominając o liczeniu głosów w Radzie – wydaje się być nadal właściwa i nie powinna 
zostać zmieniona bez głębszych przemyśleń. 

Potrzeba dalszej reformy

Parlament Europejski nie powinien być zbyt pewny własnych metod wyborczych. Jeżeli 
zamierza w dalszym ciągu regularnie propagować zalety pluralistycznej, liberalnej 
demokracji w innych krajach, to musi być też bardziej samokrytyczny.

OBWE/ODHIR przeprowadziła swoją pierwszą, pełnoprawną misję obserwacji europejskich 
wyborów parlamentarnych w 2009 r. Jej wyniki są bardzo interesujące3. Po pierwsze zespół 
OBWE był zaskoczony, jak bardzo wybory różniły się w poszczególnych państwach pod 

                                               
1 Zob. Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk i Harald Waldrauch (ed.), Uzyskiwanie i utrata 
obywatelstwa: polityki i tendencje w 15 krajach europejskich, Instytut Badań nad Integracją Europejską, 
Austriacka Akademia Nauk, Wiedeń, styczeń 2006 r. 
2 Zob. na przykład sprawa C-369/90 Micheletti [1992], sprawa C-145/04 Hiszpania przeciwko Zjednoczonemu 
Królestwu [2006] (Gibraltar) oraz sprawa C-300/04 Eman i Sevinger przeciwko College van burgemeester en 
wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
3 Sprawozdanie grupy ekspertów OBWE/ODIHR, Wybory do Parlamentu Europejskiego, 4-7 czerwca 2009 r., 
Warszwa, 22 września 2009 r.
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względem metod podziału miejsc, możliwości oddawania głosów preferencyjnych, 
zapełniania wakatów, systemów wyborczych, kandydowania, zgłaszania kandydatów, 
okręgów wyborczych i dni wyborczych. Obserwatorzy międzynarodowi uznali też za dziwne, 
że europejskie partie polityczne mają w rzeczywistości zakaz prowadzenia kampanii 
wyborczej1.

OBWE/ODIHR skrytykowała w szczególności:

 brak harmonizacji wymogów dotyczących kandydowania w wyborach na poziomie 
UE;

 brak w niektórych państwach przepisów umożliwiających startowanie w wyborach 
indywidualnym kandydatom zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w ramach OBWE;

 brak w niektórych państwach przepisów dotyczących praw wyborczych, szczególnie 
dla więźniów i mieszkańców UE, którzy nie są obywatelami żadnego z państw;

 brak możliwości odwołania się od decyzji sądowej dotyczącej wyników wyborów w 
niektórych państwach;

 brak w niektórych państwach przepisów gwarantujących odpowiedni dostęp dla 
krajowych i międzynarodowych obserwatorów oraz współpracę z nimi, zgodnie ze 
zobowiązaniami podjętymi w ramach OBWE.

Zalecenia organizacji obejmowały:

 przegląd niektórych z obecnych praktyk prowadzenia kampanii uświadamiających, 
aby poprawić ich skuteczność i nie tworzyć wrażenia możliwej stronniczości;

 zagwarantowanie, że krajowe przepisy dotyczące prowadzenia kampanii będą 
odpowiednio uwzględniały działalność partii politycznych na poziomie europejskim;

 ujednolicenie terminów wyborów celem zagwarantowania, że publikacja wyników 
będzie zgodna z potrzebą zachowania przejrzystości i unikania potencjalnego wpływu 
na rezultaty w innych państwach;

 usprawnienie procesu wymiany informacji na temat zarejestrowanych wyborców, tak 
aby zapewnić równość głosowania i wykluczyć możliwość wielokrotnego głosowania;

 w koniecznych przypadkach wprowadzenie zmian do przepisów w celu zapewnienia 
mechanizmu monitoringu niezależnych mediów, aby ocenić, czy przepisy dotyczące 
mediów są przestrzegane w okresie prowadzenia kampanii wyborczej.

W swoim ważnym, zasługującym na uwagę sprawozdaniu OBWE/ODIHR przytacza szereg 
skarg obywateli UE rzekomo pozbawionych prawa wyborczego, ponieważ zamieszkują w 
innych państwach niż ich kraj pochodzenia. Eksperci popierają starania komisji na rzecz 
poprawy sytuacji pod względem możliwości udziału w głosowaniu i kandydowania w 
wyborach.

Petycje

Do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego wpłynęło wiele poważnych skarg dotyczących 
różnych aspektów wyborów europejskich. Część z nich wystosowali obywatele UE, którzy 

                                               
1 Rozporządzenie WE 2004/2003 zmienione w 2007 r.



PE441.236v01-00 18/39 DT\815762PL.doc

PL

obecnie mieszkają w Hiszpanii lub na Malcie i którym działania (a raczej ich brak) lokalnych 
organów wyborczych uniemożliwiły udział w wyborach europejskich. Inne skargi pochodziły 
od osób nieposiadających obywatelstwa danego państwa, którym uniemożliwiono 
przystąpienie do jednej z partii politycznych w nowym państwie zamieszkania.

Najbardziej rażące przypadki domniemanej dyskryminacji sygnalizowane przez składających 
petycje miały miejsce na Łotwie i w Estonii, gdzie odpowiednio aż 20% i 12% ludności 
posiadającej obywatelstwo rosyjskie nie jest uważanych za obywateli w kontekście wyborów 
europejskich i innych.

Wielu składających petycje z Włoch pragnie odebrania wszystkim skazanym przestępcom 
prawa kandydowania do Parlamentu Europejskiego. Jednak zgodnie z obowiązującą w całej 
UE zasadą po odbyciu kary lub uiszczeniu grzywny nie ma żadnych dalszych 
przeciwwskazań do rehabilitacji skazanych, łącznie z udziałem w wyborach. Większość 
państw pozostawia w gestii partii politycznych - a ostatecznie w gestii wyborców - decyzję, 
kto powinien zostać wybrany do parlamentu.

Jednak po dalszych badaniach realne może się okazać wprowadzenie prawa odwoływania 
posłów do PE, przy czym odwołanie posła skazanego za przestępstwo popełnione po wyborze 
do Parlamentu Europejskiego umożliwiałaby petycja złożona przez wyborców. Byłoby to 
szczególnie stosowne w przypadku rażącego nadużycia środków publicznych.

