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Wybory do Parlamentu Europejskiego

II. OD NICEI DO LIZBONY

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 
członkowskich w kwestii wielu wspólnych zasad, w tym między innymi proporcjonalnej 
reprezentacji. 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. Daleko idące sprawozdanie Georgiosa Anastassopoulousa zostało przyjęte przez 
Parlament dnia 15 lipca 1998 r. 355 głosami za przy 146 głosach przeciw i 39 
wstrzymujących się1.

W 2002 r. Rada zmieniła akt z 1976 r., aby zapewnić ujednolicone wprowadzenie 
proporcjonalnej reprezentacji we wszystkich państwach, wyraźnie ustanowić system 
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 wakatów2. Żadna z odważniejszych propozycji zawartych 
w sprawozdaniu parlamentarnym Georgiosa Anastassopoulosa nie została przyjęta. 

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 członkowskich) 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, 

                                               
1 Dz.U. C 292 z 21.9.1998; treść rezolucji Parlamentu znajduje się w załączniku I. 
2 Decyzja 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.
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zaś Hiszpania i Polska do 50)1.

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”2.

Zmieniono art. 191, aby zapewnić podstawę prawną dla utworzenia statutu europejskiej partii 
politycznej. Rada zyskała uprawnienia do stanowienia przepisów dotyczących uznawania 
i finansowania europejskich partii politycznych 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 
międzyinstytucjonalnej3.

Podczas Konwentu zgłoszono dość rozsądny wniosek, aby system wyborczy podlegał aktowi 
prawnemu lub aktowi ramowemu Rady, stanowiącej jednomyślnie na wniosek i za zgodą 
Parlamentu4. 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”5. 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 
(obecnie art. I-20 ust. 2) o następującej treści:

„W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele 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”.

                                               
1 Patrz załącznik II.
2 Wytłuszczenie dodane przez autora.
3 Sprawozdawca był członkiem Konwentu w sprawie przyszłości Europy (2002-2003) oraz jednym z trzech 
przedstawicieli Parlamentu na konferencji międzyrządowej w 2007 r.
4 Art. III-232 projektu Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy (2003).
5 Art. I-19 ust. 2 projektu Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy (2003).
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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 Unii całkowicie umknęło niektórym obserwatorom. Zmiana 
ta nie była jednak przypadkowa: podniesienie rangi obywatela Unii zostało podkreślone także 
w innych miejscach w traktacie1. 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. Podczas gdy kwestia procedury wyborczej nie wywołała żadnych 
kontrowersji podczas renegocjowania traktatu konstytucyjnego, stało się tak w przypadku 
wniosku dotyczącego podziału miejsc w Parlamencie, który ma zostać wybrany 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”2. 

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 narusza ścisłe stosowanie (określonej przez Parlament) zasady degresywnej 
proporcjonalności, ponieważ od 2009 r. jeden włoski poseł będzie reprezentował mniej osób 
niż jego hiszpański kolega, mimo że Hiszpania ma mniejszą liczbę mieszkańców niż 
Włochy3.

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, i mało prawdopodobne jest, aby została zmieniona 
w najbliższej przyszłości. Wątpliwe jest natomiast, czy formuła „750 plus 1 dla Włoch” 
przetrwa i czy powinna przetrwać do wyborów w 2014 r. W każdym przypadku przed 2014 r. 
                                               
1 Przede wszystkim art. I-46 ust. 2, zgodnie z którym „Obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie 
Unii, w Parlamencie Europejskim”, (następnie powielony w traktacie lizbońskim, w art. 8a ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej).
2 Fragment ust. 6 sprawozdania Alaina Lamassoure’a i Adriana Severina, przyjętego dnia 11 października 
2007 r. 378 głosami za przy 154 głosach przeciw i 109 wstrzymujących się (A6-0351/2007 (Teksty przyjęte, 
P6_TA(2007)0429).
3 Polityczne porozumienie w sprawie podziału miejsc zostało potwierdzone przez Radę Europejską w dniu 
14 grudnia 2007 r. Decyzja, o której mowa w art. 9a ust. 2 TUE, zostanie formalnie przyjęta dopiero po wejściu 
w życie traktatu lizbońskiego, mimo że w art. 2 protokołu nr 10 w sprawie postanowień przejściowych 
przewidziano, że nastąpi to „w stosownym czasie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku”.
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konieczny będzie nowy podział miejsc, nie tylko w celu uwzględnienia zmian 
demograficznych, lecz również z uwagi na ewentualne przystąpienie nowych państw 
członkowskich1. 

Ostatecznie, po zakończeniu pokazowej walki o miejsca w parlamencie, traktat lizboński 
został podpisany dnia 13 grudnia 2007 r. Art. 9a zmienionego Traktatu o Unii Europejskiej 
brzmi następująco:

„1. Parlament Europejski pełni, wspólnie z Radą, funkcje prawodawczą i budżetową. 
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. 190 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”.

Mimo że Parlament nie zdecydował się przeforsować jednolitej procedury wyborczej ani też –
jak sugerowano w dyskusjach – reformy systemu przywilejów i immunitetów w trakcie 

                                               
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.
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renegocjacji traktatu konstytucyjnego, w innych dziedzinach dokonano istotnych postępów. 
Pierwsza wersja statutu europejskich partii politycznych została przedstawiona w 2003 r.1. 
Ponadto statut posła do Parlamentu Europejskiego został w końcu uzgodniony w 2005 r.2.

W międzyczasie Komisja wróciła do kwestii prawa wyborczego i kandydowania obywateli 
zamieszkałych w państwie członkowskim innym niż ich państwo zamieszkania, a więc 
rosnącej grupy osób, obejmującej obecnie ponad 1,5% łącznej liczby ludności UE. Słusznie 
zaniepokojona stałym obniżaniem się frekwencji podczas wyborów do Parlamentu 
Europejskiego Komisja stara się obecnie zmienić dyrektywę 93/109 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 obywatelami3. Parlament popiera wniosek Komisji dotyczący 
uproszczenia procedur biurokratycznych związanych z rejestrowaniem się w celu oddania 
głosu lub kandydowania oraz weryfikacji przez państwa członkowskie kwalifikowalności 
tego rodzaju rejestracji. Jednakże Parlament wyraża sprzeciw wobec zastosowanego w 1993 r. 
ogólnego zakazu kandydowania w więcej niż jednym państwie w tych samych wyborach 
i zwraca się do Rady o rozluźnienie obecnych ograniczeń. Parlament opiera 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 pragnie 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. Odwołują 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 państwa4.

                                               
1 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.
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 Dz.U. L 329 z 30.12.1993.
4 Sprawozdanie Andrew 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 dnia 26 września 2007 r. (Teksty 
przyjęte, P6_TA(2007)0410). Sprawa pozostaje nierozstrzygnięta.
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