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•
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•

Co znajdzie się w porządku obrad posiedzenia
inauguracyjnego Parlamentu 9 kadencji (od 2 do 4
lipca 2019)?
 
Wyborcy  w  UE wybrali  nowych  posłów  do  Parlamentu  Europejskiego  podczas  wyborów
europejskich w dniach 23-26 maja. Nowo wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego,
którzy będą reprezentować obywateli UE do 2024 roku, spotkają się na posiedzeniu plenarnym
Par lamentu  w  dn iach  2-4  l ipca.  Wybiorą  on i  wtedy  przewodniczącego,  14
wiceprzewodniczących  i  pięciu  kwestorów.  Podejmą  również  decyzję  w  sprawie  składu
liczbowego komisji stałych i podkomisji Parlamentu, rozpoczynając tym samym nową dziewiątą
kadencję ustawodawczą. W kolejnych tygodniach komisje odbędą pierwsze posiedzenia w celu
wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących.
 

Wybór nowego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 
Wybór wiceprzewodniczących i kwestorów Parlamentu Europejskiego 
Tworzenie się komisji parlamentarnych
 

.
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1.

2.

3.

4.

Dlaczego sesja inauguracyjna rozpoczyna się we
wtorek?
 
Zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego, zbiera się on w pierwszy wtorek po
upływie pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po wyborach europejskich (art.
146 ust. 2 Regulaminu ).
 
Artykuł 146 : Zwoływanie Parlamentu
 

Zgodnie z art. 229 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament
zbiera się z mocy prawa, bez potrzeby zwoływania, w drugi wtorek marca każdego
roku. Parlament podejmuje niezależną decyzję o długości przerw w sesji. 
Parlament zbiera się ponadto z mocy prawa w pierwszy wtorek po upływie jednego
miesiąca od końca okresu ustalonego w art. 10 ust. 1 Aktu z dnia 20 września 1976
r. 
Konferencja Przewodniczących może zmienić długość przerw ustalonych zgodnie z
ust. 1, podejmując uzasadnioną decyzję co najmniej piętnaście dni przed ustalonym
uprzednio przez Parlament terminem wznowienia obrad. Wznowienie sesji  nie
może jednak zostać przełożone o więcej  niż dwa tygodnie. 
Na wniosek większości całkowitej liczby posłów do Parlamentu lub na wniosek
Komisji lub Rady Przewodniczący, po konsultacji z Konferencją Przewodniczących,
zwołuje Parlament w trybie nadzwyczajnym.
 

W pilnych przypadkach Przewodniczący  może,  za  zgodą Konferencji  Przewodniczących,
zwołać  Parlament  w trybie  nadzwyczajnym
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1.

2.

Kto będzie przewodniczył pierwszemu
posiedzeniu?
 
Posiedzenie,  na  którym  wybierany  jest  nowy  przewodniczący,  prowadzi  ustępujący
przewodniczący lub, jeżeli nie jest to możliwe, jeden z ustępujących wiceprzewodniczących
(ustalany zgodnie z porządkiem pierwszeństwa) lub, w razie ich nieobecności, poseł sprawujący
urząd najdłużej.
 
Parlament Europejski wybiera nowego przewodniczącego spośród swoich członków
 
Artykuł 14 : Tymczasowe sprawowanie funkcji Przewodniczącego
 

W trakcie posiedzenia,  o którym mowa w art.  146 ust.  2,  jak również każdego
innego  posiedzenia  dotyczącego  wyboru  Przewodniczącego  i  Prezydium,
ustępujący  Przewodniczący  lub  w  razie  jego  braku  jeden  z  ustępujących
wiceprzewodniczących w porządku pierwszeństwa, lub też w razie ich braku poseł
sprawujący  swój  urząd  najdłużej  pełni  funkcję  Przewodniczącego  do  czasu
ogłoszenia  wyboru  Przewodniczącego. 
Pod przewodnictwem posła sprawującego tymczasowo funkcję Przewodniczącego
na mocy ust. 1 nie może odbywać się debata, której przedmiotem nie jest wybór
Przewodniczącego lub weryfikacja mandatów na mocy art. 3 ust. 2 akapit drugi
Regulaminu. Wszelkie inne kwestie związane z weryfikacją mandatów poruszane
podczas obrad pod jego przewodnictwem odsyła się do właściwej komisji.
 

.
 