Kolejny składający petycję postawił pytanie, dlaczego w Zjednoczonym Królestwie parowie 
dziedziczni zasiadający w Izbie Lordów nie mają prawa startować w wyborach do PE1.

Złożono również petycje dotyczące pozbawienia osób prawa do (a) udziału w wyborach w 
kraju pochodzenia po określonym czasie od opuszczenia kraju oraz (b) udziału w krajowych 
wyborach parlamentarnych w nowym kraju zamieszkania. Jak stwierdzono wcześniej, 
kwestia rozszerzenia prawa wyborczego odnośnie do wyborów krajowych wymagałaby 
zmiany traktatu i w związku z tym powinna zostać należycie rozpatrzona przez konwent 
upoważniony do rozważenia stosunku pomiędzy obywatelstwem UE a reformą wyborczą.

Należy zwrócić się do konwentu o rozpatrzenie wszystkich pozostałych kwestii 
podnoszonych przez składających petycje do PE i przez OBWE/ODIHR.

Legitymizacja a frekwencja

Parlament Europejski ma rację chcąc zajmować w oczach opinii publicznej kluczowe miejsce 
w nowej europejskiej przestrzeni politycznej, a także stać się uznanym, jednolitym forum 
politycznym, w ramach którego stanowi się prawo europejskie, uchwala budżet i rozlicza 
organy wykonawcze. Jak dotąd negatywny wpływ na uzyskanie legitymizacji politycznej 
mają takie czynniki, jak ciągły spadek frekwencji wyborczej, skąpe relacje w mediach, 
obojętność partii politycznych, a nawet skrywana zawiść parlamentów narodowych 
w związku z coraz większymi uprawnieniami Parlamentu Europejskiego. Trudno nie ulec 

                                               
1 Odpowiedź brzmi, ku ironii losu, że pozostali w Izbie Lordów arystokraci są jedyną grupą członków tej izby, 
która wybiera sama siebie (tj. wyboru dokonują sami parowie). Parowie dożywotni nie są wybierani do Izby 
Lordów i nie mogą zrezygnować z zasiadania w niej.
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przygnębieniu z powodu faktu, że całkowita frekwencja w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego nieprzerwanie spada – z 63% w 1979 r. do 43,1% w roku 20091.

W każdym razie spadek frekwencji pokazuje poziom wycofania się ze spraw europejskich.
Jednak całkowita frekwencja tuszuje duże różnice pomiędzy krajami wynikające z ich 
sytuacji prawnej, historycznej i aktualnych warunków. Znaczący wpływ na frekwencję mają 
na przykład długość członkostwa w UE, przypadki korupcji lub zbliżanie się krajowych 
wyborów powszechnych2. W 2009 r. frekwencja w Luksemburgu wyniosła ponad 90%, a na 
Słowacji – poniżej 20%. Ważnym czynnikiem są rozbieżności pomiędzy krajowymi a 
europejskimi zwyczajami wyborczymi: w 2009 r. różnica dla UE wynosiła 25%, co 
oznaczało, że z każdych trzech głosujących w wyborach krajowych, tylko dwóch oddało 
głosy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Holandii stosunek ten wyniósł dwa do 
jednego3. 

Czy oficjalna reforma procedur wyborczych może wyeliminować problem spadku 
frekwencji? Należy dokładnie określić kryteria dla rozpoczęcia realizacji kolejnego etapu 
reform. Nie dążymy do jednorodności jako celu samego w sobie. Nasze podejście do 
problemów odnotowywanych na szczeblu krajowym powinno być realistyczne. Siłą rzeczy 
stopniowa transformacja na przestrzeni lat sprawdzała się przy realizacji licznych celów 
sformułowanych po raz pierwszy przez ojców założycieli Unii w latach pięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Jednak jest mało prawdopodobne, by ta reforma okazała się ostatnią: silne 
parlamenty szybko przystosowują się do zmian zachodzących w otoczeniu społecznym i 
politycznym. W przypadku UE tempo i skala przyszłego rozszerzenia jest wielką 
niewiadomą. Nie znając wielkości i kształtu przyszłej Unii, próby określenia już dziś 
ostatecznego wyglądu post-narodowej demokracji parlamentarnej w Europie byłyby 
lekkomyślne. 

Jednak wiemy wystarczająco dużo o alternatywnych scenariuszach dla przyszłości Europy, by 
mieć pewność, że silny, aktywny i wybierany bezpośrednio Parlament powinien być –
i będzie – kluczowym elementem systemu sprawowania władzy. 

Przywileje i immunitety

Istnieje istotna niezamknięta kwestia dotycząca Protokołu w sprawie przywilejów 
i immunitetów. Akt ten został przyjęty prawie pięćdziesiąt lat temu, kiedy posłowie do 
Parlamentu Europejskiego byli też posłami do swoich parlamentów narodowych i kiedy nie 
było wątpliwości, że organy krajowe odpowiadają za podejmowanie decyzji, kiedy i na jakich 
zasadach posłowie do PE powinni być zwolnieni ze stosowania przepisów krajowych. Jednak 
w chwili osiągnięcia porozumienia w sprawie Statutu posła w 2005 r. Parlament stał na 
stanowisku, że należy zmienić protokół w celu dostosowania go do obecnego statusu 
Parlamentu jako niezależnego zgromadzenia wybieranego w wyborach bezpośrednich 
i ponoszącego pełną odpowiedzialność. Odnotowano szereg przykładów konfliktów 
pomiędzy systemami krajowymi a systemem UE dotyczących weryfikacji mandatów posłów 
                                               
1 Zob. załącznik III.
2 W Belgii, na Cyprze i w Luksemburgu głosowanie ma charakter obowiązkowy.
3 Zob. badanie Richarda Rose'a i Gabriela Borza, Zmienność frekwencji w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego: przyczyny i skutki polityczne, badania w „Public Policy” nr 466, Centrum Badań Polityki 
Publicznej, Uniwersytet w Aberdeen, 2010 r.
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do PE oraz obsadzania wakatów, które to konflikty ujawniły rzeczywiste rozbieżności 
odnośnie do sytuacji prawnej posłów do PE w 27 państwach członkowskich. Obecnie 
Parlament powinien być uprawniony do podejmowania działań przeciwko cofnięciu mandatu 
posła do PE przez dane państwo w przypadku, gdy jest to sprzeczne z aktem lub prawem Unii 
Europejskiej.

