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Wybory do Parlamentu Europejskiego

III. PROBLEMY I PERSPEKTYWY

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

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. Traktat o Unii Europejskiej zmieniony traktatem 
lizbońskim wyraźnie stwierdza, co następuje:

Artykuł 8

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

Artykuł 8a

1. Podstawą funkcjonowania Unii jest demokracja przedstawicielska.

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

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 zaskakujące.1 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 członkowskich 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 unijnego.2 W tym 
kontekście powszechną uwagę zwróciła niedawna decyzja Hiszpanii o naturalizacji znacznej 
liczby imigrantów, podjęta bez konsultacji z partnerami. 

                                               
1 Patrz 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 Patrz na przykład sprawa C-369/90 Micheletti [1992] Zb. Orz., str. I-4239.



DT\703650PL.doc 3/10 PE400.478v01-00

PL

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 
państwa członkowskiego zamieszkujących przez dłuższy okres w innym państwie 
członkowskim. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do utraty prawa wyborczego 
w państwie pochodzenia i możliwości uzyskania go, bądź jej braku, w państwie 
przyjmującym.1 Wystarczy zestawić ze sobą dwadzieścia siedem złożonych zbiorów 
przepisów prawa wyborczego i dwadzieścia siedem ustawodawstw w dziedzinie 
obywatelstwa, aby szybko dojść do wniosku, że z punktu widzenia Unii rozpoczęcie 
programu całościowej harmonizacji byłoby wysoce niepraktyczne i nierozsądne.2

Wydaje się na przykład, że nie istnieje realna możliwość dalszego poszerzenia zakresu 
przepisów UE dotyczących prawa do udziału w wyborach europejskich i lokalnych, tak by
uwzględnić prawo do udziału w parlamentarnych wyborach krajowych i regionalnych. 
Podjęcie takiej inicjatywy na szczeblu europejskim z pewnością doprowadziłoby do oskarżeń 
ze strony parlamentów krajowych zarzucających wyraźne naruszenie powiązanych ze sobą 
zasad pomocniczości i proporcjonalności. Można co najwyżej liczyć na to, że państwa wyrażą 
zgodę na zastosowanie w omawianych dziedzinach otwartej metody koordynacji. 

Ponadto federalistycznie zorientowana kluczowa grupa państw może próbować nawet 
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 Unii.3 Można też spodziewać się złożenia petycji dotyczącej 
praw wyborczych w oparciu o nowe postanowienia traktatu lizbońskiego w zakresie inicjatyw 
obywatelskich.4 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 międzyrządowa.5

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. 9a 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 

                                               
1 Na przykład obywatele Wielkiej Brytanii tracą prawo do głosowania w wyborach powszechnych po 15 latach 
pobytu za granicą. 
2 Jak dotąd stanowisko UE jest dość powściągliwe: patrz 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. 
3 W celu zapoznania sie z pełną analizą tej kwestii patrz Jo Shaw, Transformacja obywatelstwa w Unii 
Europejskiej: prawa wyborcze i restrukturyzacja przestrzeni politycznej, Cambridge, 2007 r. 
4 Art. 8b TUE. 
5 Art. 22 TWE. 
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przebywające na terytorium Unii, w tym o przedstawicieli mniejszości i naturalizowanych 
cudzoziemców. A zatem tradycyjna metoda podziału miejsc w Parlamencie w oparciu 
o całkowitą liczbę ludności – nie wspominając o liczeniu głosów w Radzie – jest właściwa 
i nie powinna być zmieniana. 

Na koniec warto przypomnieć, że jeżeli traktat lizboński nie wejdzie w życie w odpowiednim 
momencie do czerwca 2009 r., podział miejsc w latach 2009-2014 będzie taki sam, jak 
zapisano w traktacie nicejskim (i kolejnych traktatach akcesyjnych). W załączniku II
przedstawiono tabelę porównawczą, która prezentuje, w jaki sposób te dwa wnioski spełniają 
wymogi degresywnej proporcjonalności. 

Kwestie wymagające reform

Oczywiste jest, że mimo braku jednego prawa wyborczego Unia dokonała 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 członkowskich wprowadzono przedstawicielstwo 
proporcjonalne;

 zlikwidowano podwójne mandaty;

 powstały europejskie partie polityczne, ustanowiono też system ich finansowania;

 wkrótce zharmonizowane zostaną 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 przyszłym sprawozdaniu
poruszona zostanie kwestia zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z 1976 r. Wydaje się, że 
dziesięć lat po tym, jak Parlament ostatni raz zajął się tą sprawą w sprawozdaniu Georgiosa 
Anastassopoulosa, i sześć lat przed ewentualnym wejściem w życie (w 2014 r.) możliwej do 
przeprowadzenia reformy procedur wyborczych, jest to właściwy moment na zainicjowanie 
dalszych zmian.