Background

PL Dział Prasowy, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski - Rzecznik Prasowy: Jaume DUCH GUILLOT
Numer centrali prasowej (32-2) 28 33000

4 I 21

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-014+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES


Jak wybierany jest przewodniczący?
 
Kandydaturę  może zgłosić  jedynie  grupa polityczna lub 1/20 wszystkich posłów,  czyli  co
najmniej trzydziestu ośmiu (art. 15 Regulaminu Parlamentu Europejskiego). Przewodniczący
jest wybierany w głosowaniu tajnym.
 
Posłowie  wybierają  nazwisko  popieranego kandydata  z  listy  na  karcie  głosowania,  którą
następnie wrzucają do urny. Procedura kontrolowana jest przez osiem osób, wybranych przez
posłów spośród własnego grona. Aby zostać wybranym, kandydat musi zdobyć bezwzględną
większość ważnych głosów, tj. 50% plus jeden głos ((art. 16). Głosy puste lub nieważne nie są
brane pod uwagę, podczas obliczania wymaganej większości.
 
Jeśli  po  trzech  turach  głosowań  żaden  kandydat  nie  otrzyma  bezwzględnej  większości
oddanych głosów, w czwartej  turze kandydują tylko dwaj posłowie, którzy w trzeciej  turze
otrzymali  największą liczbę głosów i  wygrywa ten, który otrzyma ich więcej.
 
Nowy Przewodniczący Parlamentu, zasiada na przysługującym mu miejscu i ma prawo wygłosić
przemówienie, zanim przewodniczyć będzie wyborowi wiceprzewodniczących i kwestorów.
 
.
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Jak wybierany jest wiceprzewodniczący oraz
kwestorzy?
 
Po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, Parlament wybiera dwa kolejne ciała polityczne,
niezbędne do jego funkcjonowania, w następującym porządku: 14 wiceprzewodniczących, a
następnie 5 kwestorów.
 
Kandydatów na stanowiska wiceprzewodniczącego i kwestora może wysunąć grupa polityczna
lub co najmniej 38 posłów, tak samo jak w przypadku wyboru przewodniczącego (art.  15).
Wiceprzewodniczący  są  wybierani  w  jednym  tajnym  głosowaniu  spośród  wszystkich
kandydatów, bezwzględną większością oddanych głosów. Jeśli liczba wybranych kandydatów
jest  mniejsza  od  liczby  miejsc  do  obsadzenia,  w  celu  obsadzenia  pozostałych  miejsc
przeprowadza  się  na  tych  samych  zasadach  drugą  turę  wyborów.
 
Jeśli  do obsadzenia pozostałych miejsc niezbędna jest  trzecia tura wyborów, obowiązuje
zasada głosowania zwykłą większością głosów.
 
Porządek, w jakim kandydaci zostali wybrani determinuje porządek pierwszeństwa (art. 17).
Jeśli  liczba zaproponowanych kandydatów jest  taka sama,  jak  liczba pozycji,  zostają  oni
wybrani  przez  aklamację,  a  głosowanie  zostanie  przeprowadzone,  aby  ustalić  porządek
pierwszeństwa.
 
Identyczna procedura obowiązuję podczas wyboru kwestorów. W praktyce grupy polityczne
dążą do tego, aby wybór wiceprzewodniczących i kwestorów odzwierciedlał liczebność grup i
uwzględniał wyniki wyborów Przewodniczącego.
 
.
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Kiedy będzie wiadomo którzy posłowie zasiadają w
poszczególnych komisjach parlamentarnych?
 
Podczas  posiedzenia  inauguracyjnego  (2-4  lipca),  Parlament  podejmie  również  decyzję
dotyczącą liczebności komisji parlamentarnych na podstawie propozycji przedstawionej przez
Konferencję Przewodniczących (CoP). Propozycję tę Parlament przyjmuję zwykłą większością
głosów.
 
O nominacjach do konkretnych komisji parlamentarnych decydować będą grupy polityczne,
nominacje zostaną ogłoszone podczas pierwszej sesji plenarnej (bez głosowania zgodnie z
dodatkiem do Regulaminu). Komisje parlamentarne spotykają się w kolejnym tygodniu, w celu
wybrania przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących, których kadencje trwają 2,5 roku.
 