Integralną częścią wynegocjowanego porozumienia w sprawie Statutu posła była zgoda Rady 
na przegląd ewentualnych skutków, jakie wprowadzenie statutu może mieć z punktu widzenia 
prawa pierwotnego. Parlament wystąpił z prośbą, by podstawą tego przeglądu była jego 
rezolucja z czerwca 2003 r., w której zaproponował nowe przepisy dotyczące przywilejów i 
immunitetów posłów do PE1. Do chwili obecnej nie odnotowano żadnych postępów w tej 
sprawie. Obecnie, po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, konieczne jest, by tymi istotnymi 
kwestiami zajął się konwent, którego zadaniem będzie rozważenie wszystkich aspektów 
reformy parlamentarnej.

Nierównowaga płciowa i etniczna

Liczba posłanek do PE wzrosła ponad dwukrotnie od czasu pierwszych wyborów w 1979 r. i 
obecnie stanowi 35,5% wszystkich posłów. Tu ponownie występują wyraźne różnice 
pomiędzy poszczególnymi państwami. W składzie Parlamentu w 2009 r. większość posłanek 
pochodzi z Finlandii i Szwecji; posłanki do PE ze Słowenii, Litwy, Irlandii, Włoch, Polski, 
Republiki Czeskiej i Luksemburga stanowią mniej niż jedną trzecią wszystkich posłów z tych 
krajów; natomiast z Malty nie ma żadnej posłanki2.

Nie proponujemy wprowadzenia parytetu w celu rozwiązania kwestii nierównowagi płci, 
jednak należy wezwać partie polityczne, by postawiły sobie za cel, że do 2014 r. kobiety będą 
stanowiły co najmniej 40% ich członków, zgodnie z zaleceniami Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy.

Należy zauważyć, że niemal we wszystkich państwach reprezentacja kobiet jest większa w 
Parlamencie Europejskim niż w parlamentach narodowych.

Sytuacja mniejszości etnicznych jest jeszcze gorsza. W PE zasiada bardzo niewielu posłów 
pochodzenia azjatyckiego lub afro-karaibskiego. Jeżeli obywatelstwo UE ma stać się 
rzeczywistością dla społeczności imigrantów i ich potomków, partie polityczne muszą 
zagwarantować stosowną obecność mniejszości etnicznych wśród swoich kluczowych 
kandydatów.

Wnioski

Z dyskusji tej jasno wynika, że nadal istnieje szereg znaczących kwestii dotyczących 
procedury wyborczej, których efektywne rozstrzygnięcie umożliwi w przyszłości bardziej 
jednolite niż dotychczas wybory do Parlamentu i powinno przynieść korzyści w odniesieniu 

                                               
1 Zob. Dz.U. C 068E z 18.3.2004, s. 115-126 i Dz.U. 303E z 13.12.2006, s. 830-831.
2 Zob. załącznik IV.
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do spójności, legitymizacji, wydajności i pluralizmu1.

Sygnalizowaliśmy już nasze stanowisko, zgodnie z którym konieczne i pożądane jest 
zwołanie konwentu w sprawie reformy wyborczej w celu rozważenia w demokratyczny i 
kompleksowy sposób szeregu powiązanych ze sobą kwestii dotyczących prawa wyborczego, 
frekwencji, składu, przywilejów i systemu wyborczego. Niewątpliwie użyteczne byłoby 
przynajmniej dokonanie przeglądu poszczególnych krajowych systemów wyborczych w celu 
usunięcia najbardziej oczywistych rozbieżności i anomalii2.

Głównym celem reformy wyborczej musi być poprawa frekwencji, pojawi się jednak 
zapewne kilka propozycji, takich jak obniżenie wieku uprawniającego do głosowania, które 
mogą być niesprzyjające dla osiągnięcia tego celu, choć mają kilka zalet.

Zasadniczym celem jest wzmocnienie europejskiego wymiaru tych wyborów, tak aby opinia 
publiczna i media zaangażowały się w dokonywanie politycznych wyborów dotyczących 
przyszłości Unii Europejskiej. W związku z tym istotna rola przypadnie europejskim partiom 
politycznym. Brak prawdziwych partii politycznych na poziomie federalnym stanowi istotną 
słabość demokracji. Dlatego też zaproponowano, by liczbę 751 posłów do PE wybieranych w 
tradycyjny sposób z krajowych i regionalnych okręgów wyborczych uzupełnić o 25 posłów, 
którzy zostaną wybrani podczas następnych wyborów do Parlamentu w 2014 r. z jednego, 
ogólnoeuropejskiego okręgu wyborczego. Zadaniem europejskich partii politycznych będzie 
wybór kandydatów, ustalenie ich kolejności na liście i wzajemna rywalizacja o głosy. Taka 
innowacja przyczyniłaby się do transformacji wyborów do Parlamentu Europejskiego i 
wzrostu jego zdolności do reprezentowania obywateli, co odzwierciedlałoby zmianę 
wprowadzoną na mocy traktatu lizbońskiego, zgodnie z którą posłowie do PE mają być raczej 
„przedstawicielami obywateli Unii” niż „przedstawicielami narodów państw”3.

Głosowanie na listę ogólnoeuropejską będzie oczywiście nieobowiązkowe i każdy głosujący 
otrzyma w punkcie wyborczym drugą kartę do głosowania. Można się spodziewać, że z 
czasem z możliwości tej będzie korzystało coraz więcej osób, ponieważ elektorat przywyknie 
do nowego wymiaru polityki, a partie polityczne nauczą się prowadzić ogólnoeuropejskie 
kampanie wyborcze.

