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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 
20 września 1976 r.
(2007/2207(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego 
w powszechnych wyborach bezpośrednich dołączony do decyzji Rady z dnia 20 września 
1976 r. wraz ze zmianami1,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie procedury wyborczej Parlamentu, 
zwłaszcza rezolucję z dnia 15 lipca 1998 r.2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 października 2007 r. w sprawie składu 
Parlamentu Europejskiego3:

– uwzględniając konkluzje prezydencji przyjęte przez Radę Europejską dnia 14 grudnia 
2007 r.,

– uwzględniając art. 39 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r.,

– uwzględniając art. 19 ust. 2, art. 189, art. 190 i art. 191 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską,

– uwzględniając art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 38a oraz art. 45 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji 
Prawnej (A6-0000/2008),

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

B. mając na uwadze, że od 1979 r. co pięć lat odbywają się bezpośrednie wybory do 
Parlamentu, a w tym czasie jego uprawnienia i wpływ uległy zwiększeniu,

                                               
1 Decyzja Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom (Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 1.) zmieniona decyzją Rady 93/81 
(Dz.U. L 33 z 9.2.1993, s. 15.) i decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom (Dz.U. L 283 z 21.10.2002, s. 1.).
2 Dz.U. C 292 z 21.9.1998, s. 66 (sprawozdanie Georgiosa Anastassopoulosa).
3 Dz.U. C 227 E z 4.9.2008, s. 132 (sprawozdanie Alaina Lamassoure i Adriana Severina).
4 Art. 190 ust. 4 TWE.
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C. mając na uwadze, że na mocy traktatu z Lizbony Parlament ma otrzymać nowe, bardzo 
znaczące uprawnienia w zakresie prawodawstwa, budżetu, wyboru członków Komisji 
oraz kontroli jej działalności,

D. mając na uwadze, że mimo braku porozumienia w sprawie jednolitej procedury wyborczej 
doszło do stopniowej zbieżności systemów wyborczych w tym okresie, szczególnie wraz 
z powszechnym przyjęciem proporcjonalnej reprezentacji w 1999 r., formalnym 
ustanowieniem partii politycznych na szczeblu UE1 oraz zniesieniem podwójnych 
mandatów2,

E. mając na uwadze, że pojęcie obywatelstwa Unii Europejskiej, wprowadzone formalnie do 
porządku konstytucyjnego traktatem z Maastricht w 1993 r., w tym prawo do 
uczestniczenia pod pewnymi warunkami w wyborach europejskich oraz lokalnych w 
innym państwie członkowskim niż państwo pochodzenia, a także Karta praw 
podstawowych, proklamowana po raz pierwszy w Nicei w 2000 r., również przyczyniły 
się do stopniowego rozwoju postnarodowej demokracji,

F. mając jednak na uwadze, że rozpoznawalność istotnej roli demokratycznej Parlamentu 
wśród ogółu społeczeństwa jest w dalszym ciągu niska, partie polityczne na szczeblu 
europejskim są wciąż słabe, kampanie wyborcze mają charakter bardziej krajowy niż 
europejski, medialne relacje z działalności Parlamentu pozostają skąpe, a całkowita 
frekwencja w wyborach do Parlamentu nieprzerwanie spada – z 63% w 1979 r. do 45,6% 
w roku 2004,

G. mając na uwadze, że w systemach stosowanych przez państwa członkowskie podczas 
wyborów do Parlamentu Europejskiego nadal występuje szereg rozbieżności, szczególnie 
w odniesieniu do okręgów wyborczych posłów oraz korzystania z głosowania 
preferencyjnego,

H. mając na uwadze, że liczba obywateli UE zamieszkujących w innych państwach 
członkowskich niż ich państwo pochodzenia, którzy głosują w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, jest niska, a liczba osób kandydujących w wyborach jest nieznaczna; 
mając na uwadze, że warunki nabycia prawa wyborczego związane z miejscem 
zamieszkania różnią się w poszczególnych państwach członkowskich, tak jak różny jest 
okres, po upływie którego obywatele tych państw zamieszkujący w innym miejscu w UE 
są pozbawiani prawa do głosowania w państwie pochodzenia,

