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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie oceny wyborów europejskich
(2020/2088(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności jego art. 10 i 14 oraz 
art. 17 ust. 7,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności 
jego art. 20 i 22,

– uwzględniając deklarację odnoszącą się do art. 17 ust. 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej 
dołączoną do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat 
z Lizbony,

– uwzględniając decyzję Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. 
zmieniającą Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego 
w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, 
EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.1,

– uwzględniając decyzję Rady Europejskiej (UE) 2018/937 z dnia 28 czerwca 2018 r. 
ustanawiającą skład Parlamentu Europejskiego2,

– uwzględniając decyzję Rady (UE, Euratom) 2018/767 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 
ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego 
w powszechnych wyborach bezpośrednich3,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/673 z dnia 3 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych 
i europejskich fundacji politycznych4,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2019/493 z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
1141/2014 w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów 
o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego5,

– uwzględniając Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską, z późniejszymi zmianami6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 listopada 2015 r. w sprawie reformy prawa 

1 Dz.U. L 178 z 16.7.2018, s. 1.
2 Dz.U. L 165I z 2.7.2018, s. 1.
3 Dz.U. L 129 z 25.5.2018, s. 76.
4 Dz.U. L 114I z 4.5.2018, s. 1.
5 Dz.U. L 85I z 27.3.2019, s. 7.
6 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.
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wyborczego Unii Europejskiej7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie poprawy 
funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu 
z Lizbony8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ewentualnych zmian 
i dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie projektu decyzji 
Rady w sprawie ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich10,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego11,

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyboru 
przewodniczącego Komisji12,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ingerencji 
zewnętrznej w wybory i dezinformacji w krajowych i unijnych procesach 
demokratycznych13,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że w wyborach europejskich w 2019 r. odnotowano najwyższą 
frekwencję spośród wszystkich wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły 
się w ciągu ostatnich 20 lat, wynoszącą 50,2 % (wzrost o osiem punktów procentowych 
w porównaniu z 2014 r.), co stanowi pozytywny sygnał, że według obywateli Unii 
Europejskiej wiele ich problemów można rozwiązać na szczeblu UE;

B. mając na uwadze, że wyższa frekwencja po części wynikała z większego udziału osób 
młodych;

C. mając na uwadze, że wyższa frekwencja była ostatecznie związana z wyższymi 
wynikami osiągniętymi przez eurosceptyków, co należy traktować jako ostrzeżenie 
w odniesieniu do integracji europejskiej, zwłaszcza w kilku założycielskich państwach 
członkowskich, w których wybory wygrali skrajnie prawicowi ekstremiści i siły 
antyeuropejskie;

D. mając na uwadze, że wyższa frekwencja jest również oznaką, że obywatele Unii chcą, 

7 Dz.U. C 366 z 27.10.2017, s. 7.
8 Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 215.
9 Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 201.
10 Dz.U. C 390 z 18.11.2019, s. 170.
11 Dz.U. C 463 z 21.12.2018, s. 83.
12 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0002.
13 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0031.
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aby UE szybko i skutecznie działała w ważnych kwestiach, takich jak: zmiana klimatu, 
migracja, ochrona praw podstawowych i demokratyzacja;

E. mając na uwadze poprawę pod względem równości płci wśród posłów do Parlamentu 
Europejskiego (41 % kobiet w 2019 r. – wzrost z 37 % w 2014 r.);

F. mając na uwadze, że 15 państw członkowskich nadal ogranicza prawa wyborcze osób 
z niepełnosprawnościami, uniemożliwiając w ten sposób znaczący udział i reprezentację 
tych obywateli w procesach demokratycznych;

G. mając na uwadze, że reforma Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z 1976 r., przyjęta 
przez Parlament Europejski w rezolucji ustawodawczej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie 
projektu decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do 
decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.14, nadal nie 
została w pełni ratyfikowana z powodu niechęci Niemiec, Hiszpanii i Cypru do podjęcia 
ostatnich niezbędnych kroków w swoim prawodawstwie krajowym, co tym samym 
blokuje rozwój ram prawnych dotyczących wyborów europejskich;