Jeżeli chcemy wzmocnić ponadnarodowy charakter Parlamentu Europejskiego, powinniśmy 
unikać zrażania wyborców przez podkreślanie wyłącznie dużego zasięgu Unii i odczuwalnego 
oddalenia Brukseli od obywateli. Jak sugerują regularne badania opinii publicznej 
Eurobarometer i inne, elektorat jest słabo poinformowany na temat unijnego systemu 
sprawowania władzy. Wyborcy najlepiej identyfikują się z małymi okręgami wyborczymi.
Reagują też pozytywnie na możliwość wyboru pomiędzy głosowaniem wyłącznie en bloc na 
ustaloną listę partyjną a głosowaniem preferencyjnym na indywidualnego kandydata z danej 
listy partyjnej. Możliwe jest podjęcie działań zmierzających do rozwiązania obu tych kwestii.
                                               
1 Sprawozdawca jest wdzięczny za bodźce dostarczone przez uczestników warsztatu pod hasłem „Obywatelstwo 
a procedura wyborcza”, który odbył się w Brukseli w dniach 25-26 marca 2008 r. Dokumenty do dyskusji 
przekazali Betty de Hart, Dieter Gosewinkel, Sara Hagemann i Simon Hix, Eva Østergaard-Nielsen, Ken Ritchie 
i Jo Shaw. Dokumenty te i streszczenie dyskusji można znaleźć na stronie: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=CLIM 
2 Zob. załącznik V.
3 Odpowiednio art. 14 ust. 2 TUE i art. 189 TWE.
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Dlatego też w sprawozdaniu zaproponowano po pierwsze obowiązkowe utworzenie 
regionalnych, terytorialnych okręgów wyborczych w większych państwach, a po drugie –
obowiązkowe zastosowanie głosowania preferencyjnego za pośrednictwem systemu list 
półotwartych.

Są to kluczowe propozycje zawarte w niniejszym sprawozdaniu. Ich celem jest rozszerzenie 
demokratycznej legitymizacji Parlamentu Europejskiego poprzez wzmocnienie idei 
obywatelstwa europejskiego. Dzięki nim europejskie partie polityczne zyskają rację bytu, 
której brak jest w chwili obecnej. Będą one użytecznym uzupełnieniem reform 
wprowadzonych już na mocy traktatu lizbońskiego odnośnie do demokracji 
przedstawicielskiej i uczestniczącej.

Podsumowując, propozycje wysunięte w niniejszym sprawozdaniu obejmują następujące 
reformy:

1. stworzenie ponadnarodowego okręgu wyborczego dla 25 dodatkowych posłów do PE 
wybieranych w drugiej turze w głosowaniu preferencyjnym zgodnie z systemem list i 
przy poszanowaniu równowagi płci;

2. wprowadzenie obowiązku tworzenia terytorialnych okręgów wyborczych w 
państwach członkowskich o większej liczbie ludności;

3. nacisk na głosowanie preferencyjne za pośrednictwem systemu list półotwartych (przy 
czym wyborcy mogą głosować na indywidualnych kandydatów w ramach jednej listy 
partyjnej w celu zmiany ustalonej przez partię kolejności kandydatów na liście);

4. wprowadzenie regularnego przeglądu podziału 751 miejsc w trakcie poszczególnych 
kadencji parlamentarnych przed kolejnymi wyborami przy poszanowaniu zasady 
degresywnej proporcjonalności i, być może, zgodnie z wymagającą jeszcze 
uzgodnienia formułą matematyczną;

5. uproszczenie warunków głosowania i kandydowania w wyborach dla obywateli UE 
zamieszkujących w państwie członkowskim innym niż państwo pochodzenia;

6. stworzenie unijnego organu wyborczego, który prowadziłby i nadzorował wybory 
z listy ponadnarodowej i rozpatrywałby odwołania;

7. ograniczenie harmonogramu głosowania do weekendu w celu podkreślenia znaczenia 
głosowania i ograniczenia nadużyć związanych z przedwczesnym ujawnianiem 
rezultatów (konieczna zmiana w Irlandii, Holandii i Zjednoczonym Królestwie);

8. przesunięcie terminu wyborów z czerwca na maj w celu umożliwienia szybszego 
wyboru nowej Komisji;

9. zaproponowanie ujednolicenia minimalnego wieku uprawniającego do głosowania i 
kandydowania w wyborach;

10. ustanowienie ponadnarodowego systemu przywilejów i immunitetów posłów do PE;
11. zbadanie możliwości rozszerzenia głosowania elektronicznego w celu mobilizacji 

wyborców i ułatwienia głosowania.

Proces reform

Zaproponowany tu pakiet reform wymaga szeregu instrumentów unijnego prawa 
pierwotnego, aby zapewnić jego zgodność z różnymi procedurami:

(a) Wprowadzenie listy ogólnoeuropejskiej dla 25 dodatkowych posłów do PE wymaga 
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zmiany art. 14 ust. 2 TUE za pośrednictwem procedur określonych dla zwykłej zmiany 
traktatu, a mianowicie konwentu, po którym odbywa się konferencja międzyrządowa, a 
następnie ratyfikacja przez wszystkie państwa1.

(b) Zmiana Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów wymaga tej samej procedury.

(c) Ponowny podział 751 miejsc przed kolejnymi wyborami wymaga jednomyślnej decyzji 
Rady Europejskiej na wniosek i za zgodą Parlamentu2.

(d) Inne elementy procedury wyborczej wymagają wydania specjalnych przepisów przez 
Radę, stanowiącą jednomyślnie na wniosek i za zgodą Parlamentu, stanowiącego 
absolutną większością swoich członków, a kolejnym krokiem jest ich zatwierdzenie przez 
wszystkie parlamenty narodowe3.

Ta specjalna procedura legislacyjna może mieć formę zmiany aktu z 1976 r., jak 
zaproponowano w niniejszym sprawozdaniu. Ze względu na przejrzystość właściwsze może 
się jednak okazać dołączenie do traktatów nowego protokołu dotyczącego procedury 
wyborczej, który zastąpiłby pierwotne przepisy i uwzględniał wszystkie omawiane tu 
elementy prawa pierwotnego.

Po przeprowadzeniu podstawowych zaproponowanych tutaj reform konieczne będzie 
przyjęcie w stosownym czasie przepisów wykonawczych, na przykład w celu ustanowienia 
nowego organu wyborczego UE.

Reformy te pociągną za sobą skutki budżetowe zarówno dla UE, jak i państw.

Choć konieczne są różne instrumenty i procedury, reformy stanowią spójny pakiet środków, 
który należy rozpatrywać jako całość. Na szczęście konwent jest doskonałym mechanizmem, 
który umożliwi kompleksowe rozważenie szeregu dość złożonych kwestii, wywrze duży 
wpływ na prawo krajowe i pociągnie za sobą istotne skutki konstytucjonalne.

Konwent będzie nie tylko odpowiednim forum umożliwiającym zaangażowanie Rady 
Europejskiej, Komisji i parlamentów narodowych w konkretną debatę na temat reformy 
parlamentarnej, lecz również zainicjowanie szerszych konsultacji z przedstawicielami partii 
politycznych, środowisk akademickich, organów wyborczych, organizacji pozarządowych itd.