Jeżeli traktat lizboński zacznie obowiązywać, posłowie do Parlamentu Europejskiego zyskają 
znacznie większe uprawnienia niż te, z których korzystają obecnie. Parlament potrzebuje
systemu wyborczego i wewnętrznej struktury odpowiadającej jego nowym obowiązkom. 
Przede wszystkim w oczach opinii publicznej musi zajmować 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 
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czynniki, jak ciągły spadek frekwencji wyborczej, skąpe relacje w mediach, obojętność partii 
politycznych, a nawet skrywana zawiść parlamentów krajowych w związku z coraz 
większymi uprawnieniami Parlamentu Europejskiego.1

Czy oficjalna reforma procedur wyborczych może wyeliminować te problemy? 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. 

Pozostaje jednak szereg znaczących kwestii, których efektywne rozstrzygnięcie umożliwi 
w przyszłości bardziej jednolite wybory do Parlamentu, niż miało to miejsce dotychczas, 
i powinno przynieść korzyści w odniesieniu do spójności, legitymizacji, wydajności 
i pluralizmu. Według sprawozdawcy kwestie te obejmują m.in.:

1) obowiązkowe tworzenie terytorialnych okręgów wyborczych w państwach 
członkowskich o większej liczbie ludności;

2) tworzenie transnarodowego systemu list w odniesieniu do pewnej liczby miejsc;

3) zezwalanie na tworzenie okręgów wyborczych na potrzeby społeczności 
specyficznych pod względem językowym;

4) zezwalanie kandydatom na start w kilku okręgach wyborczych lub państwach 
w ramach tych samych wyborów;

5) ułatwianie głosowania obywatelom UE zamieszkującym w państwie członkowskim 
innym niż państwo pochodzenia;

6) zmianę różnych aktualnie stosowanych systemów wyborczych,

7) zachęcanie do wprowadzania głosowania preferencyjnego;

8) ograniczanie harmonogramu głosowania;

9) przesunięcie wyborów z czerwca na maj;

10) ustanowienie systemu przywilejów i immunitetów poselskich;

11) ustanowienie systemu weryfikowania kwalifikacji posłów i obsadzania wakatów;
                                               
1 Patrz załącznik III. Ogólna frekwencja spadła z 63% w 1979 r. do 45,6% w 2004 r. 
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12) harmonizację w odniesieniu do wieku wyborców i kandydatów.

Bez względu na wynik naszych rozważań na temat wyboru liczby mieszkańców bądź liczby 
obywateli jako statystycznej podstawy podziału miejsc w Parlamencie, rozwaga 
nakazywałaby dodać do wspomnianego Aktu klauzuli dotyczącej regularnych przeglądów 
rzeczywistego podziału miejsc w trakcie poszczególnych kadencji parlamentarnych. 
W zależności od zakresu zmian w Akcie – a tym samym większej jednorodności –
powinniśmy też zastanowić się, jak najlepiej doradzić Parlamentowi, aby w sposób efektywny
i bezstronny poradził sobie z kolejnymi zmianami w zakresie jego składu lub procedury 
wyborczej.
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ANNEX I

Resolution on a draft electoral procedure incorporating common principles for election 
of Members of European Parliament (Anastassopoulos Report) 1

The European Parliament,

– having regard to motion for a resolution by Mr De Vries on uniform electoral procedure 
for election of Members of European Parliament (B4-0723/96),

–  having regard to its reports on a uniform electoral procedure, and in particular its 
resolutions of 10 October 19912and 10 March 19933,

–  having regard to Act concerning election of representatives of European Parliament by 
direct universal suffrage annexed to Council Decision of 20 September 1976,

– having regard to proposal of 22 October 1996 on a uniform electoral procedure which 
was tabled by Government of Federal Republic of Germany at Intergovernmental 
Conference (IGC) and which reproduces key aspects of Parliament.s resolution of 10 
March 1993,

– having regard to Article 138(3) of EC Treaty and modification thereof effected by Treaty 
of Amsterdam,

– having regard to Rule 148 of its Rules of Procedure,

– having regard to report of Committee on Institutional Affairs and opinion of Committee 
on Legal Affairs and Citizens' Rights (A4-0212/98),

A. whereas Treaty of Amsterdam introduces concept of 'principles common to all Member 
States', following guidelines set out by Parliament in its resolution of 10 March 1993 
referred to above, which did not explicitly propose a uniform electoral system but merely 
general guidelines,

B. whereas Government of United Kingdom has tabled a bill in Parliament, introducing 
regional proportional representation for European elections in 1999,