H. mając na uwadze, że zmieniony Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, wciąż oczekujący na 
ratyfikację przez niektóre państwa członkowskie, już wymaga dalszych ulepszeń (np. 
w odniesieniu do urlopu rodzicielskiego lub ze względów rodzinnych posłów do 
Parlamentu Europejskiego);

I. mając na uwadze, że wynik wyborów europejskich w 2019 r. spowodował fragmentację 
reprezentacji politycznej w Parlamencie, prowadząc do wzrostu złożoności procesu 
decyzyjnego;

J. mając na uwadze, że wybory w 2019 r. nie zakończyły się wyborem przewodniczącego 
Komisji spośród różnych czołowych kandydatów, co stanowiło krok wstecz 
w odniesieniu do procesu, który ustanowiono w 2014 r.;

K. mając na uwadze, że system czołowych kandydatów nie został jeszcze w pełni 
rozwinięty; mając na uwadze, że system ten między innymi nie daje czołowym 
kandydatom możliwości oficjalnego kandydowania we wszystkich państwach 
członkowskich z list transnarodowych, co pozwalałoby wszystkim wyborcom 
europejskim na wybranie preferowanego czołowego kandydata i oddanie na niego 
głosu; mając na uwadze, że Parlament Europejski poruszył tę kwestię w swojej decyzji 
z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie nowelizacji Porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską15;

L. mając na uwadze, że system czołowych kandydatów musi zostać ulepszony 
i sformalizowany w prawie pierwotnym UE po dogłębnej refleksji instytucjonalnej; 
mając na uwadze, że refleksja ta powinna również obejmować faktyczną rolę polityczną 
Komisji i jej przewodniczącego oraz wszelkie związane z nią zmiany w procesie 

14 Dz.U. C 118 z 8.4.2020, s. 246.
15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0030.
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decyzyjnym Unii;

M. mając na uwadze, że usprawnienia instytucjonalne, takie jak listy transnarodowe, 
o których Parlament wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie składu 
Parlamentu Europejskiego, lub przekształcenie Rady w drugą izbę władzy 
prawodawczej Unii, zaproponowane w rezolucji Parlamentu z dnia 16 lutego 2017 r. 
w sprawie ewentualnych zmian i dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii 
Europejskiej, radykalnie przekształciłyby wybory europejskie w jedne rzeczywiste 
wybory europejskie w przeciwieństwie do dzisiejszych odrębnych wyborów krajowych 
w 27 państwach;

N. mając na uwadze, że wzmożona wymiana polityczna w Parlamencie uwydatniła 
również wady szeregu obowiązujących procedur takich jak przesłuchania kandydatów 
na komisarzy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków dotyczących oceny prawnej 
ich wniosków (np. oświadczeń majątkowych);

O. mając na uwadze, że procesy demokratyczne zarówno na szczeblu państw 
członkowskich, jak i unijnym były przedmiotem ataków ze strony obcych sił dążących 
do wpłynięcia na wyniki wyborów i osłabienia Unii; mając na uwadze, że mechanizmy 
wprowadzone przez instytucje europejskie, takie jak kodeks postępowania w zakresie 
zwalczania dezinformacji i system szybkiego ostrzegania w odniesieniu do wyborów, 
przyczyniły się do ograniczenia ingerencji zagranicznej podczas kampanii wyborczej;

P. mając na uwadze, że prośby skierowane przed wyborami przez Komisję do platform 
mediów społecznościowych wywołały zamęt i miały niezamierzone konsekwencje takie 
jak zakaz reklam politycznych o zasięgu ogólnoeuropejskim, które dla europejskich 
partii politycznych stanowią jedyny sposób reklamowania się podczas europejskich 
kampanii wyborczych; mając na uwadze, że w szczególności w tej kwestii instytucje 
powinny opracować podejście międzyinstytucjonalne w celu wywarcia pozytywnego 
wpływu na bezpieczeństwo i stabilność procesu wyborczego;

Q. mając na uwadze, że europejskie partie i fundacje polityczne są głównymi podmiotami 
ułatwiającymi udaną europejską debatę polityczną, zarówno podczas wyborów 
europejskich, jak i po ich zakończeniu;