Przedkładając Radzie propozycje zmiany traktatu, Parlament powinien jednocześnie 
zasygnalizować, że będzie się domagał zwołania konwentu.

Harmonogram nasuwa się sam: zatwierdzenie przez Parlament własnych propozycji między 
lipcem a wrześniem 2010 r.; decyzja Rady Europejskiej o zwołaniu konferencji 
międzyrządowej, październik-grudzień; konwent i konferencja międzyrządowa, wiosna i lato 
2011 r.; ratyfikacja na poziomie krajowym i zgoda Parlamentu Europejskiego do czerwca 
2012 r., a następnie przyjęcie środków wykonawczych; decyzja o ponownym podziale miejsc 

                                               
1 Art. 48 ust. 2, 3 i 4 TUE.
2 Art. 14 ust. 2 TUE. 
3 Art. 223 ust. 1 TFUE. 
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najpóźniej do maja 2013 r. przed wyborami, które odbędą się w ramach zreformowanego 
systemu na początku maja 2014 r.
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ZAŁĄCZNIK I DO UZASADNIENIA: Rezolucja w sprawie projektu procedury 
wyborczej zawierającej wspólne zasady wyboru członków Parlamentu 

Europejskiego (sprawozdanie G. Anastassopoulosa)1

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt rezolucji p. De Vries w sprawie jednolitej procedury wyborczej 
w odniesieniu do wyborów członków Parlamentu Europejskiego (B4-0723/96),

– uwzględniając sprawozdania w sprawie jednolitej procedury wyborczej, 
a w szczególności swoje rezolucje z 10 października 1991 r.2 i 10 marca 1993 r.3,

– uwzględniając Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego 
w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady z dnia 20 
września 1976 r.,

– uwzględniając propozycję z dnia 22 października 1996 r. w sprawie jednolitej procedury 
wyborczej, przygotowaną przez rząd Republiki Federalnej Niemiec na konferencji 
międzyrządowej, która to propozycja powtarza kluczowe aspekty rezolucji Parlamentu 
z dnia 10 marca 1993 r.,

– uwzględniając art. 138 ust. 3 traktatu WE oraz zmiany wprowadzone w nim traktatem 
amsterdamskim,

– uwzględniając art. 148 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Instytucjonalnych oraz opinię Komisji 
Prawnej i Praw Obywatelskich (A4-0212/98),

A. mając na uwadze wprowadzoną w traktacie amsterdamskim koncepcję wspólnych zasad 
dla wszystkich państw członkowskich w oparciu o wytyczne określone przez Parlament 
w wyżej wymienionej rezolucji z dnia 10 marca 1993 r., w której nie zaproponowano 
wyraźnie jednolitego systemu wyborczego, lecz zawarto tylko ogólne wskazówki,

B. mając na uwadze, że rząd Zjednoczonego Królestwa przedłożył parlamentowi 
brytyjskiemu projekt ustawy dotyczący zastosowania regionalnej reprezentacji 
proporcjonalnej podczas wyborów europejskich w 1999 r.,

C. mając na uwadze, że wynikiem negocjacji w sprawie rozszerzenia będzie 
prawdopodobnie przystąpienie do Unii Europejskiej dziesięciu nowych państw 
członkowskich,

D. mając na uwadze, że państwa członkowskie osiągnęły szeroki konsensus w kwestii 
ustanowienia szeregu wspólnych zasad,

                                               
1 Przyjęte w dniu 15 lipca 1998 r.; Dz.U. C 292 z 21.9.1998.
2 Dz.U. C 280 z 28.10.1991, s. 141.
3 Dz.U. C 115 z 26.4.1993, s. 121.
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E mając na uwadze, że zasady te należy wprowadzić w pierwszej kolejności na szczeblu 
krajowym w unii narodów i państw; mając na uwadze, że liczba posłów wybieranych w 
każdym państwie członkowskim ma zagwarantować odpowiednią reprezentację narodów 
państw należących do Wspólnoty,

1. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte przez negocjatorów na konferencji 
międzyrządowej w sprawie ustanowienia szeregu wspólnych zasad; jest przekonany, że 
niektóre zasady mogą zacząć obowiązywać od następnych wyborów europejskich, 
szczególnie system reprezentacji proporcjonalnej, próg minimalny i zakaz łączenia 
funkcji, a także środki mające na celu realizację celu równości mężczyzn i kobiet, a inne 
należy wprowadzać stopniowo;

2. uważa, że istnieje powszechny konsensus w sprawie wprowadzenia głosowania na 
podstawie systemu reprezentacji proporcjonalnej i że należy go włączyć do europejskiego 
systemu wyborczego;

3. zauważa, że niemożliwe jest stworzenie jednolitego systemu terytorialnych okręgów 
wyborczych i że należy wprowadzić rozróżnienie w oparciu o liczbę ludności każdego 
państwa członkowskiego; podkreśla jednak, że system terytorialnych okręgów 
wyborczych nie powinien wpływać negatywnie na zasadę proporcjonalności, zgodnie 
z art. 2 projektu Aktu;

4. uważa, że w celu budowania europejskiej świadomości politycznej i rozwoju 
europejskich partii politycznych określona liczba miejsc powinna zostać rozdzielona na 
podstawie zasady reprezentacji proporcjonalnej w ramach jednego okręgu wyborczego 
utworzonego z obszaru państw członkowskich;

5. zauważa, że zastosowanie progu wyborczego powinno pozostać nieobowiązkowe 
i w żadnym razie nie powinien on przekraczać 5% głosów oddanych w danym kraju;

6. zauważa, że głosowanie preferencyjne stanowi bodziec do uczestniczenia w wyborach; 
uważa jednak, że każde państwo członkowskie powinno indywidualnie decydować o jego 
zastosowaniu;

7. uważa, że przy sporządzaniu list kandydatów na wybory europejskie należy uwzględnić 
cel równości mężczyzn i kobiet oraz że bezpośrednie osiągnięcie tego celu jest przede 
wszystkim zadaniem partii politycznych;

8. proponuje, by wybory europejskie odbywały się w jednym z dni maja, aby poprawić 
frekwencję, unikając organizacji wyborów w czasie wakacji szkolnych, które w szeregu 
państwa członkowskich rozpoczynają się w czerwcu;

