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Wybory do Parlamentu Europejskiego

I. OD PARYŻA DO AMSTERDAMU

Parlament Europejski wybierany w bezpośrednich wyborach powszechnych jest kluczowym 
elementem konstytucyjnego porządku w Unii Europejskiej. Już w 1951 r. artykułem 20 
traktatu paryskiego ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali powołano 
zgromadzenie złożone z „przedstawicieli narodów państw zjednoczonych we Wspólnocie”. 
Art. 21 ust. 3 brzmiał następująco:

Zgromadzenie opracowuje projekty mające na celu umożliwienie przeprowadzenia 
powszechnych wyborów bezpośrednich zgodnie z jednolitą procedurą we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Rada, działając jednomyślnie, ustanawia odpowiednie przepisy, których przyjęcie 
zaleca państwom członkowskim zgodnie z ich odpowiednimi wymogami 
konstytucyjnymi. 

Ten sam przepis został przyjęty art. 138 ust. 3 traktatu rzymskiego (z 1957 r.) 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą1.

Wspólne Zgromadzenie EWWiS domagało się wdrożenia powyższego przepisu już 1954 r.2. 
W 1960 r. Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne sporządziło konwencję w sprawie 
wprowadzenia wyborów bezpośrednich, którą przedłożyło do rozpatrzenia Radzie3. W kwestii 
tej nie poczyniono jednak żadnych postępów do czasu, aż podczas szczytu w Hadze 
w grudniu 1969 r. przywrócono ją do kalendarza prac Rady. W sprawozdaniu Georgesa 
Vedela (z 1972 r.), zleconym przez Komisję Europejską, zalecono jak najszybsze wdrożenie 
postanowień traktatu dotyczących wyborów bezpośrednich4. Georges Vedel zaproponował, 
aby nie interpretować terminu „jednolita procedura wyborcza” w sposób wskazujący, że 
jednym ruchem należy wprowadzić pełną zgodność systemu wyborczego: Parlament mógłby 
przejść do jednolitej ordynacji wyborczej dopiero po uzyskaniu większej legitymacji dzięki 
pierwszym wyborom bezpośrednim. 

W grudniu 1974 r. podczas spotkania w Paryżu pod przewodnictwem Valéry’ego Giscarda 
d’Estainga szefowie rządów podjęli decyzję co do zasady o przystąpieniu do wyborów 
bezpośrednich, „gdy tylko będzie to możliwe (...), lecz najwcześniej w 1978 r.”5. Było to 
uzupełnieniem ich decyzji o przekształceniu szczytu organizowanego ad hoc w oficjalną Radę 
Europejską. 

Parlament Europejski już wcześniej rozpoczął prace nad zmianą projektu konwencji z 1960 r. 
W swoim sprawozdaniu Schelto Patijn zawarł propozycję Parlamentu wybieranego 

                                               
1 Także art. 138 ust. 3 traktatu EURATOM. 
2 Sprawozdanie Pierre-Henri Teitgena, Dz.U. z 11.12.1954.
3 Sprawozdanie Fernanda Dehousse’a, Dz.U. 37 z 2.6.1960.
4 Sprawozdanie grupy roboczej przedstawiające problem rozszerzenia uprawnień Parlamentu Europejskiego, 
Biuletyn Wspólnot Europejskich, załącznik 4/72.
5 Ust. 12 komunikatu szefów rządów, Paryż, 9-10 grudnia 1974 r. Wielka Brytania i Dania wstrzymały się od 
głosu. Decyzja została zatwierdzona przez Radę Europejską w Rzymie w grudniu 1975 r. 
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w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję1. Na początku obowiązywałyby krajowe
systemy wyborcze, lecz tylko w okresie przejściowym, do czasu wprowadzenia bardziej 
jednolitego systemu wyborczego, który miał być gotowy przed drugimi wyborami. 
Głosowanie odbyłoby się w całej Wspólnocie w ciągu tych samych trzech dni. Dopuszczano 
by podwójne mandaty parlamentarne, lecz nie byłoby to zalecane. Uzgodniono wykaz 
stanowisk na szczeblu WE, których nie wolno byłoby łączyć z mandatem posła do 
Parlamentu Europejskiego. Liczba 355 miejsc (dla ówczesnych dziewięciu państw 
członkowskich) miała zostać rozdzielona proporcjonalnie według następującego schematu: 
Niemcy 71, Wielka Brytania 67, Włochy 66, Francja 65, Niderlandy 27, Belgia 23, Dania 17, 
Irlandia 13 i Luksemburg 6. Przywileje i immunitety bezpośrednio wybranych posłów do PE 
miały być równorzędne tym przysługującym posłom do ich parlamentów krajowych. Ponadto 
na szczeblu krajowym decydowano by o granicy wieku wyborców i kandydatów, obsadzaniu 
wakatów, zasadach funkcjonowania partii politycznych i warunkach pracy posłów do PE. Do 
czasu wdrożenia jednolitej procedury wyborczej Parlament miał przyjąć regulamin 
weryfikacji referencji posłów. 