I. mając na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości państwa 
członkowskie korzystają ze znacznej swobody w określaniu, kto może głosować w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego, niemniej jednak są one zobowiązane do 
przestrzegania ogólnych zasad prawodawstwa UE i nie wolno im traktować różnych 
kategorii obywateli UE będących w tej samej sytuacji w różny sposób3,

J. mając na uwadze, że obecny wniosek Komisji mający na celu ułatwienie uczestnictwa w 
                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie 
europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1.).
2 Decyzja Rady 2002/772/WE, Euratom, art. 1 ust. 7 lit. b).
3 Sprawa C-145/04 Hiszpania przeciwko Zjednoczonemu Królestwu [2006] (Gibraltar) oraz sprawa C-300/04 
Eman and Sevinger przeciwko College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
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wyborach obywateli UE zamieszkujących w innych państwach członkowskich niż ich 
pastwo pochodzenia utknął w Radzie; mając również na uwadze, że wnioski Komisji w 
żadnym wypadku nie mają na celu umożliwienia odpowiednio uprawnionym kandydatom 
startowania z więcej niż jednej listy krajowej w tych samych wyborach, mimo że nie 
zostało to zapisane w przedmiotowym akcie1,

K. mając na uwadze, że szereg kwestii dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego 
wciąż wymaga przeglądu, np. progi wyborcze, minimalny wiek uczestnictwa w wyborach, 
głosowanie elektroniczne, równowaga płci wśród kandydatów, prawa mniejszości 
językowych, termin i harmonogram głosowania, weryfikacja mandatów poselskich, 
obsadzanie wakatów oraz przywileje i immunitety poselskie,

L. mając na uwadze, że podział miejsc w Parlamencie między państwa członkowskie oraz 
całkowita liczba członków izby to kluczowe kwestie, omawiane za każdym razem 
podczas konferencji międzyrządowej w sprawie rewizji traktatów, a także przy okazji 
przyjmowania nowych państw członkowskich,

M. mając na uwadze, że traktat z Lizbony formalizuje zasadę degresywnej proporcjonalności 
w składzie Parlamentu, a ponadto określa, że „w skład Parlamentu Europejskiego 
wchodzą przedstawiciele obywateli Unii”2 – w przeciwieństwie do obecnej definicji 
posłów do PE będących „przedstawicielami narodów państw należących do Wspólnoty”3,

N. mając na uwadze, że wyrażana uprzednio przez Parlament wola wyeliminowania 
niektórych nieprawidłowości w krajowej praktyce wyborczej, a także jego kluczowa 
propozycja dotycząca wybierania pewnej liczby posłów z ponadnarodowej listy 
wyborczej, pozostały w dużej mierze bez odzewu,

O. mając na uwadze, że Rada wcześniej zgodziła się na rozpatrzenie wniosku Parlamentu 
dotyczącego rewizji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów z 1965 r. po wejściu 
w życie statutu posła4,

P. mając na uwadze, że Rada uprzednio zgodziła się poddać akt z 1976 r. stałej kontroli5, 
gdy tymczasem ostatnia formalna rewizja procedury wyborczej Parlamentu miała miejsce 
w 1998 r.,

Q. mając na uwadze, że reforma procedury wyborczej Parlamentu Europejskiego musi 

                                               
1 Zob. dyrektywa Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. w sprawie prawa głosowania i kandydowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie 
członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz.U. L 329 z 30.12.1993, s. 34) oraz rezolucja legislacyjna 
Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady 
zmieniającej dyrektywę 93/109/WE 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 (Dz.U. C 219 E z 28.8.2008, s. 193) (sprawozdanie 
Andrew Duffa).
2 Art. 14 TUE (wersja skonsolidowana).
3 Art. 189 TWE.
4 Oświadczenie przedstawicieli państw członkowskich zgromadzonych w Radzie z dnia 3 czerwca 2005 r.
5 W deklaracji 6151/02 z dnia 22 lutego 2002 r. Rada stwierdziła, że „należy dokonać rewizji postanowień tego 
aktu przed drugimi wyborami do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonymi po wejściu w życie zmian do 
aktu z 1976 r. będących przedmiotem niniejszej decyzji”, czyli do 2009 r.
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uszanować praktykę wolnych i uczciwych wyborów i nie może naruszać ogólnej 
proporcjonalności systemu; zmieniona ordynacja wyborcza musi być trwała i zrozumiała, 
należy w pełni przestrzegać zasady pomocniczości i proporcjonalności, tak aby 
ujednolicenie nie było celem samym w sobie,