R. mając na uwadze, że europejskie partie polityczne napotykają różne ograniczenia 
w prowadzeniu kampanii podczas wyborów europejskich i mają zakaz prowadzenia 
kampanii w referendach krajowych dotyczących spraw europejskich;

1. odnotowuje wyższą frekwencję w wyborach europejskich w 2019 r; uznaje, że pokazuje 
to, iż coraz większy odsetek obywateli uważa UE za właściwy szczebel, na którym 
należy stawić czoła wyzwaniom naszych czasów, takim jak: zmiana klimatu 
i problematyka ochrony środowiska, nierówności społeczne i zróżnicowanie sytuacji 
kobiet i mężczyzn, zrównoważony wzrost gospodarczy oraz kwestie geopolityczne, 
takie jak migracja i polityka zagraniczna; wzywa zatem wszystkie instytucje 
europejskie do wzięcia na siebie odpowiedzialności i podejmowania działań na 
podstawie mandatu udzielonego im, bezpośrednio lub pośrednio, przez obywateli; 
wyraża ubolewanie zarówno z powodu braku zdecydowania ze strony Rady, jak i braku 
wyraźnego zamiaru osiągnięcia rozwiązań w oparciu o wspólne podejście;
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2. z zadowoleniem przyjmuje znaczny wzrost udziału osób młodych w wyborach; 
ponawia swój apel do Rady i Komisji o uwzględnienie ich obaw, jako że mają one 
decydujące znaczenie dla życia następnych pokoleń;

3. ubolewa nad faktem, że wynik wyborów nie doprowadził do osiągnięcia prawdziwej 
równowagi płci w Parlamencie; zwraca się do Komisji o sformułowanie, we współpracy 
z Parlamentem i innymi organami takimi jak Komisja Wenecka, zaleceń dla państw 
członkowskich mających na celu zwiększenie reprezentacji kobiet w Parlamencie 
Europejskim;

4. zauważa, że podobne zalecenia można byłoby sformułować odnośnie do korzystania 
z biernego i czynnego prawa wyborczego przez obywateli z niepełnosprawnościami; 
przypomina z głębokim zaniepokojeniem, że w szeregu państw członkowskich 
obywatele z niepełnosprawnościami w 2019 r. nie byli w stanie głosować z powodu 
nieodpowiednich materiałów wyborczych lub nieodpowiedniej infrastruktury 
w lokalach wyborczych;

5. jest zdania, że powodem, dla którego system czołowych kandydatów nie doprowadził 
do wyłonienia przewodniczącego Komisji Europejskiej po wyborach w 2019 r., jest 
fakt, iż po doświadczeniach z 2014 r. nie wprowadzono w nim żadnych ulepszeń; 
zamierza wzmocnić demokratyczny proces wyboru przewodniczącego Komisji przed 
kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 r.;

6. z zadowoleniem przyjmuje nadchodzącą wspólną deklarację trzech instytucji 
europejskich dotyczącą konferencji w sprawie przyszłości Europy, przypomina 
o zobowiązaniu się przewodniczącego Komisji do zajęcia się podczas tej konferencji 
kwestią list transnarodowych i systemem czołowych kandydatów jako priorytetowymi 
kwestiami instytucjonalnymi;

7. podkreśla, że wybór przewodniczącego Komisji zależy od większości posłów do 
Parlamentu, co de facto wymaga utworzenia koalicji; zaleca odwrócenie procedury 
wyboru, tak aby Parlament proponował i wybierał przewodniczącego Komisji po 
uzyskaniu zgody Rady Europejskiej;

8. uznaje, że wynik wyborów europejskich wzmocnił polityczny wymiar wyboru Komisji 
Europejskiej, a zatem potrzebę dokładniejszej i bardziej obiektywnej kontroli deklaracji 
interesów kandydatów na komisarzy; wzywa do utworzenia niezależnego organu 
dysponującego odpowiednimi środkami, którego zakres obowiązków obejmie tę 
kontrolę;

9. wyraża ubolewanie, że rozdział tek komisarzy opiera się wyłącznie na logice, zgodnie 
z którą interesy krajowe mają pierwszeństwo przed wspólnym interesem europejskim;