9. zaleca, by ograniczyć liczbę dni, w które można przeprowadzać wybory, do niezbędnego 
minimum w celu osiągnięcia konsensusu w sprawie jednego dnia wyborczego lub, jeżeli 
okaże się to niemożliwe, nie więcej niż dwóch dni (np. sobota i niedziela);

10. wzywa Radę do przeanalizowania i szybkiego przyjęcia załączonego projektu Aktu 
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w celu umożliwienia jego jak najszybszego wejścia w życie;

11.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz 
z projektem załączonego do niej aktu Radzie, Komisji oraz parlamentom i rządom państw 
członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK II DO UZASADNIENIA: Podział miejsc (2009-2014)

Państwo

Ludność 
2008  

(w mln))
% ludności UE 27 posłowie do PE 

lipiec  2009

lipiec 2009 -
stosunek: 

ludność/posłowie do PE
lipiec 2009 

+ 18 posłów do PE

lipiec 2009 + 18 
posłów do PE - stosunek 

ludność/posłowie do PE

Ludność 
2009  

(w mln)*
% ludności UE 28 

Opcja 
posłowie do PE 
lipiec 2014 

Opcja lipiec 
2014 - stosunek 

ludność/posłowie do PE

Niemcy 82,218 16,53% 99 830.483 99 830.483 82,002 16,25% 96 854.188

Francja 63,753 12,82% 72 885.460 74 861.528 64,351 12,76% 76 846.724

Wielka Brytania 61,186 12,30% 72 849.806 73 838.164 61,635 12,22% 73 844.315

Włochy 59,619 11,98% 72 828.046 73 816.703 60,045 11,90% 72 833.958

Hiszpania 45,283 9,10% 50 905.666 54 838.580 45,828 9,08% 55 833.236

Polska 38,116 7,66% 50 762.312 51 747.365 38,136 7,56% 49 778.286

Rumunia 21,529 4,33% 33 652.382 33 652.382 21,499 4,26% 29 741.345

Holandia 16,405 3,30% 25 656.216 26 630.977 16,486 3,27% 24 686.917

Grecja 11,214 2,25% 22 509.718 22 509.718 11,260 2,23% 20 563.000

Belgia 10,667 2,14% 22 484.859 22 484.859 10,750 2,13% 20 537.500

Portugalia 10,618 2,13% 22 482.618 22 482.618 10,627 2,11% 20 531.350

Republika Czeska 10,381 2,09% 22 471.868 22 471.868 10,468 2,08% 20 523.400

Węgryy 10,045 2,02% 22 456.609 22 456.609 10,031 1,99% 20 501.550

Szwecja 9,183 1,85% 18 510.161 20 459.145 9,256 1,83% 20 462.800

Austria 8,332 1,67% 17 490.112 19 438.521 8,355 1,66% 19 439.737

Bułgaria 7,640 1,54% 17 449.424 18 424.456 7,607 1,51% 18 422.611

Dania 5,476 1,10% 13 421.215 13 421.215 5,511 1,09% 14 393.643

Słowacja 5,401 1,09% 13 415.462 13 415.462 5,412 1,07% 14 386.571

Finlandia 5,301 1,07% 13 407.769 13 407.769 5,326 1,06% 14 380.429

Irlandia 4,401 0,88% 12 366.775 12 366.775 4,450 0,88% 12 370.833

Chorwacja 4,435 0,88% 12 369.583

Litwa 3,366 0,68% 12 280.533 12 280.533 3,350 0,66% 10 335.000

Łotwa 2,271 0,46% 8 283.863 9 252.322 2,261 0,45% 7 323.000

Słowenia 2,026 0,41% 7 289.414 8 253.238 2,032 0,40% 7 290.286

Estonia 1,341 0,27% 6 223.483 6 223.483 1,340 0,27% 6 223.333

Cypr 0,789 0,16% 6 131.550 6 131.550 0,797 0,16% 6 132.833

Luksemburg 0,484 0,10% 6 80.633 6 80.633 0,494 0,10% 6 82.333

Malta 0,410 0,08% 5 82.060 6 68.383 0,414 0,08% 6 69.000

Islandia 0,319 0,06% 6 53.167

UE 497,456 100,00% 736 675.891 754 659.755 504,477 100,00% 751 671.740

Uwaga: Pola zaznaczone na szaro wskazują, gdzie proporcjonalność degresywana nie została osiągnięta .
* Eurostat, listopad 2009
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Miejsca w PE zgodnie z zasadą degresywnej proporcjonalności
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ZAŁĄCZNIK III DO UZASADNIENIA: Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego (1979 - 2009)
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ZAŁĄCZNIK IV DO UZASADNIENIA: Nierównowaga płci
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ZAŁĄCZNIK VDO UZASADNIENIA: Parlament Europejski: obecne praktyki wyborcze w państwach członkowskich

Okręgi wyborcze Głosowanie 
preferencyjn
e

Podział 
miejsc

Wartoś
ci 
progo
we

Prawo wyborcze Kandydaci Zgłaszanie kandydatów Głosowan
ie

AUSTRIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

Tak D'Hondt 4% Wiek: 16
Obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.

Wiek: 18
Obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.

Opłata w wysokości 3600 
euro za listę.
Kandydat musi mieć 
poparcie trzech posłów do 
parlamentu, jednego posła 
do PE lub 2600 
uprawnionych do 
głosowania wyborców.

niedziela

BELGIA trzy językowe kolegia 
wyborcze: niderlandzkie, 
francuskie, niemieckie; i 
cztery regionalne okręgi 
wyborcze:
1. Flandria (niderlandzkie 
kolegium wyborcze) 
2. Walonia (francuskie 
kolegium wyborcze) 
3. Bruksela-Hal-Vilvorde 
(BHV) (niderlandzkie lub 
francuskie kolegium 
wyborcze); 4. 2 kantony 
(niemieckie kolegium 
wyborcze) 

Tak D'Hondt Nie Wiek: 18 
Obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania. 
Obywatele Belgii 
zamieszkali w innych 
państwach 
członkowskich 
(obywatele Belgii 
zamieszkali poza UE 
nie mogą głosować w 
wyborach do PE).
Udział w wyborach jest 
obowiązkowy. 
Nieuczestniczenie w 
wyborach podlega 
karze.

Wiek: 21
Obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.
Muszą mówić w 
odnośnym języku 
kolegium 
wyborczego.

