
PR\746440PL.doc PE412.180v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2007/2207(INI)

15.10.2008

PROJEKT SPRAWOZDANIA
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))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawca: Andrew Duff



PE412.180v02-00 2/56 PR\746440PL.doc

PL

PR_INI_art107mod

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

Projekt decyzji Rady w sprawie przyjęcia przepisów mających na celu zmianę Aktu 
dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych 
wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. ...............................................................9

ZAŁĄCZNIK I – projekt Aktu zmieniającego Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 
1976 r. (Akt wyborczy z 1976 r.) ..........................................................................................10

ZAŁĄCZNIK II – skonsolidowana wersja Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do 
Zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpośrednich dołączonego do decyzji Rady z 
dnia 20 września 1976 r. i późniejsze zmiany do niej............................................................24

UZASADNIENIE ................................................................................................................30

ZAŁĄCZNIK I DO UZASADNIENIA: Rezolucja w sprawie projektu procedury wyborczej 
zawierającej wspólne zasady wyboru członków Parlamentu Europejskiego (sprawozdanie 
Anastassopoulosa) ................................................................................................................45

ZAŁĄCZNIK II DO UZASADNIENIA: Frekwencja w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego.......................................................................................................................48

ZAŁĄCZNIK III DO UZASADNIENIA: Parlament Europejski: Obecne praktyki wyborcze
.............................................................................................................................................49



PR\746440PL.doc 3/56 PE412.180v02-00

PL

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, 190 i 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 także mając na uwadze, co następuje:

A. zgodnie z traktatem WE 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,

                                               
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 Anastassopoulosa).
3 Dz.U. C 227 E z 4.9.2008, s. 132 (sprawozdanie Lamassoure i Severina).
4 Art. 190 ust. 4.
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B. od 1979 r. co pięć lat odbywają się bezpośrednie wybory do Parlamentu, a w tym czasie 
jego uprawnienia i wpływ uległy zwiększeniu,

C. na mocy traktatu z Lizbony Parlament ma otrzymać nowe, bardzo znaczące uprawnienia 
w zakresie prawodawstwa, budżetu, wyboru członków Komisji oraz kontroli jej 
działalności,

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

E. 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. jednak 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. 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. 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; 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. 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 

                                               
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, str. 1).
2 Decyzja Rady 2002/772/WE, Euratom, art. 1 ust. 7 lit. b).
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w tej samej sytuacji w różny sposób1,

J. obecny wniosek Komisji mający na celu ułatwienie uczestnictwa w wyborach obywateli 
UE zamieszkujących w innych państwach członkowskich niż ich pastwo pochodzenia 
utknął w Radzie; 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 akcie2,

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

N. 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. 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. Rada zgodziła się uprzednio poddać akt z 1976 r. stałej kontroli5; a tymczasem ostatnia 
formalna rewizja procedury wyborczej Parlamentu miała miejsce w 1998 r.,

                                               
1 Sprawa C-145/04 Hiszpania przeciwko Zjednoczonemu Królestwu [2006] Zb. Orz., s. I-7917 (dot. Gibraltaru) 
oraz sprawa C-300/04 Eman i Sevinger przeciwko College van burgemeester en wethouders van Den Haag
[2006] Zb. Orz., s. I-8055 (dot. Aruby).
2 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 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 Duffa).
3 Art. 14 Traktatu o Unii Europejskiej zmieniony traktatem z Lizbony (wersja skonsolidowana).
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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Q. reforma procedury wyborczej Parlamentu Europejskiego musi 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; odnośna 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 

                                               
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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przynajmniej z jednej czwartej państw przy poszanowaniu równowagi płci; każdy 
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, Komisji i Parlamentu;

(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 prawo 
rozstrzygania wszelkich sporów; Parlament jest także uprawniony do podejmowania 
działań przeciwko cofnięciu mandatu przez państwo członkowskie w przypadku, gdy 
jest to sprzeczne z Aktem lub prawem 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 
pochodzenia uczestnictwa w wyborach europejskich w ich nowym kraju;

                                               
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 przedstawioną w rezolucji z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących zatwierdzania Komisji Europejskiej (Dz.U. C 285 E z 22.11.2006, s. 137 (sprawozdanie Duffa)).
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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; następnie zamierza zaproponować konieczne środki 
wykonawcze, 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, 
Komisji oraz 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 proponowanego przeglądu (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)).
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Projekt decyzji Rady w sprawie przyjęcia przepisów mających na celu zmianę 
Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego 

w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.

RADA,

uwzględniając art. 190 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

uwzględniając art. 108 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej,

uwzględniając projekt Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając zgodę Parlamentu,

przewidując wdrożenie przepisów traktatu dotyczących procedury wyborczej,

PRZYJĘŁA postanowienia załączone do niniejszej decyzji i zaleca państwom członkowskim 
ich przyjęcie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Niniejsza decyzja i załączone do niej postanowienia zostają opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Państwa członkowskie powiadamiają niezwłocznie Sekretarza Generalnego Rady Unii 
Europejskiej o przeprowadzeniu procedur wymaganych na mocy ich odpowiednich przepisów 
konstytucyjnych koniecznych do przyjęcia postanowień załączonych do niniejszej decyzji.

Zmiany stają się skuteczne pierwszego dnia miesiąca następującego po przyjęciu postanowień 
niniejszej decyzji przez państwa członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami 
konstytucyjnymi. 
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ZAŁĄCZNIK I – projekt Aktu zmieniającego Akt dotyczący wyborów 
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach 

bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. (Akt wyborczy z 1976 r.)1

Poprawka 1

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 1 – ustęp 1

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

1. W każdym Państwie Członkowskim 
członkowie Parlamentu Europejskiego są 
wybierani na zasadzie proporcjonalnej z 
zastosowaniem systemu list lub 
pojedynczego głosu podlegającego 
przeniesieniu.

1. Posłowie do Parlamentu Europejskiego 
są wybierani na zasadzie proporcjonalnej z 
zastosowaniem systemu list lub 
pojedynczego głosu podlegającego 
przeniesieniu.

Or. en

Poprawka 2

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 1 – ustęp 2

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

2. Państwa Członkowskie mogą przyjąć 
swoją procedurę głosowania na podstawie 
systemu list preferencyjnych.

2. Przyjęte systemy list są półotwarte, w 
których wyborcy mogą dokonywać wyboru 
spośród kandydatów z preferowanych 
przez nich list.

Or. en

                                               
1 Poprawki do niniejszego dokumentu opierają się na konsolidacji dokonanej przez Wydział Prawny Parlamentu 
Europejskiego na podstawie Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia w powszechnych 
wyborach bezpośrednich (Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 5) zmieniony decyzją 93/81/Euratom, EWWiS, EWG 
zmieniającą Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (Dz.U. L 
33 z 9.2.1993, s. 15), i decyzji Rady 2002/772/WE, Euratom z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 r. (Dz.U. L 
283 z 21.10.2002, s. 1). Niniejsza konsolidacja różni się od wersji skonsolidowanej przygotowanej przez Urząd 
Publikacji Unii Europejskiej (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) w dwóch kwestiach: zawiera ona tiret do art. 
6 ust. 1 „– członka Komitetu Regionów” wynikające z art. 5 traktatu amsterdamskiego (Dz.U. C 340 z 
10.11.1997), a numeracja została zmieniona zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady 2002/772/WE, Euratom.
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Poprawka 3

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 2

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Artykuł 2 Artykuł 2

Odpowiednio do szczególnych krajowych 
uwarunkowań, Państwa Członkowskie 
mogą tworzyć okręgi wyborcze do celów
wyborów do Parlamentu Europejskiego 
lub podzielić obszar wyborczy w inny 
sposób, ogólnie nie naruszając 
proporcjonalnego charakteru systemu 
wyborczego.

1. Każde państwo członkowskie może 
tworzyć okręgi wyborcze do celów 
wyborów do Parlamentu Europejskiego w 
oparciu o kryterium terytorialne lub 
językowe. 

2. Państwa członkowskie o liczbie 
ludności wynoszącej co najmniej 20 
milionów dzielą swój obszar wyborczy na 
określoną liczbę regionalnych okręgów 
wyborczych.
3. Tworzenie okręgów wyborczych nie 
może naruszać zasadniczo 
proporcjonalnego charakteru systemu 
wyborczego.

