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Geneza

 Parlament Europejski 
(PE) jest jedynym organem 
wśród Instytucji unijnych wybie-
ranym w bezpośrednich wybo-
rach przez obywateli wspólnoty. 
W przeciwieństwie do Komisji 
Europejskiej, której członkowie 
są funkcjonariuszami między-
narodowymi1, proponowanymi 
przez Radę Europejską (w skład 
której wchodzą szefowie państw 
i rządów krajów UE), zaś wybie-
ranymi i zatwierdzanymi przez 
Parlament Europejski.  

 Zaznaczyć też trzeba, że 
PE jest organem ustawodaw-
czym UE, posiadającym funk-
cje nadzorcze oraz budżetowe2, 
1 Określa to Art. 312 ust. 2 TWE
2 Od momentu wejścia w życie Traktatu  
z Lizbony Parlament Europejski podejmu-
je decyzję o całym rocznym budżecie UE 
wspólnie z Radą Unii Europejskiej i ma w 
tej kwestii decydujący głos.

w postaci np. monitorowania 
wykorzystania budżetu UE, 
nadzorowania innych instytucji 
unijnych czy śledzenia prawidło-
wego wdrożenia unijnego prawa.  
W odróżnieniu od Komisji Eu-
ropejskiej, która ma wyłączną 
inicjatywę legislacyjną. Geneza 
Parlamentu Europejskiego się-
ga 1952 roku, kiedy na mocy 
Traktatu Paryskiego powstała 
Europejska Wspólnota Węgla  
i Stali, a jej odpowiednikiem 
było Wspólne Zgromadzenie 
Europejskie. Sama nazwa Par-
lament Europejski pojawiła się 
dopiero w 1962 roku. Pierwot-
nie jednak eurodeputowani byli 
wybierani przez parlamenty 
krajów członkowskich. Dopiero  
w 1979 roku odbyły się pierw-
sze powszechne i bezpośrednie 
wybory do PE. Podstawą praw-
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ną do ich przeprowadzenia był 
artykuł 190 Traktatu Ustanawia-
jącego Wspólnotę Europejską 
(TUWE) oraz Akt w sprawie 
bezpośrednich powszechnych 
wyborów członków Parlamentu 
Europejskiego. 

 Dopiero Traktat Am-
sterdamski do art.190 TUWE 
wprowadził wspólne ogólne za-
sady wyborcze dla wszystkich 
państw członkowskich. 

 Obecnie podstawą praw-
ną ogólnych zasad wyborów do 
PE określa Artykuł 14 Trakta-
tu o Unii Europejskiej (TUE) 
oraz art. 20, 22 i 223 Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej (TFUE), zaś szczegó-
łowe warunki przeprowadzenia 
wyborów określają przepisy kra-
jowe państw członkowskich. 

Kadencyjność i termin wy-
borów

 Zgodnie z art. 14 ust. 2 
TUE członkowie Parlamentu 
Europejskiego wybierani są na 
5-letnią kadencję w powszech-
nych wyborach bezpośrednich, 
w głosowaniu wolnym i tajnym. 
Ich termin zaś ustanawia Rada 
Europejska, przy zachowaniu 
reguły, że we wszystkich pań-
stwach odbywać się one mają 
w tym samym okresie rozpo-
czynając od czwartku rano do 
następującej po nim niedzieli. 
Dokładny dzień i godzinę wy-
znaczają państwa członkowskie. 
Analogicznie oznacza to, że wy-
bory w 2019 roku odbędą się od 
23 do 26 maja.  Zaznaczyć nale-
ży także, że państwa członkow-
skie nie mogą urzędowo ogłosić 
wyników przed zakończeniem 
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głosowania w państwie, które-
go wyborcy głosują jako ostatni  
w okresie wyborczym.