Poparcie kandydatów:
przez pięciu belgijskich 
posłów do parlamentu 
należących do odnośnej 
grupy językowej;
przez 5000 uprawnionych
do głosowania wyborców w 
Walonii, Flandrii i BHV;
przez 200 wyborców 
uprawnionych do 
głosowania w 
niemieckojęzycznym okręgu 
wyborczym.

niedziela
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Okręgi wyborcze Głosowanie 
preferencyjn
e

Podział 
miejsc

Wartoś
ci 
progo
we

Prawo wyborcze Kandydaci Zgłaszanie kandydatów Głosowan
ie

BUŁGARIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

Tak Hare-
Niemeyer

Nie Wiek: 18 
Obywatele UE 
zamieszkali na terenie 
kraju przez co najmniej 
3 miesiące lub w innym 
państwie 
członkowskim.

Wiek: 21
Obywatele UE 
zamieszkali na 
terenie kraju przez co 
najmniej 2 miesiące 
lub w innym państwie 
członkowskim UE.
-

Indywidualni kandydaci 
muszą zebrać 10000 
podpisów i płacą 10000 
lewów (5100 EUR);
Partie polityczne muszą 
zebrać 15000 podpisów i 
płacą 15000 lewów (7700 
EUR).
Koalicje muszą zebrać 
20000 podpisów i płacą 
20000 lewów (10250 EUR).

niedziela

CYPR jeden krajowy okręg 
wyborczy

Nie D'Hondt / 
Droop 

Nie Wiek: 18 
Obywatele Cypru i UE 
zamieszkali na terenie 
kraju przez co najmniej 
6 miesięcy przed 
wyborami.
Specjalne listy 
wyborcze.
Udział w wyborach jest 
obowiązkowy (ale brak 
kar).

Wiek: 25 niedziela

REPUBLIKA 
CZESKA

jeden krajowy okręg 
wyborczy

Tak. Każdy 
wyborca 
dysponuje 
dwoma 
głosami. Aby 
zostać 
wybranym, 
kandydat 
musi uzyskać 

D'Hondt 5% Wiek: 18 
Obywatele UE, stale 
zamieszkali na terenie 
kraju przez co najmniej 
45 dni.

Wiek: 21
Obywatele UE, stale 
zamieszkali na 
terenie kraju przez co 
najmniej 45 dni.

Tylko partie polityczne lub 
koalicje mogą zgłaszać 
kandydatów.
Opłata w wysokości 15000 
koron (585 EUR).

piątek i 
sobota
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Okręgi wyborcze Głosowanie 
preferencyjn
e

Podział 
miejsc

Wartoś
ci 
progo
we

Prawo wyborcze Kandydaci Zgłaszanie kandydatów Głosowan
ie

5% głosów 
oddanych na 
jej/jego 
partię.

DANIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

Nie D'Hondt Nie Wiek: 18 
Obywatele Danii stale 
zamieszkali w UE. 
Obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.

Wiek: 18
Każda osoba 
uprawniona do 
głosowania w 
wyborach do PE.

Partie reprezentowane w 
Folketing lub PE.
Nowe partie muszą zebrać 
podpisy wyborców 
odpowiadające co najmniej 
2% głosów uzyskanych w 
poprzednich wyborach do 
Folketing.

brak 
ustaloneg
o dnia

ESTONIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

Nie D'Hondt Wiek: 18 Wiek: 21 Listy zgłaszają 
zarejestrowane partie 
polityczne.
Kaucja równa 
pięciokrotności 
minimalnego miesięcznego 
wynagrodzenia.

niedziela

FINLANDIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

Tak D'Hondt Nie Wiek: 18 
Obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania. 

Wiek: 18 
Obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania. 

Kandydatów zgłaszają 
partie polityczne lub 
komitety wyborców (złożone 
z co najmniej 2000 osób).

niedziela
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Okręgi wyborcze Głosowanie 
preferencyjn
e

Podział 
miejsc

Wartoś
ci 
progo
we

Prawo wyborcze Kandydaci Zgłaszanie kandydatów Głosowan
ie

FRANCJA osiem regionalnych 
okręgów wyborczych 

Nie D'Hondt 5% Wiek: 18 
Obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.

Wiek: 23
Obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.

Równość płci. niedziela

NIEMCY jeden krajowy okręg 
wyborczy, ale posłowie 
są wybierani z list krajów 
związkowych lub z listy 
federalnej

Nie Sainte-Laguë
(zgodnie ze 
zmianą 
ustawy z dn. 
17 marca 
2008 r.);
Kodeks 
cywilny, 
księga I, s. 
394)

5% Wiek: 18 
Obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania. 

Wiek: 18
Obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania. 

Listy zgłaszają partie 
polityczne założone w UE.
Lista federalna: partie 
posiadające mniej niż pięciu 
przedstawicieli w PE, 
Bundestagu lub landtagu 
muszą zebrać 4000 
podpisów;
lista kraju związkowego: 
konieczne są 2000 
podpisów.

niedziela

WĘGRY jeden krajowy okręg 
wyborczy

Nie D'Hondt 5% Wiek: 18 
Obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania. 

Wiek: 18 
Wszyscy wyborcy 
mają prawo 
kandydować w 
wyborach z list 
partyjnych.

Listy zgłaszają 
zarejestrowane partie i 
muszą uzyskać poparcie 
20000 wyborców (jeden 
wyborca może poprzeć 
tylko jedną listę).

niedziela

IRLANDIA cztery regionalne okręgi 
wyborcze

Tak system 
pojedynczeg
o głosu 
przechodnieg
o (PGP)

Nie Wiek: 18 Wiek: 21 Listy zgłaszają 
zarejestrowane partie 
polityczne.
Niezależni kandydaci 
muszą zebrać 60 podpisów 
osób ujętych w spisie 

piątek
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Okręgi wyborcze Głosowanie 
preferencyjn
e

Podział 
miejsc

Wartoś
ci 
progo
we

Prawo wyborcze Kandydaci Zgłaszanie kandydatów Głosowan
ie

wyborców i pochodzących z 
tego samego okręgu 
wyborczego.

WŁOCHY
(obecnie trwa 
przegląd)

pięć regionalnych 
okręgów wyborczych

Tak - istnieje 
możliwość 
przeniesienia 
głosów z 
jedengo 
okręgu 
wyborczego 
do innego.