10. podkreśla, że wszyscy wyborcy europejscy powinni móc głosować na preferowanego 
kandydata na przewodniczącego Komisji; powtarza zatem, że czołowi kandydaci 
powinni mieć możliwość oficjalnego kandydowania w następnych wyborach we 
wspólnym europejskim okręgu wyborczym we wszystkich państwach członkowskich;

11. uważa, że przyznanie wyborcom europejskim drugiego głosu na listy transnarodowe we 
wspólnym europejskim okręgu wyborczym, utworzone przez europejskie partie i ruchy 
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polityczne, podniosłoby rangę wyborów europejskich ponad czysto krajowe kampanie 
oparte na interesach krajowych, zwłaszcza gdyby takie listy otwierali odpowiedni 
czołowi kandydaci;

12. zwraca uwagę, że proponowane w niniejszym sprawozdaniu zmiany w prawie 
pierwotnym UE, które odzwierciedlają zwiększoną rolę polityczną Komisji w ramach 
UE, powinny również obejmować odpowiedzialność indywidualną i zbiorową Komisji 
wobec Parlamentu i Rady, jak również przekształcenie Rady w drugą izbę władzy 
prawodawczej Unii;

13. przyznaje, że chociaż uzgodniona reforma prawa wyborczego nie została jeszcze 
ratyfikowana przez niektóre państwa członkowskie, konieczne są dalsze ulepszenia, 
takie jak przepisy dotyczące głosowania zdalnego w określonych lub wyjątkowych 
okolicznościach, a także dotyczące wyborów we wspólnym europejskim okręgu 
wyborczym;

14. odnotowuje wysiłki Komisji i innych instytucji mające na celu rozwiązanie problemu 
ingerencji zagranicznej podczas kampanii wyborczej; zwraca jednak uwagę, że zasoby 
finansowe i ludzkie niezbędne do przeciwdziałania tym atakom na demokrację 
europejską, w tym na szczeblu krajowym, wielokrotnie przewyższają łączne europejskie 
zasoby przeznaczone na ten cel; wzywa Komisję i państwa członkowskie do znacznego 
zwiększenia środków finansowych udostępnianych na walkę z ingerencją zagraniczną;

15. wzywa Komisję i Radę do rozważenia, zgodnie z pracami komisji specjalnej 
Parlamentu ds. ingerencji zagranicznej i dezinformacji, pilnego utworzenia europejskiej 
organizacji zajmującej się zwalczaniem ingerencji zagranicznej; zachęca Komisję 
i Radę do znacznie ściślejszej współpracy z Parlamentem w tych kwestiach, ponieważ 
ochrona naszych instytucji demokratycznych należy do podstawowych kompetencji 
Parlamentu Europejskiego;

16. uznaje istotną rolę europejskich partii i fundacji politycznych we wspieraniu 
europejskiej debaty politycznej; zwraca jednak uwagę, że z powodu środków 
ograniczających na szczeblu europejskim i krajowym europejskie partie polityczne nie 
mogą w pełni uczestniczyć w europejskich kampaniach wyborczych; podkreśla 
ponadto, że nie wolno im prowadzić kampanii w referendach dotyczących spraw 
europejskich, w tym międzynarodowych umów handlowych lub referendum w sprawie 
członkostwa Zjednoczonego Królestwa w UE w 2016 r;

17. proponuje zmianę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych 
i europejskich fundacji politycznych16, aby umożliwić europejskim partiom i fundacjom 
politycznym pełne uczestnictwo w europejskiej przestrzeni politycznej przy 
jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości ich finansowania, zwłaszcza w przypadku 
gdy finansowanie pochodzi od partii członkowskich spoza UE;

18. uważa, że wynik wyborów europejskich jest wyraźnym sygnałem wymagającym 
dogłębnej refleksji instytucjonalnej, która pozwoli obywatelom, społeczeństwu 
obywatelskiemu i ich przedstawicielom kształtować przyszłość Unii; wzywa zatem 

16 Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.
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wszystkich partnerów instytucjonalnych do wzięcia na siebie odpowiedzialności 
i przeprowadzenia ambitnej konferencji w sprawie przyszłości Europy;

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Europejskiej, Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