1. postanawia zreformować swoją procedurę wyborczą w celu podniesienia popularności 
Parlamentu w całej Unii, ograniczenia rozbieżności między procedurami wyborczymi 
państw członkowskich oraz zwiększenia odpowiedzialności Parlamentu wobec obywateli, 
których jest przedstawicielem;

2. w związku z tym proponuje wdrożenie następujących reform przed wyborami w 2014 r.:

a) z myślą o przybliżeniu obywatelom posłów do Parlamentu Europejskiego należy 
wprowadzić terytorialny podział okręgów wyborczych we wszystkich państwach 
członkowskich o liczbie ludności przekraczającej 20 milionów;

b) państwa członkowskie mogą utworzyć specjalne okręgi wyborcze, aby zaspokoić 
potrzeby mniejszości językowych;

c) w celu wzbudzenia zainteresowania obywateli poprzez poszerzenie dostępnego 
wyboru państwa członkowskie będą zobowiązane do wprowadzenia systemów 
głosowania preferencyjnego, w których wyborcy mogą dokonywać wyboru spośród 
kandydatów z preferowanych przez nich list („listy półotwarte”), a nie tylko między 
listami partyjnymi („listy zamknięte”);

d) liczba posłów wybieranych z krajowych list wynosi 750, sięgając od minimum 5 do 
maksimum 95 miejsc dla każdego państwa członkowskiego;

e) w celu uproszczenia procedury podziału miejsc w Parlamencie między państwa 
członkowskie oraz z myślą o odpolitycznieniu tej kwestii ponowny rozdział miejsc 
będzie następował przed każdymi wyborami, o ile zostanie to obiektywnie 
uzasadnione przez Eurostat; decyzja będzie podejmowana w oparciu o ścisłe 
kryterium demograficzne liczby ludności i zgodnie z zasadą degresywnej 
proporcjonalności, zaproponowaną przez Parlament i przyjętą co do zasady przez 
konferencję międzyrządową w 2007 r.1; ponowny podział miejsc ogłasza się co 
najmniej dwanaście miesięcy przed końcem kadencji;

f) w celu zapewnienia głosującym większego wyboru, podkreślenia europejskiego 
wymiaru kampanii wyborczych oraz zwiększenia roli europejskich partii 
politycznych zostanie utworzony jeden dodatkowy okręg wyborczy obejmujący całe 
terytorium Unii Europejskiej; liczba posłów wybieranych z tej ponadnarodowej listy 
odpowiada liczbie państw; na listach tych znajdą się kandydaci pochodzący 
przynajmniej z jednej czwartej państw przy poszanowaniu równowagi płci; każdy 

                                               
1 Deklaracja nr 5 załączona do aktu końcowego konferencji międzyrządowej. Stosuje się następujący wzór:
„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”.
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wyborca będzie uprawniony do oddania jednego głosu na listę ogólnoeuropejską 
poza głosem oddanym na listę krajową lub regionalną; głosowanie będzie miało 
charakter preferencyjny zgodnie z systemem listy „półotwartej”, a miejsca zostaną 
rozdzielone zgodnie z metodą Sainte-Laguë1;

g) kandydaci mogą startować w tych samych wyborach zarówno w okręgu 
ogólnoeuropejskim, jak i krajowym lub regionalnym; kandydaci zamieszkujący 
oficjalnie w więcej niż jednym państwie członkowskim oraz kandydaci posiadający 
podwójne obywatelstwo zarejestrowani na odpowiednich listach wyborczych są 
uprawnieni do kandydowania w tych samych wyborach z więcej niż jednej listy 
krajowej lub regionalnej;

h) na szczeblu UE powstanie organ wyborczy, którego zadaniem będzie koordynacja 
przeprowadzania wyborów z listy ogólnoeuropejskiej oraz weryfikacja mandatów 
posłów wybranych z tej listy; w skład tego organu wejdzie po jednym 
przedstawicielu każdego państwa członkowskiego, a przewodnictwo obejmie 
Komisja;