Sprawozdanie Schelto Patijna okazało się wystarczająco praktyczne dla państw 
członkowskich, aby przyjęły je za podstawę do negocjacji w Radzie. Znaczną przeszkodą 
w osiągnięciu porozumienia był nadal brak zgody ze strony brytyjskiego rządu w kwestii 
przyjęcia proporcjonalnego systemu wyborczego, w którym miejsca w Parlamencie 
Europejskim zasadniczo odpowiadałyby liczbie oddanych głosów. Mimo że brak jednolitej 
procedury wyborczej był wówczas przyczyną ogromnego niezadowolenia, oceniając 
z perspektywy czasu, Parlament z pewnością postąpił słusznie, koncentrując się najpierw na
wprowadzeniu bezpośrednich wyborów i odkładając na później udoskonalenie systemu.

Wreszcie wybory bezpośrednie

Dnia 20 września 1976 r. Rada osiągnęła porozumienie w sprawie aktu dotyczącego wyboru 
przedstawicieli Parlamentu Europejskiego w drodze bezpośrednich wyborów powszechnych. 
Akt ten, o statusie aktu prawa pierwotnego i wymagający ratyfikacji przez każde z państw 
członkowskich, został załączony do decyzji2.

Rada ustanowiła izbę złożoną z 410 deputowanych (dla ówczesnych dziewięciu państw 
członkowskich), przy czym cztery największe państwa otrzymały jednakową liczbę miejsc. 
Mimo że powtórzono zamiar dążenia w przyszłości do jednolitej procedury wyborczej, nie 
określono harmonogramu jej wprowadzenia. Głosowanie miało odbywać się od czwartku do 
niedzieli. Do czasu pojawienia się jednolitej procedury wyborczej, przy weryfikacji przez 
Parlament referencji nowo wybranych posłów miano uwzględniać oficjalne wyniki ogłoszone 
w poszczególnych państwach członkowskich i zgłoszone przez każde z nich. Ustalono 
postępowanie pojednawcze z Parlamentem w celu uzgodnienia szczegółów3. Pierwsze 
wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się, z pewnym opóźnieniem, w czerwcu 1979 r. 

Nowo wybrany Parlament wkrótce zajął się kwestią przekształcenia aktu z 1976 r. w jednolitą 
procedurę wyborczą. Podczas opracowania sprawozdania Jean Seitlinger skoncentrowała się 

                                               
1 Sprawozdanie Schelto Patijna przyjęte dnia 14 stycznia 1975 r.; Dz.U. C 32 z 11.2.1975.
2 Decyzja Rady 76/787/EWWiS, EWG, EURATOM; Dz.U. L 278 z 8.10.1976.
3 Wielka Brytania i Dania załączyły deklaracje dotyczące ich terytoriów zamorskich, zaś Niemcy deklarację 
w sprawie Berlina. 
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na kwestii rozszerzenia proporcjonalnej reprezentacji1. Zaproponowała okręgi wyborcze 
reprezentowane przez wielu – od trzech do piętnastu – posłów z wykorzystaniem systemu 
d'Hondta do przydziału miejsc oraz wprowadziła możliwość głosowania preferencyjnego na 
poszczególnych kandydatów na listach. Zauważyła także, że możliwe jest odstępstwo od 
normy ze względu na „szczególne czynniki geograficzne lub etniczne”. Jean Seitlinger 
podkreśliła też, że obywatele jednego państwa członkowskiego mieszkający w innym 
państwie członkowskich przez ponad pięć lat powinni mieć prawo głosowania w swoim kraju 
zamieszkania. Zaproponowała także skrócenie głosowania do dwóch dni (niedzieli 
i poniedziałku). Jednakże osiągnięcie postępów w Radzie było niemożliwe z uwagi na ogólną 
sytuację polityczną we Wspólnocie w połączeniu z utrzymującym się brytyjskim sprzeciwem 
wobec rezygnacji z obowiązującego w tym kraju systemu zwykłej większości w okręgach 
wybierających jednego posła.