Czynne i bierne prawo wy-
borcze

 Wiek uprawniający do 
głosowania wynosi 18 lat we 
wszystkich państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej. 
Wyjątek stanowi Austria. Tam 
prawo wybierania posłów ma 
każdy obywatel, który najpóź-
niej w dniu głosowania ukoń-
czył 16 rok życia. Warto także 
zwrócić uwagę na fakt, że udział 
w głosowaniu jest obowiązkowy 
w czterech państwach członkow-
skich wspólnoty. Należą do nich: 
Belgia, Luksemburg, Cypr oraz 
Grecja. Oznacza to, że będąc Po-
lakiem mieszkającym np. w Bel-

gii, obowiązkowo trzeba wziąć 
udział w wyborach. Ważny jest 
także fakt, że biorąc udział w wy-
borach w Belgii, w żaden sposób 
nie traci się prawa do udziału  
w wyborach w Polsce.

 Kandydatem na posła 
do Parlamentu Europejskiego 
może natomiast zostać obywa-
tel UE, który ukończył 18 lat  
(w czternastu państwach człon-
kowskich), 19 lat (w Austrii), 
21 lat (w dziesięciu państwach 
członkowskich, w tym w Polsce), 
23 lata (w Rumunii) lub 25 lat 
(w Grecji i Włoszech)3 . Charak-
teryzuje to tabela nr 1.

 

Skład PE

 Zgodnie z Artykułem 14 
ust. 2 Traktatu o funkcjonowa-
3 Źródło: www.europarl.europa.eu 
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niu UE (TUE), liczba posłów 
do PE nie może przekroczyć 
750 plus przewodniczący. Z za-
łożenia podział miejsc ma być 
w przybliżeniu proporcjonalny 
do liczby ludności danego kra-
ju. Zastosowana została tutaj 
zasada „degresywnej proporcjo-
nalności”. Oznacza to, że żaden 
kraj nie może mieć mniej niż 6 
posłów i więcej niż 96 posłów.  
W praktyce chodzi o to, aby żad-
ne mniejsze państwo nie otrzy-
mało więcej miejsc niż większe, 
a liczba miejsc w przyszłości ma 
odzwierciedlać zmiany demogra-
ficzne w państwach członkow-
skich UE, czyli wzrastać wraz ze 
wzrostem liczby ludności. Za-
znaczyć należy także, że posłowie 
zasiadają w PE nie według kraju 
pochodzenia, lecz według przy-
należności politycznej. Szerzej 

opisane zostało to w punkcie, 
dotyczącym frakcji politycznych.

 W obecnej, VIII kaden-
cji Parlamentu Europejskiego 
mamy 751 europosłów, wlicza-
jąc w to Wielką Brytanię, która 
na mocy art. 50 Traktatu UE  
29 marca 2017 roku urucho-
miła procedurę wyjścia z Unii 
Europejskiej. W owym przypad-
ku, jak będzie wyglądał podział 
miejsc w Parlamencie Europej-
skim (PE) po opuszczeniu Wiel-
kiej Brytanii z Unii Europejskiej? 
Wówczas PE zmniejszy się z 751 
do 705 posłów. Ze zredukowane-
go rozmiaru PE, 46 z 73 miejsc 
zwolnionych przez brytyjskich 
posłów znajdzie się w tak zwa-
nej „specjalnej rezerwie” w przy-
szłości przydzielonym nowym 
krajom przystępującym do UE. 
Natomiast pozostałe 27 miejsc 
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zostanie rozdzielonych między 
14 krajów UE, które obecnie 
są nieznacznie niedoreprezento-
wane. Polska w tym przypadku 
otrzyma  jedno miejsce więcej. 
Nowy podział miejsc będzie 
obowiązywał tylko, jeśli Wiel-
ka Brytania realnie opuści UE.  
W przeciwnym przypadku obec-
ny stan pozostanie bez zmian, do 
czasu prawomocnego zakończe-
nia Brexitu. Charakteryzuje to 
tabela nr 2 (str. 11).

Frakcje w PE

 Jak już wcześniej wspo-
mniano posłowie w Parlamencie 
Europejskim (PE) zasiadają nie 
według kraju pochodzenia, lecz 
według przynależności politycz-
nej. W Obecnej VIII kadencji  

w (PE) funkcjonuje 8 frakcji po-
litycznych. Poniżej ich charakte-
ryzacja.