Or. en

Poprawka 4

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 2 a (nowy)

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Artykuł 2a
1. Całkowita liczba posłów wybieranych 
na mocy postanowień art. 2 wynosi 750. 
Reprezentacja ma charakter degresywnie 
proporcjonalny, z minimalną liczbą pięciu 
posłów na państwo członkowskie. 
Żadnemu państwu nie można przyznać 
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więcej niż dziewięćdziesiąt pięć miejsc.
2. W celu podziału miejsc między państwa 
członkowskie zgodnie z zasadą 
degresywnej proporcjonalności stosunek 
liczby ludności poszczególnych państw 
członkowskich do liczby posiadanych 
miejsc musi wahać się zależnie od ich 
zaludnienia, tak aby każdy poseł z 
państwa członkowskiego o większej liczbie 
ludności reprezentował większą liczbę 
obywateli niż poseł z państwa 
członkowskiego o mniejszej liczbie 
ludności, lecz także aby żadne państwo 
członkowskie o mniejszej liczbie ludności 
nie dysponowało większą liczbą miejsc niż 
państwo o większej liczbie ludności.
3. Podział tych miejsc między państwa 
członkowskie podlega przeglądowi w 
trakcie poszczególnych kadencji 
parlamentarnych. Rada, na wniosek 
Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu, 
przyjmuje decyzję określającą skład 
nowego Parlamentu. Decyzja powinna 
zapaść nie później niż dwanaście miesięcy 
przed końcem kadencji.

Or. en

Poprawka 5

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 2 b (nowy)

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Artykuł 2b
1. Bez uszczerbku dla art. 2 i 2a należy 
utworzyć jeden dodatkowy okręg wyborczy 
złożony z całego terytorium Unii. 
2. Całkowita liczba posłów wybieranych
na mocy postanowień niniejszego 
artykułu odpowiada liczbie państw.
3. Należy utworzyć organ wyborczy, 
którego zadaniem będzie przeprowadzanie 



PR\746440PL.doc 13/56 PE412.180v02-00

PL

i weryfikacja procesu wyborczego w 
okręgu Unii Europejskiej. W skład tego 
organu wejdzie po jednym przedstawicielu 
Parlamentu Europejskiego, Komisji i 
poszczególnych państw członkowskich.
4. Ogólnoeuropejskie listy dostarczone 
przez europejskie partie polityczne uznaje 
się za kwalifikowalne tylko pod 
warunkiem, że:
(a) składają się z kandydatów 
zamieszkujących w co najmniej jednej 
czwartej państw i 
(b) zachowana jest równowaga płci.
5. Każdy wyborca dysponuje jednym 
dodatkowym głosem, który może oddać na 
preferowanego kandydata z listy 
ogólnoeuropejskiej. Miejsca przydziela się 
zgodnie z metodą Sainte-Laguë.
6. Szczegółowe warunki dotyczące 
wyborów do okręgu Unii Europejskiej, 
łącznie z przekazywaniem uprawnień 
organowi wyborczemu, powinny zostać 
określone w przepisach wykonawczych 
przyjętych zgodnie z art. 14.

Or. en

Poprawka 6

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 3

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Artykuł 3 Artykuł 3

Państwa Członkowskie mogą ustanowić 
próg minimalny w rozdziale mandatów. Na 
poziomie krajowym próg ten nie może 
przekroczyć 5 procent oddanych głosów.

1. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
próg minimalny w rozdziale mandatów dla 
krajowych, regionalnych lub językowych 
okręgów wyborczych. Na poziomie 
krajowym próg ten nie może przekroczyć 5 
procent oddanych głosów.

2. W odniesieniu do rozdziału mandatów z 
ogólnoeuropejskiego okręgu wyborczego 
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nie powinien obowiązywać żaden próg 
minimalny.

Or. en

Poprawka 7

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 4

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Artykuł 4 Artykuł 4

Każde Państwo Członkowskie może 
ustanowić górną granicę wydatków na 
kampanię wyborczą kandydatów.

Państwa członkowskie i organ wyborczy 
ustanawiają górne granice wydatków na 
kampanię wyborczą kandydatów i partii.

Or. en

Poprawka 8

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 5

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Artykuł 5 Artykuł 5
1. Okres pięciu lat, na jaki wybiera się 
członków Parlamentu Europejskiego, 
rozpoczyna się wraz z otwarciem pierwszej 
sesji następującej po poszczególnych 
wyborach.

1. Okres pięciu lat, na jaki wybiera się 
posłów do Parlamentu Europejskiego, 
rozpoczyna się wraz z otwarciem pierwszej 
sesji następującej po poszczególnych 
wyborach.

Może on zostać wydłużony lub skrócony 
zgodnie z drugim akapitem artykułu 10 
ustęp 2.

Może on zostać wydłużony lub skrócony 
zgodnie z drugim akapitem artykułu 11 
ustęp 2.

2. Kadencja każdego członka Parlamentu 
Europejskiego zaczyna się i kończy w tym 
samym terminie, określonym w ustępie 1.

2. Kadencja każdego posła do Parlamentu 
Europejskiego zaczyna się i kończy w tym 
samym terminie, określonym w ustępie 1.

Or. en
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Poprawka 9

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 6

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Artykuł 6 Artykuł 6

1. Członkowie Parlamentu Europejskiego 
głosują indywidualnie i osobiście. Nie są 
związani żadnymi instrukcjami ani nie 
otrzymują mandatu wiążącego.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego 
mają prawa i obowiązki określone w 
statucie posła i Protokole w sprawie 
przywilejów i immunitetów Wspólnot 
Europejskich.

2. Członkowie Parlamentu Europejskiego 
korzystają z przywilejów i immunitetów, 
które mają zastosowanie do nich na mocy
Protokołu z 8 kwietnia 1965 roku w 
sprawie przywilejów i immunitetów 
Wspólnot Europejskich.

Or. en

Poprawka 10

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 7 – ustęp 1 – tiret pierwsze a (nowe)

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

– posła do parlamentu krajowego lub 
regionalnego,

Or. en

Poprawka 11

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 7 – ustęp 2

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

2. Od wyborów do Parlamentu 
Europejskiego w 2004 roku mandatu 
członka Parlamentu Europejskiego nie 
można łączyć z członkostwem w 

skreślony
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parlamencie krajowym.
W drodze odstępstwa od tej zasady i bez 
uszczerbku dla ustępu 3:
– członkowie irlandzkiego parlamentu 
krajowego wybierani do Parlamentu 
Europejskiego w następnych wyborach 
mogą mieć podwójny mandat do czasu 
kolejnych wyborów do irlandzkiego 
parlamentu krajowego, kiedy to pierwszy 
akapit niniejszego ustępu będzie mieć 
zastosowanie;
– członkowie parlamentu Zjednoczonego 
Królestwa, którzy są także członkami 
Parlamentu Europejskiego podczas 
pięcioletniej kadencji poprzedzającej 
wybory do Parlamentu Europejskiego w 
2004 roku, mogą mieć podwójny mandat 
do czasu wyborów do Parlamentu 
Europejskiego w 2009roku, kiedy to 
pierwszy akapit niniejszego ustępu będzie 
mieć zastosowanie.

Or. en

Poprawka 12

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 7 – ustęp 4

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

4. Członkowie Parlamentu Europejskiego, 
którzy, podczas wymienionego w artykule 
5 okresu 5 lat, przyjmą funkcję określoną 
w ustępie 1, 2 i 3, zostaną zastąpieni 
zgodnie z artykułem 13.

4. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, 
którzy, podczas wymienionego w artykule 
5 okresu 5 lat, przyjmą funkcję określoną 
w ustępie 1 lub 2, zostaną zastąpieni 
zgodnie z artykułem 13.

Or. en

Poprawka 13

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 9 a (nowy)
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Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Artykuł 9a
Wyborcy są uprawnieni do głosowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego 
od 16 roku życia.
Kandydaci są uprawnieni do 
kandydowania do Parlamentu 
Europejskiego od 18 roku życia.

Or. en

Poprawka 14

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 9 b (nowy)

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Artykuł 9b
Kandydaci mogą kandydować w tych 
samych wyborach z listy 
ogólnoeuropejskiej i z listy jednego lub 
większej liczby państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 15

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 10 – ustęp 1

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

1. Wybory do Parlamentu Europejskiego 
odbywają się w dniu i okresach 
wyznaczonych przez każde Państwo 
Członkowskie; we wszystkich Państwach 
Członkowskich odbywają się one w tym 
samym okresie rozpoczynającym się w 
czwartek rano i kończącym się w 
następującą po nim niedzielę.

1. Głosowanie w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego odbywa się w sobotę i 
niedzielę w maju.
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Or. en

Poprawka 16

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Jeżeli przeprowadzenie wyborów we 
Wspólnocie w tym okresie okaże się 
niemożliwe, Rada stanowiąc jednomyślnie, 
po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, wyznaczy, nie później niż
rok przed końcem okresu pięciu lat, o 
którym mowa w artykule 5, inny okres 
wyborczy nie późniejszy niż dwa miesiące 
przed lub jeden miesiąc po okresie 
wyznaczonym zgodnie z poprzednim 
akapitem.

