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Dotyczy: stosowanych procedur przyjmowania nowych posłów do PE

Poniżej znajduje się notatka przekazana przez dyrektora generalnego DG ds. Urzędu 
Przewodniczącego skierowana do przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych 
opisująca stosowane obecnie procedury przyjmowania nowych posłów do PE.
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Bruksela, dnia 26 stycznia 2006 r.

NOTATKA SKIEROWANA DO Jo LEINENA
Przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych

Dotyczy: stosowanych procedur przyjmowania nowych posłów do PE

Przyjmowanie nowych posłów do PE

Przy okazji każdych wyborów europejskich w Brukseli oraz w Strasburgu powoływane są 
specjalne służby odpowiedzialne za przyjęcie nowych posłów. Począwszy od dnia wyborów 
aż do końca pierwszej sesji plenarnej pomagają one nowym posłom w pierwszych kontaktach 
z Parlamentem, jeszcze zanim rozpocznie się ich mandat. Posłowie są informowani, każdy w 
swoim ojczystym języku, o tym jakie należy podjąć pierwsze kroki, oraz jakie przedłożyć 
dokumenty, tak aby objęcie obowiązków przebiegało jak najsprawniej. 

Każdy z posłów otrzymuje zbiór dokumentów (Regulamin Parlamentu Europejskiego, 
przepisy dotyczące zwrotu kosztów oraz diet, praktyczny przewodnik itp.), który jest 
pomocnym źródłem informacji nt. Parlamentu. 
Ponadto Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego organizuje przy okazji każdych 
nowych wyborów seminarium informacyjne skierowane do wszystkich nowo wybranych 
posłów. Na takim spotkaniu przybliżony zostaje sposób funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego.
Seminarium ma miejsce w Brukseli w okresie przeznaczonym na posiedzenia grup 
politycznych przed pierwszą sesją plenarną, bądź też w Strasburgu, w tygodniu 
przewidzianym na pierwszą sesję plenarną.

Kroki, jakie powinni podjąć nowo wybrani lub ponownie wybrani posłowie
Nowo wybrani lub ponownie wybrani posłowie po przybyciu do Parlamentu zobowiązani są 
do wypełnienia następujących dokumentów:

• Kwestionariusz zawierający dane osobowe jak również curriculum vitae. 
Informacje tego typu stanowią podstawę do podjęcia jakichkolwiek kroków 
administracyjnych w celu objęcia obowiązków przez posła.

Dane te wykorzystywane są również do publikacji następujących informacji:
- lista posłów
- vademecum
- posłowie w Parlamencie Europejskim

oraz zostają umieszczone w bazie danych MEP, z której pobierane są dane – z 
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wyjątkiem danych stricte prywatnych – opublikowane następnie na stronie Europarl.

• Oświadczenie majątkowe, zgodnie z art. 9 oraz załącznikiem I do Regulaminu PE. 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit drugi Regulaminu oświadczenie, które poseł 
zobowiązany jest corocznie aktualizować, stanowi niezbędny warunek stwierdzenia 
ważności mandatu i mianowania osoby do sprawowania mandatu w Parlamencie lub 
jednym z jego organów. 

• Oświadczenie stwierdzające, że nie jest się powołanym na żadne stanowisko 
niepołączalne z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego (art. 7 Aktu 
dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich).
Takie oświadczenie jest również konieczne do stwierdzenia ważności mandatu posła.

Niepołączalność stanowisk
Przy organizowaniu pierwszej sesji plenarnej obecnej kadencji Parlamentu służby Dyrekcji 
Generalnej ds. Urzędu Przewodniczącego napotkały trudności wynikające z nowych 
postanowień art. 7 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego 
w powszechnych wyborach bezpośrednich. Nowy zapis stanowi o przypadkach 
niepołączalności stanowisk, spośród których należy wymienić mandat posła do parlamentu 
narodowego i mandat posła do Parlamentu Europejskiego.

Ponieważ istniała możliwość, że niektórzy nowo wybrani posłowie znajdują się w sytuacji 
niepołączalności stanowisk przewidzianej w ust. 1 i 2 wspomnianego art. 7, w tygodniach 
poprzedzających pierwszą sesję plenarną nowego Parlamentu Sekretarz Generalny oraz jego 
zastępca zwrócili się do właściwych organów krajów, w przypadku których stwierdzono 
taką niepołączalność stanowisk, podkreślając, że posłowie, którzy 20 lipca piastowali 
stanowiska niedające się pogodzić z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, nie będą 
mogli zasiąść w Parlamencie Europejskim podczas pierwszej sesji plenarnej. 
Ponadto Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego upewnił się, że wszyscy posłowie 
jeszcze przed pierwszą sesją plenarną złożyli oświadczenie zapewniające, że w momencie 
obejmowania obowiązków nie pełnili żadnej funkcji, której nie można połączyć z mandatem 
posła do Parlamentu Europejskiego. 
Należy zwrócić również uwagę na fakt, że Sekretarz Generalny Parlamentu, przygotowując 
wybory, zwrócił się w dniu 8 października 2003 r. do Stałych Przedstawicieli nowych Państw 
Członkowskich z prośbą o dostarczenie nazw oraz danych ich krajowych organów 
właściwych do przekazania Parlamentowi Europejskiemu listy wybranych posłów. Podobne 
pismo zostało wystosowane w dniu 3 grudnia 2003 r. do Stałych Przedstawicieli starych 
Państw Członkowskich. Na pisma odpowiedziało dwadzieścia jeden z dwudziestu pięciu 
państw (Belgia, Cypr, Francja i Luksemburg nie udzieliły jeszcze odpowiedzi). 

Harald RØMER
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