Komisje zmieniają wnioski legislacyjne poprzez przyjmowanie własnych sprawozdań, proponują
poprawki  na  posiedzeniu  plenarnym i  wyznaczają  zespół  negocjacyjny  do  prowadzenia
negocjacji z Radą w sprawie przepisów UE. Przyjmują one również sprawozdania z własnej
inicjatywy, organizują wysłuchania z udziałem ekspertów oraz kontrolują pozostałe organy i
instytucje UE.
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Ilu członków będzie miała każda z komisji
parlamentarnych?
 
Podczas 8 kadencji, komisje liczyły od 25 do 73 pełnoprawnych członków, miały też identyczną
liczbę  członków zastępców.  Decyzja  o  ilości  członków komisji  zostanie  podjęta  podczas
pierwszej  sesji  plenarnej  w  oparciu  o  propozycję  Konferencji  Przewodniczących.
 
.
 

Background

PL Dział Prasowy, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski - Rzecznik Prasowy: Jaume DUCH GUILLOT
Numer centrali prasowej (32-2) 28 33000

8 I 21



Kto przewodniczy komisjom parlamentarnym?
 
Podczas posiedzeń inauguracyjnych komisje wybierają przewodniczącego i  maksymalnie
czworo wiceprzewodniczących spośród stałych członków, na 2,5 letnie kadencje, tworząc w ten
sposób prezydium komisji.  Skład komisji  parlamentarnych powinien, najwierniej jak jest to
możliwe, odzwierciedlać kompozycję Parlamentu Europejskiego.
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•

•

•

•
•

Czy istnieją inne komisje parlamentarne?
 
Parlament może także powoływać podkomisje i  specjalne komisje tymczasowe do kwestii
szczegółowych oraz jest uprawniony do powoływania komisji śledczych do badania zarzutów
naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa UE.
 
Komisje specjalne podczas kadencji Parlamentu 2014-2019:
 

TAXE - Interpretacje prawa podatkowego lub inne środki o podobnym charakterze
lub skutkach. (Prace specjalnej komisji zakończono 30 listopada 2015) 
TAX2 - Interpretacje prawa podatkowego lub inne środki o podobnym charakterze
lub skutkach. (Prace specjalnej komisji zakończono 2 sierpnia 2016 
TAX3 -  Przestępstwa  Finansowe,  Uchylanie  się  od  Opodatkowania  i  Unikanie
Opodatkowania  (Prace  specjalnej  komisji  zakończono  28  marca  2019) 
TERR - Terroryzm (Prace specjalnej komisji zakończono 14 listopada 2018) 
PEST - Unijna Procedura Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do
Obrotu (Prace specjalnej komisji zakończono 12 grudnia 2018)
 

Komisje śledcze podczas kadencji Parlamentu 2014-2019:
 
· EMIS - Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym (Prace komisji śledczej zakończono 4
kwietnia  2017)  ·  PANA  -  Pranie  pieniędzy,  unikanie  opodatkowania  i  uchylanie  się  od
opodatkowania. (Prace komisji  śledczej zakończono 13 grudnia 2017)Na etapie procedury
pojednawczej powołuje się specjalną komisję pojednawczą. Procedura pojednawcza jest trzecią
i ostatnią fazą zwykłej procedury ustawodawczej (znanej także jako współdecyzja). Korzysta się
z niej, kiedy Rada nie przyjmuje wszystkich poprawek Parlamentu podczas drugiego czytania.
 
Komisja pojednawcza składa się z dwóch delegacji, delegacja Rady składa się z reprezentanta
z każdego z państw członkowskich (zwykle jest  to minister  lub osoba go reprezentująca),
natomiast delegacja Parlamentu Europejskiego składa się, z takiej samej co delegacja Rady,
liczby posłów. Komisja ta odpowiada za przygotowanie wspólnego tekstu, który musi zostać
następnie zaakceptowany i przyjęty przez cały Parlament Europejski oraz Radę.
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Kto koordynuje prace komisji parlamentarnych?
 
Przewodniczący  komisji  parlamentarnych  koordynują  ich  prace  podczas  Konferencji
Przewodniczących  Komisji  (CCC).  Więcej  informacji.
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•

•

•

•

Czym są grupy polityczne i jak powstają?
 