Jeżeli przeprowadzenie wyborów w Unii w 
tym okresie okaże się niemożliwe, Rada 
stanowiąc jednomyślnie, po uzyskaniu 
zgody Parlamentu Europejskiego, 
wyznaczy, co najmniej rok przed końcem 
okresu pięciu lat, o którym mowa w 
artykule 5, inny okres wyborczy nie 
późniejszy niż dwa miesiące przed lub 
jeden miesiąc po okresie wyznaczonym 
zgodnie z poprzednim akapitem.

Or. en

Poprawka 17

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 12

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Artykuł 12 Artykuł 12

Parlament Europejski weryfikuje mandat
członków Parlamentu Europejskiego. W 
tym celu odnotowuje rezultaty ogłoszone
urzędowo przez Państwa Członkowskie i 
rozstrzyga spory, jakie mogą wyniknąć na 
tle postanowień niniejszego Aktu, inne 
aniżeli wynikające z przepisów krajowych, 
do których niniejszy Akt się odnosi.

Parlament Europejski weryfikuje mandaty 
posłów do Parlamentu na podstawie 
rezultatów ogłoszonych urzędowo przez
organ wyborczy UE i państwa 
członkowskie.

Or. en
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Poprawka 18

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 13

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Artykuł 13 Artykuł 13

1. Wakat powstaje, gdy mandat członka 
Parlamentu wygasa w wyniku rezygnacji, 
śmierci lub utraty mandatu.

Wakat powstaje, gdy mandat posła do 
Parlamentu Europejskiego wygasa w 
wyniku rezygnacji, śmierci lub utraty 
mandatu.

2. Z zastrzeżeniem innych postanowień 
niniejszego Aktu, każde Państwo 
Członkowskie ustanawia odpowiednie 
procedury w celu zapełnienia wakatu 
powstałego podczas okresu pięcioletniej 
kadencji, o którym mowa w artykule 5, na 
pozostałą część tego okresu.
3. Gdy prawo Państwa Członkowskiego 
zawiera wyraźny przepis dotyczący utraty 
mandatu członka Parlamentu 
Europejskiego, mandat ten wygasa 
zgodnie z tym przepisem. Właściwe władze 
krajowe informują o tym Parlament 
Europejski.
4. W przypadku wystąpienia wakatu w 
wyniku rezygnacji lub śmierci, 
przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego niezwłocznie informuje o 
tym właściwe władze danego Państwa 
Członkowskiego.

Or. en

Poprawka 19

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 13 a (nowy)

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Artykuł 13a
1. W przypadku posłów wybieranych w 
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państwach członkowskich i z 
zastrzeżeniem innych postanowień 
niniejszego Aktu każde państwo 
członkowskie ustanawia odpowiednie 
procedury w celu zapełnienia wakatu 
powstałego podczas pięcioletniej kadencji, 
o której mowa w artykule 5, na pozostałą 
część tego okresu.
2. Gdy prawodawstwo państwa 
członkowskiego zawiera wyraźne przepisy 
dotyczące utraty mandatu przez posła do 
Parlamentu Europejskiego wybranego w 
tym państwie członkowskim, mandat ten 
wygasa zgodnie z tymi przepisami. 
Właściwe władze krajowe informują o tym 
fakcie Parlament Europejski.
3. W przypadku wystąpienia wakatu w 
wyniku rezygnacji lub śmierci posła 
wybranego w państwach członkowskich 
przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego niezwłocznie informuje o 
tym właściwe władze danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

(Niniejsza poprawka powtarza częściowo treść ust. 2,3 i 4 art. 13 Aktu wyborczego z 1976 r.  
Patrz poprawka do art. 13)

Poprawka 20

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 13 b (nowy)

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Artykuł 13b
1. W przypadku posłów wybieranych z 
okręgu wyborczego Unii Europejskiej i z 
zastrzeżeniem innych postanowień 
niniejszego Aktu organ wyborczy 
podejmuje odpowiednie kroki w celu 
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zapełnienia każdego wakatu powstałego 
podczas pięcioletniej kadencji, o której 
mowa w artykule 5, na pozostałą część 
tego okresu.
2. Gdy prawodawstwo UE zawiera 
wyraźne przepisy dotyczące utraty 
mandatu przez posła do Parlamentu 
Europejskiego wybranego z listy 
ogólnoeuropejskiej, mandat ten wygasa 
zgodnie z tymi przepisami. Organ 
wyborczy informuje o tym fakcie 
Parlament Europejski. 
3. W przypadku wystąpienia wakatu w 
wyniku rezygnacji lub śmierci posła 
wybranego z listy ogólnoeuropejskiej 
przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego niezwłocznie informuje o 
tym organ wyborczy.

Or. en

Poprawka 21

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 13 c (nowy)

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Artykuł 13c
Parlament Europejski rozstrzyga wszelkie 
spory, które mogą wyniknąć z 
postanowień niniejszego Aktu i wchodzą 
w zakres prawa Unii.

Or. en

Poprawka 22

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 14
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Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Artykuł 14 Artykuł 14

Jeśli konieczne będzie przyjęcie środków
w celu wykonania niniejszego Aktu, Rada, 
stanowiąc jednomyślnie, na wniosek 
Parlamentu Europejskiego, po konsultacji z 
Komisją, przyjmie takie środki, dołożywszy 
starań, aby osiągnąć porozumienie z 
Parlamentem Europejskim w ramach 
komitetu pojednawczego składającego się 
z Rady i przedstawicieli Parlamentu 
Europejskiego.

Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną, na wniosek Parlamentu 
Europejskiego, po konsultacji z Komisją i 
po uzyskaniu zgody Parlamentu, 
przyjmuje środki w celu wykonania 
niniejszego Aktu.

Or. en

Poprawka 23

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 15 - akapit drugi

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Załączniki I i II stanowią integralną część 
niniejszego Aktu.

skreślony

Or. en

Poprawka 24

Akty wyborczy z 1976 r.
Artykuł 15 – akapit drugi a (nowy)

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

Na mocy traktatu o przystąpieniu teksty 
niniejszego Aktu w językach czeskim, 
bułgarskim, estońskim, litewskim, 
łotewskim, maltańskim, polskim, 
rumuńskim, słowackim, słoweńskim 
i węgierskim są również autentyczne.
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Or. en

Poprawka 25

Akty wyborczy z 1976 r.
ZAŁĄCZNIK I

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

ZAŁĄCZNIK I skreślony
Zjednoczone Królestwo stosuje 
postanowienia niniejszego Aktu jedynie w 
odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa.

Or. en

Poprawka 26

Akty wyborczy z 1976 r.
ZAŁĄCZNIK II

Akty wyborczy z 1976 r. Poprawka

ZAŁĄCZNIK II skreślony
Deklaracja w sprawie art. 14

W odniesieniu do procedury, której 
powinien przestrzegać komitet 
pojednawczy, uzgodniono, że zostanie ona 
oparta na przepisach ustępów 5, 6 i 7 
procedury ustanowionej we wspólnej 
deklaracji Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji 4 marca 1975 roku1.

Or. en

                                               
1 Dz.U. C 89 z 22.4.1975, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK II – skonsolidowana wersja Aktu dotyczącego wyboru 
przedstawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpośrednich 

dołączonego do decyzji Rady z dnia 20 września 1976 r. i późniejsze zmiany do 
niej

AKT1

dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego 
w powszechnych wyborach bezpośrednich

Artykuł 1

1. W każdym Państwie Członkowskim członkowie Parlamentu Europejskiego są 
wybierani na zasadzie proporcjonalnej z zastosowaniem systemu list lub pojedynczego głosu 
podlegającego przeniesieniu.

2. Państwa Członkowskie mogą przyjąć swoją procedurę głosowania na podstawie 
systemu list preferencyjnych.

3. Wybór dokonywany jest w bezpośrednich wyborach powszechnych, wolnych i tajnych. 

Artykuł 2

Odpowiednio do szczególnych krajowych uwarunkowań, Państwa Członkowskie mogą 
tworzyć okręgi wyborcze do celów wyborów do Parlamentu Europejskiego lub podzielić 
obszar wyborczy w inny sposób, ogólnie nie naruszając proporcjonalnego charakteru systemu 
wyborczego.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie mogą ustanowić próg minimalny w rozdziale mandatów. Na poziomie 
krajowym próg ten nie może przekroczyć 5 procent oddanych głosów.