1. Grupa Europejskiej Partii 
Ludowej (EPL) - Chrześci-
jańscy Demokraci (Eng: Eu-
ropean People’s Party - Chri-
stian-Democratic Group), 
gromadzi centrowe i centro-
prawicowe siły polityczne  
z prawie wszystkich państw 
członkowskich UE. Licząca 
219 posłów, jest największą z 
grup politycznych w PE. Jest 
bezpośrednią spadkobier-
czynią idei ojców założycieli 
Unii – Roberta Schumana, 
Konrada Adenauera i Alcide-
go De Gasperiego). Utwo-
rzona w czerwcu 1953 roku 
odegrała zasadniczą rolę na 
wszystkich etapach tworze-
nia Unii Europejskiej od jej 
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początków, aż do dzisiaj. Od 
2013 roku przewodniczącym 
grupy jest francuski poli-
tyk Joseph Daul. Obecnie  
w grupie EPL jest 22 posłów 
z Polski (18 z Platformy Oby-
watelskiej oraz 4 z Polskiego 
Stronnictwa Ludowego).

2. Grupa Postępowego Sojuszu 
Socjalistów i Demokratów 
(Eng. Progressive Alliance of 
Socialists and Democrats). 
Jest największą centrolewi-
cową grupą w Parlamencie 
Europejskim i drugą grupą 
pod względem liczebności; 
posiada 189 członków po-
chodzących ze wszystkich 28 
państw UE. Obecnym prze-
wodniczącym jest niemiecki 
polityk Udo Bullmann wy-
brany w 2018 roku. Zrzesza 
5 posłów z Polski (3 Sojuszu 

Lewicy Demokratycznej 1  
z Unii Pracy oraz 1 niezrze-
szony). 

3. Europejscy Konserwatyści 
i Reformatorzy, EKR (Eng. 
European Conservatives and 
Reformists) – grupa w Parla-
mencie Europejskim, utwo-
rzona po wyborach do PE  
w 2009 przez partie kon-
serwatywne.Od 2014 roku 
przewodniczącym jest Syed 
Kamall z Wielkiej Brytanii. 
Jako trzecia co do wielkości 
grupa w PE, skupia 71 po-
słów z 15 krajów UE. Liczba 
członków z Polski wynosi 19 
posłów (16 z Prawa i Spra-
wiedliwości i 3 niezrzeszo-
nych).

4. Porozumienie Liberałów i De- 
mokratów na rzecz Europy 
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(eng. Alliance of Liberals 
and Democrats for Euro-
pe). Powstała jako ponad-
narodowe porozumienie 
zawarte  2004 roku z ini-
cjatywy dwóch europejskich 
ugrupowań politycznych: 
Porozumienia Liberałów i 
Demokratów na rzecz Partii 
Europy i Europejskiej Partii 
Demokratycznej.  Od 2009 
roku przewodniczącym frak-
cji jest belgijski polityk Guy 
Verhofstadt Obecnie liczy 67 
członków. Z Polski nie ma 
żadnego przedstawiciela. 

5. Grupa Zielonych - Wolne 
Przymierze (Eng.The Greens/
Europen Free Alliance). Zie-
loni / Wolne Przymierze 
Europejskie to grupa poli-
tyczna w Parlamencie Euro-
pejskim złożona z Zielonych 

i Niezależnych Posłów do PE 
oraz posłów do PE z partii 
reprezentujących bezpań-
stwowe narody i mniejszości  
w niekorzystnej sytuacji. Li-
czy 52 posłów z 18 krajów, 
5 regionów i 27 partii. Od 
2014 roku Przewodniczącym 
frakcji jest belgijski polityk 
Philippe Lamberts. Z Polski 
nie ma żadnego reprezentan-
ta.

6. Zjednoczona Lewica Euro-
pejska/Nordycka Zielona Le- 
wica. (Eng. European Uni-
ted Left/Nordic Green Left). 
Grupa GUE/NGL składa się 
z 51 posłów z całej Europy. 
Jest to jedyna grupa parla-
mentarna charakteryzująca 
się zrównoważonym udzia-
łem płci, w której działa 26 
kobiet oraz 26 mężczyzn. 
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Przewodniczącą grupy jest 
niemiecka polity Gabriele 
Zimmer. Nie zrzesza przed-
stawicieli z Polski.