Grupa polityczna składać się musi z co najmniej 25 posłów, wybranych w co najmniej
jednej czwartej państw członkowskich (co najmniej 7). 
Tworząc grupę polityczną, posłowie akceptują wspólną przynależność polityczną,
deklarację ustanawiającą cele grupy przekazują Przewodniczącemu PE. 
Negocjacje rozpoczynają się 27 maja, a do 1 lipca, grupy polityczne mają obowiązek
poinformowania o swoim składzie 
Grupa polityczna może powstać w każdym momencie trwania kadencji Parlamentu
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Jakie są wymagania dotyczące utworzenia grupy
politycznej?
 
Po wyborach posłowie do PE tworzą grupy polityczne. Grupy te skupiają posłów z różnych
państw członkowskich na podstawie ich przynależności  politycznej;  grupy można tworzyć
również później, w trakcie kadencji Parlamentu. W Parlamencie Europejskim istnieje obecnie 8
grup politycznych.
 
Grupa polityczna musi składać się z co najmniej  25 posłów do Parlamentu Europejskiego
wybranych w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich (tj. w co najmniej 7 państwach
członkowskich). Poseł do PE może należeć tylko do jednej grupy politycznej.
 
Po utworzeniu grupy przewodniczącemu PE należy przekazać oświadczenie zawierające
informacje dotyczące nazwy grupy,  jej  członków i  składu prezydium.
 
Zazwyczaj Parlament nie ocenia podobieństwa poglądów politycznych członków danej grupy.
Tworząc grupę, posłowie z definicji akceptują wspólną przynależność polityczną. Tylko w razie
zakwestionowania podobieństwa poglądów przez samych posłów Parlament musi ocenić, czy
grupa powstała zgodnie z przepisami.
 
.
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W jaki sposób finansowane są grupy polityczne?
 
Grupy  polityczne  mogą zatrudniać  personel  i  korzystać  z  udogodnień  administracyjnych
finansowanych z budżetu Parlamentu. Prezydium Parlamentu uchwala zasady zarządzania
środkami finansowymi i infrastrukturą oraz zasady kontroli ich wykorzystania. Przyznawane
fundusze mają pokrywać nie tylko koszty administracyjne i operacyjne związane z personelem
zatrudnionym przez grupę polityczną, ale również koszty działań politycznych i informacyjnych
powiązanych z działalnością polityczną UE.
 
Fundusze te  nie  mogą być  natomiast  przeznaczone na finansowanie  jakiejkolwiek  formy
kampanii wyborczej na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym czy lokalnym, ani też na
finansowanie partii politycznych na poziomie krajowym lub europejskim oraz organizacji od nich
zależnych.
 
Nie  wszyscy  posłowie  do  PE  należą  do  grup  politycznych.  Posłowie  mogą  też  być
„niezrzeszeni”. Oni również posiadają swój personel i korzystają z praw zagwarantowanych w
przepisach określanych przez Prezydium.
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Kim są przewodniczący grup politycznych i jak są
wybierani?
 
W Parlamencie Europejskim 8 kadencji, działa 8 grup politycznych. Każda grupa polityczna
wybiera własnego przewodniczącego lub przewodniczących. Przewodniczący grup politycznych
i przewodniczący PE stanowią Konferencję Przewodniczących. Konferencja Przewodniczących
organizuje  prace  Parlamentu  i  planuje  działalność  ustawodawczą,  decyduje  o  zakresie
obowiązków i członkostwie w komisjach i delegacjach oraz odpowiada za kontakty z innymi
instytucjami UE, parlamentami narodowymi i państwami trzecimi.
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Kim są koordynatorzy grup politycznych w
komisjach i jak są wybierani?
 
Grupy polityczne wybierają swoich „koordynatorów” w komisjach parlamentarnych. Są oni
politycznymi liderami danej grupy w poszczególnych komisjach. Koordynują opinie grupy na
tematy  omawiane  przez  komisję  i  wspólnie  z  przewodniczącym i  wiceprzewodniczącymi
organizują  prace  komisji
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Weryfikacja nowych posłów do PE
 
Weryfikacja mandatów nowych posłów do Parlamentu Europejskiego ma na celu stwierdzenie,
czy nie zajmują oni innego stanowiska niepołączalnego z wykonywaniem mandatu posła do
Parlamentu Europejskiego. „Niepołączalność stanowisk” obejmuje pełnienie funkcji w rządzie
lub  parlamencie  państwa  członkowskiego  UE,  w  Komisji  Europejskiej,  Trybunale
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zarządzie Europejskiego Banku Centralnego, Trybunale
Obrachunkowym lub Europejskim Banku Inwestycyjnym. Mandatu posła do PE nie mogą
sprawować również czynni urzędnicy pracujący w instytucjach lub organach UE, które na mocy
traktatów UE gospodarują funduszami wspólnotowymi.
 