Artykuł 4

Każde Państwo Członkowskie może ustanowić górną granicę wydatków na kampanię 
wyborczą kandydatów.

Artykuł 5
                                               
1 Notabene: Niniejszy dokument jest konsolidacją dokonaną przez Wydział Prawny Parlamentu Europejskiego 
na podstawie Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach 
bezpośrednich (Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 5) zmieniony decyzją 93/81/Euratom, EWWiS, EWG zmieniającą 
Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (Dz.U. L 
33 z 9.2.1993, s. 15), i decyzji Rady 2002/772/WE, Euratom z dnia 25 czerwca 2002 r. i 23 września 2002 r. 
(Dz.U. L 283 z 21.10.2002, s. 1). Różni się on od wersji skonsolidowanej przygotowanej przez Urząd Publikacji 
Unii Europejskiej (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) w dwóch punktach: zawiera on tiret do art. 6 ust. 1 „–
członka Komitetu Regionów” wynikające z art. 5 traktatu amsterdamskiego (Dz.U. C 340 z 10.11.1997), a 
numeracja została zmieniona zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady 2002/772/WE, Euratom.
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1. Okres pięciu lat, na jaki wybiera się członków Parlamentu Europejskiego, rozpoczyna 
się wraz z otwarciem pierwszej sesji następującej po poszczególnych wyborach.

Może on zostać wydłużony lub skrócony zgodnie z drugim akapitem artykułu 11 ustęp 2.

2. Kadencja każdego członka Parlamentu Europejskiego zaczyna się i kończy w tym 
samym terminie, określonym w ustępie 1.

Artykuł 6

1. Członkowie Parlamentu Europejskiego głosują indywidualnie i osobiście. Nie są 
związani żadnymi instrukcjami ani nie otrzymują mandatu wiążącego.

2. Członkowie Parlamentu Europejskiego korzystają z przywilejów i immunitetów, które 
mają zastosowanie do nich na mocy Protokołu z 8 kwietnia 1965 roku w sprawie przywilejów 
i immunitetów Wspólnot Europejskich.

Artykuł 7

1. Mandatu członka Parlamentu Europejskiego nie można łączyć z funkcją:

 członka rządu Państwa Członkowskiego,

 członka Komisji Wspólnot Europejskich,

 sędziego, rzecznika generalnego lub sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich lub Sądu Pierwszej Instancji,

 członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego,

 członka Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich,

 Rzecznika Praw Obywatelskich Wspólnot Europejskich,

 członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej,

 członka Komitetu Regionów,

 członka komitetów lub innych organów utworzonych na mocy Traktatów ustanawiających 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej w celu 
zarządzania funduszami Wspólnot lub wykonywania stałych bezpośrednich zadań 
administracyjnych,

 członka Rady Dyrektorów, Komitetu Zarządzającego lub pracownika Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego,
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 czynnego urzędnika lub pracownika instytucji Wspólnot Europejskich lub 
wyspecjalizowanych organów przy nich ustanowionych lub Europejskiego Banku 
Centralnego.

2. Od wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku mandatu członka Parlamentu 
Europejskiego nie można łączyć z członkostwem w parlamencie krajowym.

W drodze odstępstwa od tej zasady i bez uszczerbku dla ustępu 3:

 członkowie irlandzkiego parlamentu krajowego wybierani do Parlamentu Europejskiego 
w następnych wyborach mogą mieć podwójny mandat do czasu kolejnych wyborów do 
irlandzkiego parlamentu krajowego, kiedy to pierwszy akapit niniejszego ustępu będzie 
mieć zastosowanie;

 członkowie parlamentu Zjednoczonego Królestwa, którzy są także członkami Parlamentu 
Europejskiego podczas pięcioletniej kadencji poprzedzającej wybory do Parlamentu 
Europejskiego w 2004 roku, mogą mieć podwójny mandat do czasu wyborów do 
Parlamentu Europejskiego w 2009roku, kiedy to pierwszy akapit niniejszego ustępu 
będzie mieć zastosowanie.

3. Ponadto każde Państwo Członkowskie może, w sytuacjach, o których mowa w artykule 
8, rozszerzyć zasady na płaszczyźnie krajowej dotyczące zakazu łączenia funkcji.

4. Członkowie Parlamentu Europejskiego, którzy, podczas wymienionego w artykule 5 
okresu 5 lat, przyjmą funkcję określoną w ustępie 1, 2 i 3, zostaną zastąpieni zgodnie z 
artykułem 13.

Artykuł 8

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Aktu, procedura wyborcza w każdym Państwie 
Członkowskim podlega przepisom krajowym.

Te przepisy krajowe, które mogą ewentualnie uwzględniać szczególne warunki w Państwach 
Członkowskich, nie naruszają zasadniczo proporcjonalnego charakteru systemu wyborczego.

Artykuł 9

Nikt nie może głosować więcej niż jeden raz w danych wyborach członków Parlamentu 
Europejskiego.

Artykuł 10

1. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się w dniu i okresach wyznaczonych 
przez każde Państwo Członkowskie; we wszystkich Państwach Członkowskich odbywają się 
one w tym samym okresie rozpoczynającym się w czwartek rano i kończącym się w 
następującą po nim niedzielę.
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2. Państwa Członkowskie nie mogą urzędowo ogłosić wyników przed zakończeniem 
głosowania w Państwie Członkowskim, którego wyborcy głosują jako ostatni w okresie 
wymienionym w ustępie 1.

Artykuł 11

1. Rada, stanowiąc jednomyślnie, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, wyznaczy 
okres wyborczy przeprowadzenia pierwszych wyborów.

2. Następne wybory odbywają się w okresie odpowiadającym pierwszemu, w ostatnim 
roku pięcioletniego okresu, o którym mowa w artykule 5.

Jeżeli przeprowadzenie wyborów we Wspólnocie w tym okresie okaże się niemożliwe, Rada 
stanowiąc jednomyślnie, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, wyznaczy, nie później 
niż rok przed końcem okresu pięciu lat, o którym mowa w artykule 5, inny okres wyborczy 
nie późniejszy niż dwa miesiące przed lub jeden miesiąc po okresie wyznaczonym zgodnie z 
poprzednim akapitem.

3. Bez uszczerbku dla artykułu 139 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i 
artykułu 109 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Parlament 
Europejski zbiera się, bez konieczności zwoływania go, w pierwszy wtorek po upływie 
miesiąca od zakończenia okresu wyborczego.

4. Kompetencje ustępującego Parlamentu Europejskiego wygasają w momencie otwarcia 
pierwszego posiedzenia nowego Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 12

Parlament Europejski weryfikuje mandat członków Parlamentu Europejskiego. W tym celu 
odnotowuje rezultaty ogłoszone urzędowo przez Państwa Członkowskie i rozstrzyga spory, 
jakie mogą wyniknąć na tle postanowień niniejszego Aktu, inne aniżeli wynikające z 
przepisów krajowych, do których niniejszy Akt się odnosi.

Artykuł 13

1. Wakat powstaje, gdy mandat członka Parlamentu wygasa w wyniku rezygnacji, śmierci 
lub utraty mandatu.

2. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Aktu, każde Państwo Członkowskie 
ustanawia odpowiednie procedury w celu zapełnienia wakatu powstałego podczas okresu 
pięcioletniej kadencji, o którym mowa w artykule 5, na pozostałą część tego okresu.

3. Gdy prawo Państwa Członkowskiego zawiera wyraźny przepis dotyczący utraty 
mandatu członka Parlamentu Europejskiego, mandat ten wygasa zgodnie z tym przepisem. 
Właściwe władze krajowe informują o tym Parlament Europejski.

4. W przypadku wystąpienia wakatu w wyniku rezygnacji lub śmierci, przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego niezwłocznie informuje o tym właściwe władze danego Państwa 
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Członkowskiego.

Artykuł 14

Jeśli konieczne będzie przyjęcie środków w celu wykonania niniejszego Aktu, Rada, 
stanowiąc jednomyślnie, na wniosek Parlamentu Europejskiego, po konsultacji z Komisją, 
przyjmie takie środki, dołożywszy starań, aby osiągnąć porozumienie z Parlamentem 
Europejskim w ramach komitetu pojednawczego składającego się z Rady i przedstawicieli 
Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 15

Niniejszy Akt sporządzony jest w językach angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, 
greckim, hiszpańskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i 
włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne.

Załączniki I i II stanowią integralną część niniejszego Aktu.