i) z myślą o podkreśleniu ogólnoeuropejskiego charakteru wyborów, głosowanie 
będzie się odbywać wyłącznie w soboty i niedziele;

j) z myślą o podniesieniu frekwencji w tych państwach członkowskich, w których 
wakacje szkolne i uniwersyteckie zaczynają się w czerwcu, oraz w celu zapewnienia 
nowo wybranemu Parlamentowi dłuższego czasu na przygotowania do wyboru 
przewodniczącego Komisji, termin wyborów zostanie przesunięty z czerwca na maj2;

k) minimalny wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego powinien wynosić 16 lat; minimalny wiek uprawniający do 
kandydowania – 18 lat;

l) Parlament weryfikuje mandaty posłów w oparciu o wyniki ogłoszone oficjalnie przez 
państwa członkowskie (w tym również przy obsadzaniu wakatów) i posiada 
uprawnienia do rozstrzygania wszelkich sporów; Parlament jest także uprawniony do 
podejmowania działań przeciwko cofnięciu mandatu przez państwo członkowskie, w 
przypadku gdy odpowiednie przepisy krajowe stoją w sprzeczności z prawem 
pierwotnym Unii Europejskiej;

3. postanawia maksymalnie wykorzystać techniki głosowania elektronicznego w 2014 r., 
o ile zagwarantowana zostanie wiarygodność tego sposobu głosowania zarówno pod 
względem technicznym, jak i prawnym;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz ułatwienia 
obywatelom UE zamieszkującym w innym państwie członkowskim niż ich państwo 

                                               
1 Metoda Sainte-Laguë wykorzystuje dzielniki 1, 3, 5, 7 itd. i będzie stosowana podczas wyborów europejskich 
w 2009 r. w Niemczech, na Łotwie i w Szwecji. Metoda ta daje nieco bardziej proporcjonalne wyniki niż metoda 
d’Hondta.
2 Zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego przedstawioną w rezolucji z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących zatwierdzania Komisji Europejskiej, Dz.U. C 285 z 22.11.2006, s. 137 (sprawozdanie 
Andrew Duffa).
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pochodzenia uczestnictwa w wyborach europejskich w ich nowym kraju;

5. zwraca się do państw członkowskich o ujednolicenie ich przepisów dotyczących 
przeniesienia prawa wyborczego obywateli zamieszkujących w innych państwach 
członkowskich do celów głosowania w wyborach do parlamentów krajowych; zachęca 
państwa członkowskie reprezentujące podobny pogląd do zacieśnienia dwustronnej 
współpracy przez przyjęcie wzajemnych praw do głosowania w wyborach krajowych;

6. zachęca Parlament, który zostanie wybrany w czerwcu 2009 r., aby w świetle ówczesnego 
statusu traktatu z Lizbony rozważył, czy skład Parlamentu od 2014 r. powinien być 
ustalany – tak jak obecnie – w oparciu o liczbę mieszkańców, czy też o liczbę obywateli 
UE danej narodowości zamieszkujących w UE;

7. zwraca się do Komisji o przedłożenie Radzie wniosków w sprawie zmiany traktatów 
niezbędnej do wdrożenia tych reform, a następnie o zaproponowanie koniecznych 
środków wykonawczych, aby reformy weszły w życie na czas, przed wyborami do 
Parlamentu Europejskiego w 2014 r.;

8. wzywa konferencję międzyrządową ds. reformy wyborczej do zmiany Protokołu w 
sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z 1965 r. z myślą o 
ustanowieniu jednolitego i ponadnarodowego systemu dla posłów do Parlamentu 
Europejskiego1;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji, jak również parlamentom i rządom państw członkowskich.

                                               
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zmiany Protokołu w sprawie 
przywilejów i immunitetów (Dz.U C 303 E z 13.12.2006, s. 830), w której Parlament potwierdził swój zamiar 
wykorzystania statutu posła jak częściowej podstawy do przewidzianej rewizji (decyzja Parlamentu 
Europejskiego z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego, Dz.U. 
C 68 E z 18.3.2004, s. 115).


	741998pl.doc

