
17196/09 jp/MO/jo 1
DQPG PL

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

Bruksela, 4 grudnia 2009 r. (07.12)
(OR. es,fr)

17196/09

POLGEN 232

PISMO PRZEWODNIE
Od: Sekretariat Generalny Rady
Do: COREPER / Rada
Dotyczy: Zmiana traktatów

- Środki przejściowe dotyczące składu Parlamentu Europejskiego

Delegacje otrzymują w załączeniu kopię pisma ambasadora Carlosa Bastarreche Sagüesa, Stałego 

Przedstawiciela Hiszpanii, skierowanego do Pierre'a de Boissieu, Sekretarza Generalnego Rady, 

w sprawie propozycji zmiany traktatów dotyczącej składu Parlamentu Europejskiego.

________________
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ZAŁĄCZNIK

Ambasador
Stałe Przedstawicielstwo Hiszpanii

przy Unii Europejskiej

Bruksela, 4 grudnia 2009 r.

Pierre de BOISSIEU
Sekretarz Generalny
Rady Unii Europejskiej
Rue de la Loi 175
Bruksela

Szanowny Panie!

Rząd Hiszpanii polecił mi przedłożyć Radzie, zgodnie z art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej, 
propozycję dotyczącą zmiany traktatów w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących 
składu Parlamentu Europejskiego, zgodnie z tym, co ustaliła Rada Europejska. 

Wspomniany wniosek znajduje się w załączniku.

(Zwrot grzecznościowy).

Carlos Bastarreche
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4 grudnia 2009 r.

PROJEKT

PROTOKÓŁ

ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ (nr 36) W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

MAJĄC NA UWADZE fakt, że ze względu na to, że traktat z Lizbony wszedł w życie po wyborach 

europejskich, które odbyły się w dniach 4–7 czerwca 2009 roku, i zgodnie z deklaracją przyjętą 

przez Radę Europejską w dniach 11 i 12 grudnia 2008 roku oraz z decyzją Rady Europejskiej 

przyjętą na posiedzeniu w dniach 18 i 19 czerwca 2009 roku, należy przewidzieć środki 

przejściowe dotyczące składu Parlamentu Europejskiego do końca kadencji 2009–2014,

MAJĄC NA UWADZE, że tym spośród państw członkowskich, których liczba posłów do 

Parlamentu Europejskiego byłaby wyższa gdyby traktat z Lizbony obowiązywał już podczas 

wyborów europejskich w czerwcu 2009 roku, należy umożliwić uzyskanie odpowiedniej liczby 

dodatkowych miejsc i ich obsadzenie,

UWZGLĘDNIAJĄC liczbę miejsc na państwo członkowskie przewidzianą w projekcie decyzji 

Rady Europejskiej uzgodnionej na szczeblu politycznym przez Parlament Europejski w dniu 

11 października 2007 roku oraz Deklarację nr 4 dołączoną do Aktu końcowego konferencji 

międzyrządowej, która przyjęła traktat z Lizbony,

MAJĄC NA UWADZE, że należy stworzyć – na okres pozostający od dnia wejścia w życie 

niniejszego protokołu do końca kadencji 2009–2014 – 18 dodatkowych miejsc przewidzianych dla 

państw członkowskich, których dotyczy decyzja Rady Europejskiej przyjęta na posiedzeniu 

w dniach 18 i 19 czerwca 2009 roku,
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MAJĄC NA UWADZE, że należy w tym celu zezwolić na tymczasowe przekroczenie liczby 

posłów na państwo członkowskie i maksymalnej liczby posłów, przewidzianych zarówno 

w postanowieniach traktatów obowiązujących podczas wyborów europejskich w czerwcu 