Artykuł 16

Postanowienia niniejszego Aktu wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 
tym, w czasie którego złożona zostanie ostatnia z notyfikacji określonych w decyzji.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

[Sporządzono w Brukseli, dwudziestego września tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego 
szóstego roku.]

ZAŁĄCZNIK I

Zjednoczone Królestwo stosuje postanowienia niniejszego Aktu jedynie w odniesieniu do 



PR\746440PL.doc 29/56 PE412.180v02-00

PL

Zjednoczonego Królestwa.

ZAŁĄCZNIK II

Deklaracja w sprawie art. 14

W odniesieniu do procedury, której powinien przestrzegać komitet pojednawczy, uzgodniono, 
że zostanie ona oparta na przepisach ustępów 5, 6 i 7 procedury ustanowionej we wspólnej 
deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 4 marca 1975 roku1.

                                               
1 Dz.U. C 89 z 22.4.1975, s. 1. 



PE412.180v02-00 30/56 PR\746440PL.doc

PL

UZASADNIENIE

Źródła

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 Gospodarczą.1

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 Radzie.3 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 bezpośrednich.4 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. 

                                               
1 Także art. 138 ust. 3 traktatu Euratom. 
2 Sprawozdanie Teitgena, Komisja Spraw Politycznych i Stosunków Zewnętrznych, dokument nr 5 1954/1955 
oraz rezolucja Wspólnego Zgromadzenia przyjęta w dniu 2 grudnia 1954 r. w sprawie uprawnień kontrolnych 
Wspólnego Zgromadzenia i ich wykorzystywania; EWWiS, Dz.U. z 11.12.1954.
3 Sprawozdanie 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 swoim sprawozdaniu Schelto Patijn zawarł propozycję Parlamentu wybieranego 
w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję.1 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 decyzji.2

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 szczegółów.3 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 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 reprezentacji proporcjonalnej.1 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’Hondta.2 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 Brytanii.3 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 reprezentacji proporcjonalnej w regionie.4  Podobne reformy 

                                               
1 Sprawozdanie 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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wprowadzono we Francji tuż przed wyborami w 2004 r. 

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 członkowskiego”.1

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 Brytanii.2 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 lat.3 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

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

Sprawozdanie Anastassopoulosa

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 reprezentacji 
proporcjonalnej. 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 Anastassopoulousa zostało przyjęte przez Parlament 
dnia 15 lipca 1998 r. 355 głosami za przy 146 głosach przeciw i 39 wstrzymujących się.1

W 2002 r. Rada zmieniła akt z 1976 r., aby zapewnić ujednolicone wprowadzenie 
reprezentacji proporcjonalnej 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 wakatów.2 Żadna z odważniejszych propozycji zawartych 
w sprawozdaniu parlamentarnym Anastassopoulosa nie została przyjęta przez Radę.3

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 

                                               
1 Dz.U. C 292 z 21.9.1998; Rezolucja Parlamentu znajduje się w załączniku I uzasadnienia. 
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.
3 W celu uzyskania pełnego obrazu, zob. Dr George N. Anastassopoulos „The Debate on the System of Electing 
the Members of the European Parliament”, przedmowa prof. Dimitris Th. Tsatsos MEP, Ateny i Bruksela, 2002. 
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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, 
zaś Hiszpania i Polska do 50).

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”.1

Zmieniono art. 191, aby zapewnić podstawę prawną dla utworzenia statutu europejskiej partii 
politycznej. Rada zyskała uprawnienia do stanowienia przepisów regulujących 
funkcjonowanie europejskich partii politycznych, a w szczególności ich finansowanie, 
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 
międzyinstytucjonalnej.2

Podczas Konwentu zgłoszono dość rozsądny wniosek, aby system wyborczy podlegał aktowi 
prawnemu lub aktowi ramowemu Rady, stanowiącej jednomyślnie na wniosek i za zgodą 
Parlamentu.3 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.”4 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 

                                               
1 Podkreślenie sprawozdawcy.
2 Sprawozdawca był członkiem Konwentu w sprawie przyszłości Europy (2002-2003) oraz jednym z trzech 
przedstawicieli Parlamentu na konferencji międzyrządowej w 2007 r. 
3 Art. III-232 projektu Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy (2003). 
4 Art. I-19 ust. 2 projektu Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy (2003).
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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 obywateli 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.

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 obywateli Unii” całkowicie umknęło 
niektórym obserwatorom. Choć pojęcie „narody” nie ma szczególnego znaczenia prawnego 
w obecnym traktacie, zmiana na „obywateli” nie była przypadkowa: podniesienie rangi 
obywatela UE zostało podkreślone także w innych miejscach w traktacie konstytucyjnym.1

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 

                                               
1 Przede wszystkim art. I-45 ust. 2, zgodnie z którym „Obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie 
Unii, w Parlamencie Europejskim” (następnie powielony w traktacie lizbońskim w art. 10 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej).
2 Fragment ust. 6 sprawozdania Lamassoure’a i Severina, przyjętego dnia 11 października 2007 r. 378 głosami 
za przy 154 głosach przeciw i 109 wstrzymujących się; A6-0351/2007 (Dz.U. C 227 E z 4.9.2008, s. 132)..
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proporcjonalności, ponieważ od 2009 r. jeden włoski poseł reprezentowałby1 mniej osób niż 
jego hiszpański kolega, mimo że Hiszpania ma mniejszą liczbę mieszkańców niż Włochy. 

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. Ponieważ jednak traktat lizboński nie wszedł jeszcze w życie, 
wybory w 2009 r. muszą zostać przeprowadzone na podstawie traktatu nicejskiego (736 
miejsc, których liczba waha się od 5 do 99 dla poszczególnych państw członkowskich). 
Wątpliwe jest natomiast, czy formuła lizbońska „750 plus 1 dla Włoch” powinna przetrwać 
do wyborów w 2014 r. W każdym przypadku przed 2014 r. konieczny będzie nowy podział 
miejsc, nie tylko w celu uwzględnienia zmian demograficznych, lecz również z uwagi na 
ewentualne przystąpienie nowych państw członkowskich.2

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 następująco3:

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. 223 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 

                                               
1 Polityczne porozumienie w sprawie podziału miejsc zostało potwierdzone przez Radę Europejską w dniu 
14 grudnia 2007 r. Decyzja, o której mowa w art. 14 ust. 2 TUE, zostanie formalnie przyjęta dopiero po wejściu 
w życie traktatu lizbońskiego, mimo że w art. 2 protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych 
przewidziano, że nastąpi to „w stosownym czasie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku”. 
2 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. 
3 Odniesienia do traktatu lizbońskiego pochodzą ze skonsolidowanej wersji traktatów, Dz.U. C 115 z 9.5.2008.
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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 
renegocjacji traktatu konstytucyjnego, w innych dziedzinach dokonano istotnych postępów. 
Pierwsza wersja statutu europejskich partii politycznych została przedstawiona w 2003 r. 
i uzupełniona o fundacje polityczne w 2007 r.1 Ponadto statut posła do Parlamentu 
Europejskiego został w końcu uzgodniony w 2005 r.2

Usprawnienie obecnego systemu

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 około 2% 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 obywatelami.3

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 
                                               
1 Odpowiednio, 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; i rozporządzenie (WE) nr 1524/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r.; Dz.U. 
L 343 z 27.12.2007.
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. 
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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 państwa.1

Narodowość a obywatelstwo

Zgłoszony na lizbońskiej konferencji międzyrządowej protest Włoch w sprawie liczby miejsc 
w Parlamencie dla tego kraju po 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. Jednak według 
Eurostatu niemożliwe jest precyzyjne podanie liczb, szczególnie obecnie w czasach 
znacznego przepływu osób przez zewnętrzne granice UE. Eurostat argumentuje również, 
zgodnie z konwencjami ONZ, że całkowita liczba ludności jest najbardziej wiarygodnym 
wskaźnikiem demograficznym. Eurostat ocenia, że 94% ludności UE zamieszkuje w krajach 
ojczystych, 4% to obywatele nieunijni i tylko 2% stanowią obywatele UE żyjący w innym 
państwie członkowskim.

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. Można tylko żałować, że niemal we wszystkich 
państwach członkowskich proces naturalizacji i przyznawania podwójnego obywatelstwa 
staje się coraz bardziej skomplikowany niż dotychczas. Ponadto państwa członkowskie 
działają w pojedynkę, nie zważając na skutki podejmowanych kroków dla zakresu lub jakości 
obywatelstwa UE.