7. Europa Wolności i Demo-
kracji Bezpośredniej (ang. 
Europe of Freedom and 
Direct Democracy, EFDD). 
Jest to prawicowa, konserwa-
tywna i eurosceptyczna gru-
pa powołana w 2014 roku. 
Liczy 45 posłów w tym 1  
z Polski (Z partii Wolność). 
Jej przewodniczącym jest Ni-
gel Farage z Wielkiej Bryta-
nii. 

8. Grupa Europa Narodów  
i Wolności (ang. Europe of 
Nations and Freedom, fr. Eu-
rope des nations et des liber-
tés, ENL). Zrzesza skrajnie 
prawicowo eurosceptyczne 

ugrupowania. Powołana zo-
stała 15 czerwca 2015 roku 
przez francuską polityk Ma-
rine Le Pen. Obecnie gru-
pa liczy 36 deputowanych 
z 8 państw członkowskich,  
w tym 2 z Polski (Z Kongre-
su Nowej Prawicy). Obec-
nym przewodniczącym jest 
holenderski polityk Marcel 
de Graaff.

Frekwencja

 W Polsce frekwencja  
w wyborach do Parlamentu  
Europejskiego w 2014 r. wynio-
sła 23,83%. W stosunku do in-
nych państw UE można ją uznać 
za bardzo niską w porównaniu  
z innymi krajami członkowski-
mi.  Jak już wcześniej wspomi-
nano udział w głosowaniu jest 
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obowiązkowy w czterech pań-
stwach członkowskich wspól-
noty. Należą do nich: Belgia, 

Luksemburg, Cypr oraz Grecja. 
Stąd wysoka statystyki w tych 
krajach. Niemniej jednak niższa 
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od Polski frekwencja w wybo-
rach była tylko w Republice Cze-
skiej – 18,20% oraz na Słowacji 
– 13,05%. Szczegółowe wyniki 
opisane są w Tabeli nr 3. 

Zasady wyborów w Polsce

 W Polsce, zasady prze-
prowadzanie wyborów do PE 
reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 
Nr 21, poz. 112 ze zm.). Zgod-
nie z Kodeksem Wyborczym 
wybory przeprowadza się w 13 
okręgach (art. 340). Szczegóło-
wy opis charakteryzuje Tabela nr 
4 (s.18). Oddając głos na kandy-
data głosuje się jednocześnie na 
listę komitetu wyborczego. Zaś  
w podziale mandatów uczestni-
czą tylko te komitety, które zdo-
były co najmniej 5% głosów w 

skali kraju (dotyczy to także ko-
alicji). 

 Podział mandatów po-
między komitety wyborcze do-
konywany jest w skali całego kra-
ju według metody D’Hondta, 
zaś rozdział mandatów przypa-
dających komitetom wyborczym 
pomiędzy listy kandydatów do-
konywany jest metodą Hare’a-
Niemeyera tzw. największych 
reszt. Dopiero po ustaleniu  
(w danym okręgu wyborczym) 
liczby mandatów przypadających 
poszczególnym komitetom roz-
dziela się je pomiędzy poszcze-
gólne listy kandydatów. Istotne 
znaczenie ma tutaj frekwencja. 
Mandaty zaś uzyskują kandyda-
ci, którzy na danej liście otrzy-
mali największą liczbę głosów. 
Metoda ta jest skomplikowana  
i trudna i wymaga ujednolicenia. 
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 Zaznaczyć tutaj należy, że  
w przeciwieństwie do wyborów 
do Sejmu, liczba posłów wybra-
nych w poszczególnych okrę-
gach wyborczych nie jest z góry 
ustalona – zależne jest to od roz-
kładu głosów. Oznacza to, że np.  

w wyborach w 2014 roku,  
w okręgu Nr 6 wyłoniono tyl-
ko dwóch posłów, zaś w Okrę-
gu nr 11 siedmiu. Szczegó-
łowy opis ilości europosłów  
w danym okręgu charakteryzuje  
Tabela nr 5.
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