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów państwa członkowskie podają nazwiska osób, które
zdobyły  mandaty  w  PE,  a  przewodniczący  zwraca  się  do  właściwych  organów  państw
członkowskich o  podjęcie  działań niezbędnych do uniknięcia  niepołączalności  stanowisk.
 
Przed objęciem mandatu nowi posłowie, o których wyborze powiadomiono Parlament, muszą
złożyć pisemne oświadczenia, w których informują, że nie zajmują stanowiska niepołączalnego
z wykonywaniem mandatu posła do PE. Oświadczenia należy złożyć najpóźniej sześć dni przed
posiedzeniem inauguracyjnym Parlamentu.
 
Weryfikacji mandatów nowych posłów do PE dokonuje następnie Komisja Prawna Parlamentu,
która na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie sporządza stosowną
decyzję.  Decyzję  tę  przekazuje  się  przewodniczącemu,  który  ogłasza  ją  na  kolejnym
posiedzeniu plenarnym. Poza sprawdzaniem mandatów Parlament wydaje również decyzje w
sprawie ewentualnych sporów zgodnie z aktem z dnia 20 września 1976 r., z wyjątkiem tych,
które wynikają z krajowych przepisów wyborczych.
 
Jeżeli poseł sprawuje stanowisko niepołączalne z wykonywaniem mandatu posła, Parlament
„stwierdza wakat”.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:01976X1008(01)-20020923
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/juri/home.html


Jak mianuje się przewodniczącego Komisji
Europejskiej oraz komisarzy?
 
Przewodniczący Komisji Europejskiej
 
Parlament Europejski wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej. Pierwszą okazją będzie
druga sesja plenarna w lipcu (15-18 lipca)
 
Jednym  z  pierwszych  zadań  nowego  Parlamentu  po  wyborach  jest  wybór  nowego
przewodniczącego Komisji  Europejskiej.  Kandydata  na  to  stanowisko  wskazują  państwa
członkowskie, ale muszą przy tym uwzględnić wyniki wyborów europejskich. Ponadto Parlament
musi zatwierdzić nowego przewodniczącego Komisji bezwzględną większością głosów (połowa
posłów do PE plus jeden głos). Jeżeli kandydat nie uzyska wymaganej większości, państwa
członkowskie (Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną) muszą zaproponować
innego kandydata w ciągu miesiąca. W wyborach w 2014 r. Parlament wprowadził  system
głównych kandydatów. Każda europejska partia polityczna przedstawiła swojego kandydata na
przewodniczącego Komisji, a partia, która w wyborach zdobyła najwięcej mandatów oraz była w
stanie  uzyskać  większość  głosów  w  Parlamencie  Europejskim,  przedstawiła  kandydata
Parlamentu  na  przewodniczącego  Komisji  Europejskiej.
 
Komisarze
 
Kandydaci na komisarzy również przechodzą szczegółową procedurę sprawdzenia w PE
 
Rada w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym Komisji przyjmuje listę kandydatów
na  komisarzy,  po  jednym z  każdego  państwa  członkowskiego.  Kandydaci  na  komisarzy
prezentują się przed komisjami parlamentarnymi właściwymi w poszczególnych dziedzinach.
Następnie komisje parlamentarne obradują za zamkniętymi drzwiami, aby przygotować ocenę
wystąpienia  oraz  kompetencji  kandydata.  Ocena  ta  jest  wysyłana  przewodniczącemu
Parlamentu.  W  przeszłości  zdarzyło  się,  że  negatywna  ocena  spowodowała  wycofanie
kandydatury.  Cały  skład  Komisji,  w  tym  osoba  Przewodniczącego  oraz  Wysokiego
Przedstawiciela  ds.  Zagranicznych  i  Polityki  Bezpieczeństwa,  musi  zostać  następnie
zatwierdzony  przez  Parlament  w  jednym  głosowaniu.
 
Przewodniczący i komisarze po zatwierdzeniu przez Parlament są oficjalnie mianowani przez
Radę, która stanowi większością kwalifikowaną.
 