Takie unilateralne tendencje kłócą się w pewien sposób z obecnymi wysiłkami na rzecz 
dokonania przeglądu traktatów UE pod kątem ich dostosowania do potrzeb obywateli. Na 
przykład Traktat o Unii Europejskiej zmieniony traktatem lizbońskim wyjaśnia szeroko 
znaczenie obywatelstwa UE, jak następuje:

Artykuł 9

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 10

1. Podstawą funkcjonowania Unii jest demokracja przedstawicielska.

                                               
1 Sprawozdanie 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. (Dz.U. 
C 219 E z 28.8.2008, s. 193). Sprawa pozostaje nierozstrzygnięta. 
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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. 

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.3  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.4

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. 

                                               
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 sprawy C-369/90 Micheletti [1992]. Sprawa C-145/04 Hiszpania przeciwko Zjednoczonemu 
Królestwu [2006] (Gibraltar) oraz sprawa C-300/04 Eman i Sevinger przeciwko College van burgemeester en 
wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
3 Na przykład obywatele Wielkiej Brytanii tracą prawo do głosowania w wyborach powszechnych po 15 latach 
pobytu za granicą. 
4 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. 
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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.1 Można też spodziewać się złożenia petycji dotyczącej 
praw wyborczych w oparciu o nowe postanowienia traktatu lizbońskiego w zakresie inicjatyw 
obywatelskich.2 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.3

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. 14 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 
przebywające na terytorium Unii, w tym o przedstawicieli mniejszości i naturalizowanych 
cudzoziemców. A zatem, zakładając, że pozostałe warunki nie ulegną zmianie, tradycyjna 
metoda podziału miejsc w Parlamencie w oparciu o całkowitą liczbę ludności – nie 
wspominając o liczeniu głosów w Radzie – wydaje się być nadal właściwa i nie powinna 
zostać zmieniona bez głębszych przemyśleń. 

Propozycje reformy4

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;

                                               
1 W celu zapoznania się z pełną analizą tej kwestii patrz Jo Shaw, Transformacja obywatelstwa w Unii 
Europejskiej: prawa wyborcze i restrukturyzacja przestrzeni politycznej, Cambridge, 2007 r. 
2 Art. 11 TUE. 
3 Art. 22 TWE. 
4 Sprawozdawca jest wdzięczny za bodźce dostarczone przez uczestników warsztatu pod hasłem „Obywatelstwo 
a procedura wyborcza”, który odbył się w Brukseli w dniach 25-26 marca 2008 r. Dokumenty do dyskusji 
przekazali Betty de Hart, Dieter Gosewinkel, Sara Hagemann i Simon Hix, Eva Řstergaard-Nielsen, Ken Ritchie 
i Jo Shaw. Dokumenty te i streszczenie dyskusji można znaleźć na stronie: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearings.do?body=AFCO&language=EN
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 powstały europejskie partie polityczne i fundacje, 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 niniejszym 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 
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. 

Znaczenie i uprawnienia Parlamentu wzrosły znacząco od 1979 r. Nie znalazło to jednak 
odzwierciedlenia w dokonanych dotychczas, dość ograniczonych przeglądach Aktu z 1976 r. 
Jeżeli traktat lizboński zacznie obowiązywać, posłowie do Parlamentu Europejskiego zyskają 
jeszcze większe uprawnienia niż te, z których korzystają obecnie.

Parlament potrzebuje systemu wyborczego oraz wewnętrznej struktury odpowiadającej jego 
nowym obowiązkom i na nie zasługuje. 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 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 –
                                               
1 Patrz załącznik II. Ogólna frekwencja spadła z 63% w 1979 r. do 45,6% w 2004 r. 
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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. Potrzebny jest przegląd poszczególnych krajowych systemów wyborczych 
w celu usunięcia najbardziej oczywistych rozbieżności i anomalii.

Istotne propozycje reform zawarte w niniejszym sprawozdaniu obejmują:

1) obowiązkowe tworzenie terytorialnych okręgów wyborczych w państwach 
członkowskich o większej liczbie ludności: są dowody na to, że im mniejszy okręg 
wyborczy, tym wyższy poziom zaangażowania wyborców;

2) zezwolenie na tworzenie okręgów wyborczych na potrzeby społeczności 
specyficznych pod względem językowym;

3) nacisk na głosowanie preferencyjne za pośrednictwem systemu list półotwartych 
(indywidualne głosy na kandydatów w ramach jednej listy partyjnej, umożliwiające 
zmianę ustalonej przez partię kolejności kandydatów na liście) i zakazanie list 
zamkniętych (gdzie głos oddawany jest tylko na partię);1

4) określenie liczby posłów wybieranych z list krajowych lub regionalnych na 750 (od 5 
do 95 miejsc dla poszczególnych państw członkowskich);

5) wprowadzenie regularnego przeglądu rzeczywistego podziału 750 miejsc w trakcie 
poszczególnych kadencji parlamentarnych zgodnie z uzgodnionymi kryteriami 
degresywnej proporcjonalności; 

6) stworzenie ponadnarodowego okręgu wyborczego z niewielką dodatkową liczbą 
miejsc w oparciu o zrównoważony pod względem płci system preferencyjnego 
głosowania za pośrednictwem list otwartych;

7) zezwolenie kandydatom na start z jednej lub większej liczby list wyborczych 
w ramach tych samych wyborów i ułatwienie głosowania obywatelom UE 
zamieszkującym w państwie członkowskim innym niż państwo pochodzenia;

8) stworzenie organu wyborczego na poziomie UE;

9) ograniczanie harmonogramu głosowania do weekendu;

10) przesunięcie wyborów z czerwca na maj;

11) harmonizację w odniesieniu do minimalnego wieku wyborców i kandydatów;

12) ustanowienie systemu weryfikowania kwalifikacji posłów i obsadzania wakatów, 
z uwzględnieniem rozszerzonych uprawnień Parlamentu;

                                               
1 Jednocześnie należy jednak odrzucić system list otwartych, w którym można głosować wielokrotnie na 
kandydatów niezależnie od partii.
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13) ustanowienie jednolitego i ponadnarodowego systemu przywilejów i immunitetów 
poselskich;

14) zachęcanie do głosowania elektronicznego w celu mobilizacji wyborców i ułatwienia 
głosowania;

15) zachęcanie państw członkowskich do zniesienia utraty prawa wyborczego w wyborach 
krajowych;

16) dalsze rozważania na temat wyboru liczby mieszkańców bądź liczby obywateli jako 
statystycznej podstawy podziału miejsc w Parlamencie.
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ZAŁĄCZNIK I DO UZASADNIENIA: Rezolucja w sprawie projektu procedury 
wyborczej zawierającej wspólne zasady wyboru członków Parlamentu 

Europejskiego (sprawozdanie Anastassopoulosa)1

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt rezolucji p. De Vries w sprawie jednolitej procedury wyborczej 
w odniesieniu do wyborów członków Parlamentu Europejskiego (B4-0723/96),

–  uwzględniając sprawozdania w sprawie jednolitej procedury wyborczej, 
a w szczególności swoje rezolucje z 10 października 1991 r.2 i 10 marca 1993 r.3,

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

– uwzględniając propozycję z dnia 22 października 1996 r. w sprawie jednolitej procedury 
wyborczej, przygotowaną przez rząd Republiki Federalnej Niemiec na konferencji 
międzyrządowej, która to propozycja powtarza kluczowe aspekty rezolucji Parlamentu 
z dnia 10 marca 1993 r.,

– uwzględniając art. 138 ust. 3 traktatu WE oraz zmiany wprowadzone w nim traktatem 
amsterdamskim,

– uwzględniając art. 148 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Instytucjonalnych oraz opinię Komisji 
Prawnej i Praw Obywatelskich (A4-0212/98),

A. mając na uwadze wprowadzoną w traktacie amsterdamskim koncepcję wspólnych zasad 
dla wszystkich państw członkowskich w oparciu o wytyczne określone przez Parlament 
w wyżej wymienionej rezolucji z dnia 10 marca 1993 r., w której nie zaproponowano 
wyraźnie jednolitego systemu wyborczego, lecz zawarto tylko ogólne wskazówki,

B. mając na uwadze, że rząd Zjednoczonego Królestwa przedłożył parlamentowi 
brytyjskiemu projekt ustawy dotyczący zastosowania regionalnej reprezentacji 
proporcjonalnej podczas wyborów europejskich w 1999 r.,

C. mając na uwadze, że wynikiem negocjacji w sprawie rozszerzenia będzie 
prawdopodobnie przystąpienie do Unii Europejskiej dziesięciu nowych państw 
członkowskich,