2009 roku, jak i w artykule 14 ustęp 2 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej w wersji 

uwzględniającej zmiany wprowadzone traktatem z Lizbony,

MAJĄC NA UWADZE, że należy również ustalić zasady, które umożliwią zainteresowanym 

państwom członkowskim obsadzenie tymczasowo utworzonych dodatkowych miejsc,

MAJĄC NA UWADZE, że jeżeli chodzi o postanowienia przejściowe, należy zmienić Protokół 

(nr 36) w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustawiającego Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej,

UZGODNIŁY następujące postanowienia, które dołącza się do Protokołu (nr 36) w sprawie 

postanowień przejściowych,
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Artykuł 1

Artykuł 2 Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych, dołączonego do Traktatu o Unii 

Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustawiającego Europejską 

Wspólnotę Energii Atomowej, otrzymuje brzmienie:

„1. Na okres pozostający od dnia wejścia w życie niniejszego artykułu do końca kadencji 

2009–2014 oraz w drodze odstępstwa od artykułu 189 akapit drugi i artykułu 190 ustęp 2 

traktatu WE oraz od artykułu 107 akapit drugi i artykułu 108 ustęp 2 traktatu EWEA, które 

obowiązywały podczas wyborów europejskich w czerwcu 2009 roku, a także w drodze 

odstępstwa od liczby miejsc przewidzianych w artykule 14 ustęp 2 akapit pierwszy Traktatu 

o Unii Europejskiej, do istniejących 736 miejsc dodaje się – zwiększając tym samym 

tymczasowo do końca kadencji 2009–2014 całkowitą liczbę członków Parlamentu 

Europejskiego do 754 – następujące 18 miejsc:

Bułgaria 1 Niderlandy 1

Hiszpania 4 Austria 2

Francja 2 Polska 1

Włochy 1 Słowenia 1

Łotwa 1 Szwecja 2

Malta 1 Zjednoczone Królestwo 1
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2. W drodze odstępstwa od artykułu 14 ustęp 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 

zainteresowane państwa członkowskie wyznaczają osoby, które zajmą dodatkowe miejsca, 

o których mowa w ustępie 1, zgodnie z przepisami ustawowymi zainteresowanych państw 

członkowskich i pod warunkiem, że osoby te zostały wybrane w powszechnych wyborach

bezpośrednich w drodze:

a) wyboru w powszechnych wyborach bezpośrednich zorganizowanych specjalnie 

w tym celu w zainteresowanym państwie członkowskim zgodnie z postanowieniami 

mającymi zastosowanie do wyborów do Parlamentu Europejskiego; lub

b) odwołania się do wyników wyborów europejskich, które odbyły się w dniach 

4–7 czerwca 2009 roku; lub

c) wyznaczenia przez parlament narodowy zainteresowanego państwa członkowskiego 

ze swojego grona wymaganej liczby posłów, zgodnie z procedurą określoną przez 

poszczególne państwa członkowskie.

3. W stosownym czasie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, Rada 

Europejska przyjmuje decyzję ustalającą skład Parlamentu Europejskiego, zgodnie 

z artykułem 14 ustęp 2 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej.”.

Artykuł 2

Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony, zgodnie z ich 

odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone do depozytu 

Rządowi Republiki Włoskiej.

Niniejszy Protokół wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2010 roku, pod warunkiem że złożone 

zostaną wszystkie dokumenty ratyfikacyjne lub, jeżeli nie zostaną one złożone w tym terminie, 

pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu do depozytu dokumentu ratyfikacyjnego przez 

Państwo-Sygnatariusza, które jako ostatnie spełni tę formalność.
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Artykuł 3

Niniejszy Protokół został sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach angielskim, 

bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, 

litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, 

słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych 

języków są na równi autentyczne. Zostaje on złożony do depozytu w archiwum Rządu Republiki 

Włoskiej, który przekaże uwierzytelniony odpis każdemu z rządów pozostałych Państw-

Sygnatariuszy.

W DOWÓD CZEGO niżej wymienieni pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym 

Protokołem.

Sporządzono w … dnia …

_____________________