W  przypadku  znacznej  zmiany  zakresu  odpowiedzialności  w  trakcie  kadencji  Komisji,
zapełnienia wakatu lub mianowania nowego komisarza w związku z przystąpieniem do UE
nowego państwa członkowskiego komisarze, których taka zmiana dotyczy, ponownie stają
przed odpowiednią komisją parlamentarną.
 
.

Background

PL Dział Prasowy, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski - Rzecznik Prasowy: Jaume DUCH GUILLOT
Numer centrali prasowej (32-2) 28 33000

18 I 21

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/president_en)(organuwykonawczegoUE
https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/


Ilu posłów liczyć będzie nowy Parlament
Europejski?
 
Nowy skład Parlamentu Europejskiego (z 705 posłami do PE) wejdzie w życie jeżeli i tylko w
momencie, kiedy Wielka Brytania nie będzie już członkiem Unii Europejskiej.
 
Tak długo, jak długo Wielka Brytania będzie państwem członkowskim, obowiązuje obecny skład
(751 posłów do PE).
 
Jeżeli stary skład (751) będzie nadal obowiązywał na początku dziewiątej kadencji, nowy skład
zacznie  obowiązywać  natychmiast  po  wyjściu  Zjednoczonego  Królestwa  z  UE,  skład
Parlamentu  zmniejszy  się  z  751  do  705  posłów.
 
W  przypadku  państw  członkowskich,  którym  przyznano  dodatkowe  miejsca  w  nowym
Parlamencie Europejskim podczas dziewiątej kadencji, zostaną one obsadzone dopiero po
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. (IE, FR, IT, ES, PL, RO, NL, SE, AT, DK, SK, FI,
TZN., HR, EE)
 
Decyzja Rady Europejskiej ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego, Artykuł 3.2:
 
„Jednakże w przypadku gdyby Zjednoczone Królestwo nadal było państwem członkowskim Unii
na  początku  kadencji  parlamentarnej  2019–2024,  liczba  obejmujących  swoje  funkcje
przedstawicieli poszczególnych państw członkowskich w Parlamencie Europejskim odpowiada
liczbie określonej w art. 3 decyzji Rady Europejskiej 2013/312/UE (2), do czasu gdy wystąpienie
Zjednoczonego Królestwa z Unii stanie się prawnie skuteczne.
 
Po tym jak wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii stanie się prawnie skuteczne, liczba
przedstawicieli wybieranych do Parlamentu Europejskiego w każdym państwie członkowskim
będzie odpowiadała liczbie określonej w ust. 1 niniejszego artykułu.
 
Wszyscy przedstawiciele do Parlamentu Europejskiego,  którzy zajmą dodatkowe miejsca
wynikające z  różnicy  między liczbą miejsc  przydzielonych zgodnie  z  pierwszym i  drugim
akapitem,  obejmują  mandat  w Parlamencie  Europejskim w tym samym czasie”.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0937&from=PL
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Kontakt z Działem Rzecznika Parlamentu
Europejskiego
 
Marjory VAN DEN BROEKE 
 
Head of the Spokesperson's Unit
 
Contact data:
 

Phone number: (+32) 2 28 44304  
Mobile number: (+32) 498 98 35 86  
E-mail: marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu 
 

Sara AHNBORG 
 
Press Officer
 
Contact data:
 

Phone number: (+32) 2 28 34018  
Mobile number: (+32) 498 98 13 36  
E-mail: sara.ahnborg@europarl.europa.eu
 

Constanze BECKERHOFF 
 
Press Officer
 
Contact data:
 

Phone number: (+32) 2 28 44302  
Mobile number: (+32) 498 98 35 50  
E-mail: constanze.beckerhoff@europarl.europa.eu 
 

Delphine COLARD 
 
Press Officer
 
Contact data:
 

Phone number: (+32)2 28 43383  
Mobile number: (+32) 498 98 44 85  
E-mail: delphine.colard@europarl.europa.eu 
 

Sanne DE RYCK 
 
Press Officer
 
Contact data:
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Phone number: (+32) 2 28 42531  
Mobile number: (+32) 498 98 34 51  
E-mail: sanne.deryck@europarl.europa.eu 
 

Konstantinos KALLERGIS 
 
Press Officer
 
Contact data:
 

Phone number: (+32) 2 28 32649  
Mobile number: (+32) 476 89 07 15  
E-mail: konstantinos.kallergis@europarl.europa.eu 
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