Podobny los spotkał Reinholda Bockleta powołanego na sprawozdawcę w tej sprawie podczas 
następnej kadencji, w latach 1984-1989. Jego starania rozbiły się o opór Brytyjczyków. 
Nawet przy dużej dozie pomysłowości nie dało się połączyć systemu proporcjonalnego 
i nieproporcjonalnego w ramy, które wiarygodnie można byłoby opisać jako jednolite i które 
równocześnie umożliwiłyby konsens w Parlamencie lub w Radzie. 

Upadek muru berlińskiego oraz włączenie Niemiec Wschodnich do Wspólnoty wymusiły 
zmianę liczby niemieckich posłów w Parlamencie Europejskim. Po wyborach w 1989 r. Karel 
De Gucht został powołany na sprawozdawcę w przedmiotowej sprawie. Z powodzeniem 
opracował on dwa „sprawozdania okresowe”, które przyspieszyły rozwój wydarzeń. 
W pierwszym z nich powtórzył wcześniejszy wniosek Parlamentu dotyczący wykorzystania 
systemu d’Hondta2. Zaniepokojony spadającą frekwencją w latach 1984 i 1989 dołączył do 
debaty kwestię sposobu prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej do Parlamentu 
Europejskiego. W drugim sprawozdaniu Karel De Gucht zaproponował zwiększenie liczby 
miejsc zjednoczonych Niemiec do 99, pozostawiając po 87 miejsc dla Francji, Włoch 
i Wielkiej Brytanii3. Ponadto zaproponował system wyrównawczy, w ramach którego dwie 
trzecie brytyjskich posłów mogłoby być wybieranych zwykłą większością w okręgach 
wybierających jednego kandydata, zaś pozostała jedna trzecia miejsc byłaby rozdzielana 
proporcjonalnie do całkowitej liczby głosów oddanych na każdą z partii. 

Jednakże pomimo starań Parlamentu dopiero zwycięstwo Partii Pracy w Wielkiej Brytanii 
w maju 1997 r., popieranej w tym względzie przez Liberalnych Demokratów, pomogło 
ostatecznie przełamać impas w kwestii systemu wyborczego. W wyborach w 1999 r. 
w Wielkiej Brytanii zastosowano system oparty na zamkniętych listach kandydatów 
wybieranych według proporcjonalnej reprezentacji w regionie4. Podobne reformy 
wprowadzono we Francji tuż przed wyborami w 2004 r. 

                                               
1 Sprawozdanie Jean Seitlinger, przyjęte dnia 10 marca 1982 r. 158 głosami za przy 77 głosach przeciw oraz 27 
wstrzymujących się; Dz.U. C 87 z 5.4.1982. Patrz jednak krytyczna opinia Komisji Prawnej (sprawozdawca 
Francescopaolo D’Angelosante). 
2 Sprawozdanie Karela De Guchta, przyjęte 10 października 1991 r. 150 głosami za przy 26 głosach przeciw i 30 
wstrzymujących się; Dz.U. C 280 z 28.10.1991.
3 Sprawozdanie Karela De Guchta, przyjęte 10 marca 1993 r. 207 głosami za przy 79 głosach przeciw i 19 
wstrzymujących się; Dz.U. C 115 z 26.4.1993.
4 W Irlandii Północnej stosowano system pojedynczego głosu przechodniego od 1979 r. z powodu zdecydowanej 
konieczności uwzględnienia głosów mniejszościowych tej prowincji. W 1990 r. do Parlamentu wybrano 10 
posłów z partii Liberalnych Demokratów, 2 z partii Zielonych, 2 z Plaid Cymru oraz 3 z UKIP, co świadczy 
o znaczeniu proporcjonalnej reprezentacji dla legitymacji Parlamentu Europejskiego. 
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Korzystna zmiana w traktacie