D. mając na uwadze, że państwa członkowskie osiągnęły szeroki konsensus w kwestii 
                                               
1 Przyjęte w dniu 15 lipca 1998 r.; Dz.U. C 292 z 21.9.1998.
2 Dz.U. C 280 z 28.10.1991, s. 141.
3 Dz.U. C 115 z 26.4.1993, s. 121.
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ustanowienia szeregu wspólnych zasad,

E mając na uwadze, że zasady te należy wprowadzić w pierwszej kolejności na szczeblu 
krajowym w unii narodów i państw; mając na uwadze, że liczba posłów wybieranych 
w każdym państwie członkowskim ma zagwarantować odpowiednią reprezentację 
narodów państw należących do Wspólnoty,

1. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte przez negocjatorów na konferencji 
międzyrządowej w sprawie ustanowienia szeregu wspólnych zasad; jest przekonany, że 
niektóre zasady mogą zacząć obowiązywać od następnych wyborów europejskich, 
szczególnie system reprezentacji proporcjonalnej, próg minimalny i zakaz łączenia 
funkcji, a także środki mające na celu realizację celu równości mężczyzn i kobiet, a inne 
należy wprowadzać stopniowo;

2. uważa, że istnieje powszechny konsensus w sprawie wprowadzenia głosowania na 
podstawie systemu reprezentacji proporcjonalnej i że należy go włączyć do europejskiego 
systemu wyborczego;

3. zauważa, że niemożliwe jest stworzenie jednolitego systemu terytorialnych okręgów 
wyborczych i że należy wprowadzić rozróżnienie w oparciu o liczbę ludności każdego 
państwa członkowskiego; podkreśla jednak, że system terytorialnych okręgów 
wyborczych nie powinien wpływać negatywnie na zasadę proporcjonalności, zgodnie 
z art. 2 projektu Aktu;

4. uważa, że w celu budowania europejskiej świadomości politycznej i rozwoju 
europejskich partii politycznych określona liczba miejsc powinna zostać rozdzielona na 
podstawie zasady reprezentacji proporcjonalnej w ramach jednego okręgu wyborczego 
utworzonego z obszaru państw członkowskich;

5. zauważa, że zastosowanie progu wyborczego powinno pozostać nieobowiązkowe 
i w żadnym razie nie powinien on przekraczać 5% głosów oddanych w danym kraju;

6. zauważa, że głosowanie preferencyjne stanowi bodziec do uczestniczenia w wyborach; 
uważa jednak, że każde państwo członkowskie powinno indywidualnie decydować o jego 
zastosowaniu;

7. uważa, że przy sporządzaniu list kandydatów na wybory europejskie należy uwzględnić 
cel równości mężczyzn i kobiet oraz że bezpośrednie osiągnięcie tego celu jest przede 
wszystkim zadaniem partii politycznych;

8. proponuje, by wybory europejskie odbywały się w jednym z dni maja, aby poprawić 
frekwencję, unikając organizacji wyborów w czasie wakacji szkolnych, które w szeregu 
państwa członkowskich rozpoczynają się w czerwcu;

9. zaleca, by ograniczyć liczbę dni, w które można przeprowadzać wybory, do niezbędnego 
minimum w celu osiągnięcia konsensusu w sprawie jednego dnia wyborczego lub, jeżeli 
okaże się to niemożliwe, nie więcej niż dwóch dni (np. sobota i niedziela);
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10. wzywa Radę do przeanalizowania i szybkiego przyjęcia załączonego projektu Aktu 
w celu umożliwienia jego jak najszybszego wejścia w życie;

11.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz 
z projektem załączonego do niej Aktu Radzie, Komisji oraz parlamentom i rządom 
państw członkowskich.



PE412.180v02-00 48/56 PR\746440PL.doc

PL

ZAŁĄCZNIK II DO UZASADNIENIA: Frekwencja w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego
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ZAŁĄCZNIK III DO UZASADNIENIA: Parlament Europejski: Obecne praktyki wyborcze

Okręgi wyborcze Głosowanie 
preferencyjne

Podział 
miejsc

Próg 
wyborc
zy

Prawo wyborcze Kandydaci Zgłaszanie kandydatów Głosowan
ie

AUSTRIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

tak D'Hondt 4% wiek: 16
- obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

wiek: 18
- obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

- opłata w wysokości 3600 
euro za listę
- kandydat musi mieć 
poparcie trzech posłów do 
parlamentu, jednego posła 
do PE lub 2600 
uprawnionych do 
głosowania wyborców 

niedziela

BELGIA trzy językowe kolegia 
wyborcze: niderlandzkie, 
francuskie, niemieckie; i 
cztery regionalne okręgi 
wyborcze:
1. Flandria 
(niderlandzkie kolegium 
wyborcze) 
2. Walonia (francuskie 
kolegium wyborcze) 
3. Bruksela-Hal-Vilvorde 
(BHV) (niderlandzkie lub 
francuskie kolegium 
wyborcze);
4. 2 kantony (niemieckie 
kolegium wyborcze) 

tak D'Hondt nie wiek: 18 
- obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania  
- obywatele Belgii 
zamieszkali w innych 
państwach 
członkowskich 
(obywatele Belgii 
zamieszkali poza UE 
nie mogą głosować w 
wyborach do PE)
- udział w wyborach jest 
obowiązkowy; 
nieuczestniczenie w 
nich podlega karze

wiek: 21
- obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 
- muszą mówić w 
odnośnym języku 
kolegium wyborczego

poparcie kandydatów:
- przez pięciu belgijskich 
posłów do parlamentu 
należących do odnośnej 
grupy językowej
- przez 5000 uprawnionych 
do głosowania wyborców w 
Walonii, Flandrii i BHV
- przez 200 wyborców 
uprawnionych do 
głosowania w 
niemieckojęzycznym okręgu 
wyborczym

niedziela
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Okręgi wyborcze Głosowanie 
preferencyjne

Podział 
miejsc

Próg 
wyborc
zy

Prawo wyborcze Kandydaci Zgłaszanie kandydatów Głosowan
ie

BUŁGARIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

tak Hare-
Niemeyer

nie wiek: 18 
- obywatele UE 
zamieszkali na terenie 
kraju przez co najmniej 
3 miesiące lub w innym 
państwie członkowskim

wiek: 21
- obywatele UE 
zamieszkali na 
terenie kraju przez co 
najmniej 2 miesiące 
lub w innym państwie 
członkowskim

- indywidualni kandydaci 
muszą zebrać 10000 
podpisów i płacą 10000 
lewów (5100 euro)
- partie polityczne muszą 
zebrać 15000 podpisów i 
płacą 15000 lewów (7700 
euro)
- koalicje muszą zebrać 
20000 podpisów i płacą 
20000 lewów (10250 euro)

niedziela

CYPR jeden krajowy okręg 
wyborczy

nie D'Hondt / 
Droop

nie wiek: 18 
- obywatele Cypru i UE 
zamieszkali na terenie 
kraju przez co najmniej 
6 miesięcy przed 
wyborami
- specjalne listy 
wyborcze
- udział w wyborach jest 
obowiązkowy (ale brak 
kar)

wiek: 25 niedziela

REPUBLIKA 
CZESKA

jeden krajowy okręg 
wyborczy

tak: każdy 
wyborca 
dysponuje 
dwoma 
głosami. Aby 
zostać 
wybranym, 
kandydat musi 
uzyskać 5% 
głosów 

D'Hondt 5% wiek: 18 
- obywatele UE, stale 
zamieszkali na terenie 
kraju przez co najmniej 
45 dni

wiek: 21
- obywatele UE, stale 
zamieszkali na 
terenie kraju przez co 
najmniej 45 dni

- tylko partie polityczne lub 
koalicje mogą zgłaszać 
kandydatów
- opłata w wysokości 15000 
koron 
(585 euro)

piątek i 
sobota
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Okręgi wyborcze Głosowanie 
preferencyjne

Podział 
miejsc

Próg 
wyborc
zy

Prawo wyborcze Kandydaci Zgłaszanie kandydatów Głosowan
ie

oddanych na 
jej/jego partię.

DANIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

nie D'Hondt nie wiek: 18 
- obywatele Danii stale 
zamieszkali w UE 
- obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

wiek: 18
- każda osoba 
uprawniona do 
głosowania w 
wyborach do PE

- partie reprezentowane w 
Folketing lub PE
- nowe partie muszą zebrać 
podpisy wyborców 
odpowiadające co najmniej 
2% głosów uzyskanych w 
poprzednich wyborach do 
Folketing

brak 
ustaloneg
o dnia

ESTONIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

nie D'Hondt wiek: 18 wiek: 21 - listy zgłaszają 
zarejestrowane partie 
polityczne
- kaucja równa 
pięciokrotności 
minimalnego miesięcznego 
wynagrodzenia

niedziela

FINLANDIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

tak D'Hondt nie wiek: 18 
- obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania  

wiek: 18 
- obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

- kandydatów zgłaszają 
partie polityczne lub 
komitety wyborców (złożone 
z co najmniej 2000 osób)

niedziela
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Prawo wyborcze Kandydaci Zgłaszanie kandydatów Głosowan
ie

FRANCJA osiem regionalnych 
okręgów wyborczych 

nie D'Hondt 5% wiek: 18 
- obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

wiek: 23
- obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

- równość płci niedziela

NIEMCY jeden krajowy okręg 
wyborczy, ale posłowie 
są wybierani z list krajów 
związkowych lub z listy 
federalnej

nie Sainte-
Laguë
zgodnie ze 
zmianą 
ustawy z 
dnia 17 
marca 2008 
r.; Kodeks 
cywilny 
księga I, s. 
394)

5% wiek: 18 
- obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania  

wiek: 18
- obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania  

- listy zgłaszają partie 
polityczne założone w UE
- lista federalna: partie 
posiadające mniej niż pięciu 
przedstawicieli w PE, 
Bundestagu lub landtagu 
muszą zebrać 4000 
podpisów;
lista kraju związkowego: 
konieczne są 2000 
podpisów

niedziela

GRECJA jeden krajowy okręg 
wyborczy

nie wariant 
Hare'a

3% wiek: 18 wiek: 21 - listy zgłaszają partie 
polityczne lub koalicje

niedziela

WĘGRY jeden krajowy okręg 
wyborczy

nie D'Hondt 5% wiek: 18 
- obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania  

wiek: 18 
- wszyscy wyborcy 
mają prawo 
kandydować w 
wyborach z list 
partyjnych

- listy zgłaszają 
zarejestrowane partie i 
muszą uzyskać poparcie 
20000 wyborców (jeden 
wyborca może poprzeć 
tylko jedną listę)

niedziela

IRLANDIA cztery regionalne okręgi 
wyborcze

tak system 
pojedynczeg
o głosu 
przechodnie

nie wiek: 18 wiek: 21 - listy zgłaszają 
zarejestrowane partie 
polityczne
- niezależni kandydaci 

piątek
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go (PGP) muszą zebrać 60 podpisów 
osób ujętych w spisie 
wyborców i pochodzących z 
tego samego okręgu 
wyborczego

WŁOCHY
(obecnie trwa 
przegląd)

pięć regionalnych 
okręgów wyborczych

tak - istnieje 
możliwość 
przeniesienia 
głosów z 
jednego
okręgu 
wyborczego 
do innego

Hare nie wiek: 18
- obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 
- obywatele Włoch w 
innych państwach UE 
mogą głosować we 
włoskich konsulatach 
lub drogą pocztową; 
obywatele Włoch 
zamieszkali poza UE, 
jeżeli przyjadą 
głosować do Włoch 
- udział w wyborach nie 
jest obowiązkowy, lecz 
ma charakter 
obowiązku 
obywatelskiego

wiek: 25
- obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

- indywidualni kandydaci 
muszą zebrać 30000 
podpisów, w tym 10% musi 
pochodzić z 
poszczególnych 
cząstkowych regionów 
okręgu wyborczego 
- partie polityczne i grupy 
posiadające co najmniej 
jedno miejsce w PE lub we 
włoskim parlamencie mogą 
zgłaszać listy bez podpisów

sobota / 
niedziela

ŁOTWA jeden krajowy okręg 
wyborczy

nie Sainte-
Laguë

nie wiek: 18 wiek: 21 - listy zgłaszają 
zarejestrowane partie 
polityczne;
- kaucja w wysokości 1000 
łatów (1450 euro)

sobota

LITWA jeden krajowy okręg 
wyborczy

tak Hare-
Niemeyer

5% wiek: 18 wiek: 21 - tylko partie polityczne 
mogą zgłaszać kandydatów

niedziela
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LUKSEMBURG jeden krajowy okręg 
wyborczy

tak - wyborcy 
dysponują 
sześcioma 
głosami

D'Hondt / 
Hagenbach–
Bischoff

nie wiek: 18
- obywatele UE, stale 
zamieszkali na terenie 
kraju przez co najmniej 
5 lat
- udział w wyborach jest 
obowiązkowy

wiek: 18
- obywatele UE, stale 
zamieszkali na 
terenie kraju przez co 
najmniej 5 lat

- listy wymagają zebrania 
250 podpisów 
uprawnionych do 
głosowania wyborców lub 
jednego posła do PE, lub 
członków Izby 
Deputowanych 
- na listach większość 
muszą stanowić obywatele 
Luksemburga

niedziela

MALTA jeden krajowy okręg 
wyborczy

tak PGP nie wiek: 18 wiek: 18 - kaucja w wysokości 40 
funtów maltańskich (95 
euro) (zwracana w 
przypadku uzyskania 10% 
głosów)

sobota

KRÓLESTWO 
NIDERLANDÓW

jeden krajowy okręg 
wyborczy

tak D'Hondt nie wiek: 18 
- obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

wiek: 18 
- obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

- partie, które nie są 
reprezentowane w PE, 
płacą kaucję w wysokości 
11250 euro
- do list należy załączyć co 
najmniej 30 podpisów 
wyborców

czwartek

POLSKA trzynaście regionalnych 
okręgów wyborczych

nie D'Hondt / 
Hare-
Niemeyer

5% wiek: 18 
- obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

wiek: 21
- obywatele UE, stale 
zamieszkali na 
terenie kraju przez co 
najmniej 5 lat

- na listach musi się znaleźć 
co najmniej 5 nazwisk i 10 
000 podpisów wyborców z 
odnośnego okręgu 
wyborczego

niedziela

PORTUGALIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

nie D'Hondt nie wiek: 18 wiek: 18 - liczba kandydatów na 
listach musi być równa 

niedziela
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liczbie wybieranych posłów 
do PE, plus 3-8 zastępców 

RUMUNIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

nie D'Hondt 5% wiek: 18 
- obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

wiek: 23 
- obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

- na listach musi się znaleźć 
200000 podpisów; 
niezależni kandydaci muszą 
zebrać 100000 podpisów

niedziela

SŁOWACJA jeden krajowy okręg 
wyborczy

tak Droop 5% wiek: 18 
- obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania, stale 
zamieszkali na terenie 
kraju i obecni w dniu 
wyborów

wiek: 21 
- obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

- partie polityczne wnoszą 
kaucję w wysokości 50000 
koron słowackich (1510 
euro)

sobota

SŁOWENIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

tak D'Hondt 4% wiek: 18 wiek: 18 - partie polityczne zgłaszają 
listy popierane przez 
członków Zgromadzenia 
Narodowego lub co 
najmniej 1000 wyborców
- niezależni kandydaci 
muszą zebrać 3000 
podpisów

niedziela

HISZPANIA jeden krajowy okręg 
wyborczy

nie D'Hondt nie wiek: 18 
- obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

wiek: 18 
- obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania  

- partie lub koalicje 
zgłaszają listy z 15000 
podpisów wyborców lub 
wybranych przedstawicieli

niedziela
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SZWECJA jeden krajowy okręg 
wyborczy

tak Sainte-
Lagüe

partie 
muszą 
uzyska
ć 4%; 
kandyd
aci 
muszą 
uzyska
ć 5% 
całkowi
tej 
liczby 
głosów 
oddany
ch na 
jej/jego 
partię

wiek: 18 
- obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

wiek: 18 
- wszyscy uprawnieni 
do głosowania mogą 
kandydować w 
wyborach

- brak warunków niedziela

ZJEDNOCZONE 
KRÓLESTWO

dwanaście regionalnych 
okręgów wyborczych

Zjednoczone 
Królestwo: nie

Irlandia 
Północna: tak

Zjednoczone 
Królestwo: 
D'Hondt;

Irlandia 
Północna: 
PGP

nie wiek: 18 
- obywatele UE wpisani 
na listy wyborców 
uprawnionych do 
głosowania, stale 
zamieszkali na terenie 
ZK przez co najmniej 
rok

wiek: 21
- obywatele UE 
wpisani na listy 
wyborców 
uprawnionych do 
głosowania, stale 
zamieszkali na 
terenie ZK przez co 
najmniej rok

- kaucja w wysokości 5000 
funtów (6750 euro)
- zgłoszeni kandydaci 
muszą uzyskać poparcie 30 
wyborców w okręgach 
wyborczych 

czwartek

Kursy walutowe z lutego 2008 r.
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