Hare Nie Wiek: 18
Obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.
Obywatele Włoch w 
innych państwach UE 
mogą głosować we 
włoskich konsulatach 
lub drogą pocztową. 
Obywatele Włoch 
zamieszkali poza UE, 
jeżeli przyjadą 
głosować do Włoch. 
Udział w wyborach nie 
jest obowiązkowy, lecz 
ma charakter 
obowiązku 
obywatelskiego.

Wiek: 25
Obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.

Indywidualni kandydaci 
muszą zebrać 30000 
podpisów, w tym 10% musi 
pochodzić z 
poszczególnych 
cząstkowych regionów 
okręgu wyborczego.
Partie polityczne i grupy 
posiadajace co najmniej 
jedno miejsce w PE lub we 
włoskim parlamencie mogą 
zgłaszać listy bez 
podpisów.

sobota / 
niedziela

ŁOTWA jeden krajowy okręg 
wyborczy

Nie Sainte-Laguë Nie Wiek: 18 Wiek: 21 Listy zgłaszają 
zarejestrowane partie 
polityczne.
Kaucja w wysokości 1000 
łatów (1450 EUR).

sobota

LITWA jeden krajowy okręg 
wyborczy

Tak Hare-
Niemeyer

5% Wiek: 18 Wiek: 21 Tylko partie polityczne 
mogą zgłaszać 
kandydatów.

niedziela
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Okręgi wyborcze Głosowanie 
preferencyjn
e

Podział 
miejsc

Wartoś
ci 
progo
we

Prawo wyborcze Kandydaci Zgłaszanie kandydatów Głosowan
ie

LUKSEMBURG jeden krajowy okręg 
wyborczy

Tak -
wyborcy 
dysponują 
sześcioma 
głosami.

D'Hondt / 
Hagenbach–
Bischoff

Nie Wiek: 18
Obywatele UE, stale 
zamieszkali na terenie 
kraju przez co najmniej 
5 lat.
Udział w wyborach jest 
obowiązkowy.

Wiek: 18
Obywatele UE, stale 
zamieszkali na 
terenie kraju przez co 
najmniej 5 lat.

Listy wymagają zebrania 
250 podpisów 
uprawnionych do 
głosowania wyborców lub 
jednego posła do PE, lub 
członków Izby 
Deputowanych. 
Na listach większość muszą 
stanowić obywatele 
Luksemburga.

niedziela

MALTA jeden krajowy okręg 
wyborczy

Tak PGP Nie Wiek: 18 Wiek: 18 Kaucja w wysokości 40 
funtów maltańskich (95 
EUR) (zwracana w 
przypadku uzyskania 10% 
głosów).

sobota

HOLANDIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

Tak D'Hondt Nie Wiek: 18 
Obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.

Wiek: 18 
Obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.

Partie, które nie są 
reprezentowane w PE, 
płacą kaucję w wysokości 
450 EUR.
Do list należy załączyć co 
najmniej 30 podpisów 
wyborców.

czwartek

POLSKA trzynaście regionalnych 
okręgów wyborczych

Nie D'Hondt / 
Hare-
Niemeyer 

5% Wiek: 18 
Obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.

Wiek: 21
Obywatele UE, stale 
zamieszkali na 
terenie kraju przez co 
najmniej 5 lat.

Na listach musi się znaleźć 
co najmniej 5 nazwisk i 
10000 podpisów wyborców 
z odnośnego okręgu 
wyborczego.

niedziela

PORTUGALIA jeden krajowy okręg Nie D'Hondt Nie Wiek: 18 Wiek: 18 Liczba kandydatów na niedziela
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Wartoś
ci 
progo
we

Prawo wyborcze Kandydaci Zgłaszanie kandydatów Głosowan
ie

wyborczy listach musi być równa 
liczbie wybieranych posłów
do PE, plus 3-8 zastępców. 

RUMUNIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

Nie D'Hondt 5% Wiek: 18 
Obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.

Wiek: 23 
Obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.

Na listach musi się znaleźć 
200000 podpisów. 
Niezależni kandydaci 
muszą zebrać 100000 
podpisów.

niedziela

SŁOWACJA jeden krajowy okręg 
wyborczy

Tak Droop 5% Wiek: 18 
Obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania, stale 
zamieszkali na terenie 
kraju i obecni w dniu 
wyborów.

Wiek: 21 
Obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.

Partie polityczne wnoszą 
kaucję w wysokości 50000 
koron słowackich (1510 
EUR).

sobota

SŁOWENIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

Tak D'Hondt 4% Wiek: 18 Wiek: 18 Partie polityczne zgłaszają 
listy popierane przez 
członków Zgromadzenia 
Narodowego lub co 
najmniej 1000 wyborców.
Niezależni kandydaci 
muszą zebrać 3000 
podpisów.

niedziela

HISZPANIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

Nie D'Hondt Nie Wiek: 18 
Obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.

Wiek: 18 
Obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 

Partie lub koalicje zgłaszają 
listy z 15000 podpisów 
wyborców lub wybranych 
przedstawicieli.

niedziela
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Prawo wyborcze Kandydaci Zgłaszanie kandydatów Głosowan
ie

głosowania. 

SZWECJA jeden krajowy okręg 
wyborczy

Tak Sainte-Lagüe partie 
muszą 
uzyska
ć 4%; 
kandyd
aci 
muszą 
uzyska
ć 5% 
całkowi
tej 
liczby 
głosów 
oddany
ch na 
jej/jego 
partię

Wiek: 18 
Obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania.

Wiek: 18 
Wszyscy uprawnieni 
do głosowania mogą 
kandydować w 
wyborach.

Brak warunków niedziela

ZJEDNOCZONE 
KRÓLESTWO

dwanaście regionalnych 
okręgów wyborczych

Wielka 
Brytania: Nie 

Irlandia 
Północna: 
Tak

Wielka 
Brytania: 
D'Hondt;

Irlandia 
Północna: 
PGP

Nie Wiek: 18 
Obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania, stale 
zamieszkali na terenie 
ZK przez co najmniej 
rok.

Wiek: 21
Obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania, stale 
zamieszkali na 
terenie ZK przez co 
najmniej rok.

Kaucja w wysokości 5000 
funtów (6750 EUR).
Zgłoszeni kandydaci muszą 
uzyskać poparcie 30 
wyborców w okręgach 
wyborczych.

czwartek

Kursy walutowe z lutego 2008 r.