W międzyczasie w traktacie z Maastricht (z 1992 r.) wprowadzono pewne śmiałe zmiany 
w dziedzinie obywatelstwa Unii Europejskiej. W art. 8b ust. 2 stwierdzono, że:

„(...) każdy obywatel Unii mający miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, 
którego nie jest obywatelem, ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim, w którym ma miejsce 
zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego państwa. Prawo to jest 
wykonywane z zastrzeżeniem szczegółowych warunków ustalonych przez Radę 
stanowiącą jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim; warunki te mogą przewidywać odstępstwa, jeśli uzasadniają to 
specyficzne problemy państwa członkowskiego1”.

Zapis ten stał się podstawą prawną środków służących pobudzeniu ponadnarodowej polityki 
wyborczej i zwiększenia udziału obywateli. 

Równocześnie traktatem z Maastricht zmieniono art. 138 tak, aby zapewnić Parlamentowi 
prawo udzielenia zgody na wniosek Rady dotyczący jednolitej procedury wyborczej. 
Wprowadzono nim także nowy art. 138a, zgodnie z którym: 

Partie polityczne na poziomie europejskim są ważnym czynnikiem integracji w ramach 
Unii. Przyczyniają się one do kształtowania świadomości europejskiej i wyrażania 
woli politycznej obywateli Unii.

Zwycięstwo Tony’ego Blaira w maju 1997 r. pozytywnie wpłynęło na końcowe etapy 
konferencji międzyrządowej, która doprowadziła do podpisania traktatu z Amsterdamu. Po 
pierwsze, w nowym traktacie ograniczono liczbę parlamentarzystów do 700, przewidując 
99 miejsc dla Niemiec i po 87 dla Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii2. Następnie dodano 
nowy, enigmatyczny zapis o następującej treści:

W przypadku zmian w niniejszym ustępie, liczba przedstawicieli wybieranych w 
każdym państwie członkowskim powinna zapewniać właściwą reprezentację narodów 
państw należących do Wspólnoty.

Po trzecie, traktatem z Amsterdamu dodano nowy akapit, w którym ustalono długość kadencji 
Parlamentu na pięć lat3. Po czwarte, nowym traktatem zmieniono art. 190 ust. 4 (poprzednio 
art. 138 ust. 3), nadając mu następujące brzmienie:

„Parlament Europejski opracowuje projekt mający na celu umożliwienie 
przeprowadzenia powszechnych wyborów bezpośrednich zgodnie z jednolitą 
procedurą wyborczą we wszystkich państwach członkowskich lub zgodnie z zasadami 
wspólnymi dla wszystkich państw członkowskich”4.

Powyższa zmiana jest odzwierciedleniem bardziej pragmatycznego podejścia Parlamentu 
wyrażonego w sprawozdaniu Karela De Guchta. Zmiana ta umożliwiłaby przede wszystkim 

                                               
1 Późniejszy art. 19 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Z traktatem z Maastricht 
wiązała się konieczność zmiany aktu z 1976 r. decyzją Rady 93/81; Dz.U. L 33 z 9.2.1993.
2 Art. 138 ust. 2, następnie art. 190 ust. 2. 
3 Akapit, który następnie stał się art. 190 ust. 3, służył uwzględnieniu aktu z 1976 r. 
4 Wytłuszczenie dodane przez autora. 



PE400.476v02-00 6/6 DT\706091PL.doc

PL

Irlandii dalsze stosowanie systemu pojedynczego głosu przechodniego zamiast systemu list 
z najwyższą średnią liczbą głosów. 

Co więcej, korzystną zmianą było dodanie traktatem z Amsterdamu nowego art. 190 ust. 5:

Parlament Europejski, po zasięgnięciu opinii Komisji i za zgodą Rady stanowiącej 
jednomyślnie, określa zasady i ogólne warunki pełnienia funkcji przez posłów do PE.
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