C. whereas negotiations on enlargement will probably lead to ten new Member States 
joining European Union,

D. whereas a very broad consensus has emerged among Member States on determining a 
number of common principles,

E whereas those principles are intended to be implemented in first instance at national level 

                                               
1 Adopted on 15 July 1998; OJ C 292, 21.9.1998.
2 OJ C 280, 28.10.1991, p. 141.
3 OJ C 115, 26.4.1993, p. 121
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in a union of peoples and states; whereas number of Members elected in each Member 
State is intended to guarantee appropriate representation of peoples of states brought 
together in Community,

1. Welcomes agreement reached by negotiators at IGC establishing a number of common 
principles; is convinced that some of provisions can enter into force for next European 
elections, particularly a system of proportional representation, minimum threshold, 
incompatibilities and measures aimed at reaching objective of equality between men and 
women, whereas others should be phased in;

2. Considers that there is a general consensus on introducing voting based on a system of 
proportional representation, and that this should be incorporated into European electoral 
system;

3. Notes that it is impossible to establish a system of territorial constituencies in a uniform 
manner and that there has to be a distinction based on population of each Member State; 
emphasises, however, that a system of territorial constituencies must not affect principle 
of proportional representation, in accordance with Article 2 of draft Act;

4. Considers that, with a view to a European political awareness and development of 
European political parties, a certain percentage of seats could be distributed on a 
proportional representation basis within a single constituency formed by territory of
Member States;

5. Observes, where use of a threshold is concerned, that this should remain optional and in 
any event should not exceed 5% of votes cast nationally;

6.  Notes stimulus to participation represented by preferential voting, which should, 
however, remain optional for each Member State;

7. Considers that when lists of candidates for European elections are drawn up account must 
be taken of objective of equality between men and women and that it is primarily a matter 
for political parties to achieve this objective directly;

8. Proposes that European elections should be held on a date in month of May, so as to 
maximize turnout by avoiding school summer holidays, which start at beginning of June 
in several Member States;

9. Recommends that number of days on which elections can be held should be reduced to
absolute minimum, with a view to reaching a consensus on a single voting day, or, if this 
is not possible, no more than two days (e.g. Saturday and Sunday);

10. Calls on Council to examine following draft Act and to adopt it speedily so as to enable it 
to enter into force as soon as possible;

11.  Instructs its President to forward this resolution and draft Act annexed to it to Council,
Commission and parliaments and governments of Member States.
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ZAŁĄCZNIK II

PC
Ludność

(w milionach) 
(1)

Nicea 
2009-2014 

(2)

Nicea
 współczynnik 

Ludność/
poseł do PE

(3)

Lizbona  
2009-2014 

Lizbona 
współczynnik 

Ludność/
poseł do PE

(3)

Efekt w 
2009 r.

DE 82,438 99 832 707 96 858 729 -3
FR 62,886 72 873 417 74 849 811 +2
UK 60,422 72 839 194 73 827 699 +1
IT 58,752 72 816 000 73 804 822  +1
ES 43,758 50 875 160 54 810 333 +4
PL 38,157 50 763 140 51 748 176 +1
RO 21,61 33 654 848 33 654 848
NL 16,334 25 653 360 26 628 231 +1
EL 11,125 22 505 682 22 505 682
PT 10,57 22 480 455 22 480 455
BE 10,511 22 477 773 22 477 773
CZ 10,251 22 465 955 22 465 955
HU 10,077 22 458 045 22 458 045
SE 9,048 18 502 667 20 452 400 +2
AT 8,266 17 486 235 19 435 053 +2
BG 7,719 17 454 059 18 428 833 +1
DK 5,428 13 417 538 13 417 538
SK 5,389 13 414 538 13 414 538
FI 5,256 13 404 308 13 404 308
IE 4,209 12 350 750 12 350 750
LT 3,403 12 283 583 12 283 583
LV 2,295 8 286 875 9 255 000 +1
SL 2,003 7 286 142 8 250 375 +1
EE 1,344 6 224 000 6 224 000
CY 0,766 6 127 667 6 127 667
LU 0,46 6 76 667 6 76 667
MT 0,404 5 80 800 6 67 333 +1

UE 27 492,881 736 669 675 751 657 175 +15

1) Dane dotyczące liczby ludności oficjalnie przekazane Radzie przez Komisję w dniu 7 listopada 2006 r.: patrz 
dok. 15124/06 zawierający dane zebrane przez Eurostat.

2) Nicea zmodyfikowana. Podział miejsc zgodnie z art. 189 TWE zmienionym art. 9 aktu przystąpienia BG/RO.
3) Odchylenia od zasady proporcjonalności degresywnej zaznaczono kolorem szarym.



PE400.478v01-00 10/10 DT\703650PL.doc

PL

ZAŁĄCZNIK III

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego
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