
Szanowni Państwo,
 

Zbliżający się listopad niesie za sobą rocznicę istotnego 
wydarzenia nie tylko z punktu widzenia Nas, czyli zwolen-
ników integracji europejskiej. :) Otóż 1 listopada 2018 roku 
obchodzić będziemy 25-lecie wejścia w życie Traktat o Unii 
Europejskiej, znany również jako Traktat z Maastricht. Jego 
wówczas rewolucyjne założenia wytyczyły nowy kierunek dla 
pogłębienia integracji wewnątrz Unii oraz współpracy państw 
członkowskich.

Niniejszy biuletyn pragniemy poświęcić właśnie tematyce 
współpracy. Jednakże nie chodzi na o państwa, lecz dwie in-
stytucje mające realny wpływ na różne aspekty życia obywa-
teli. Zainteresowani? Zatem życzymy przyjemnej lektury.  
	 	 	 	 Zespół	PIEED	w	Łodzi
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W strukturach Unii Europejskiej Komisja Europejska i Parla-
ment Europejski to instytucje istotne w procesie legislacyj-
nym. Oznacza to, że muszą one współpracować ze sobą. Jak 
się to odbywa?
Na początek spójrzmy na zależności pomiędzy instytucjami:

Komisja Europejska a PE
Jako jedyna posiada inicjatywę ustawodawczą, w tym:
- w ramach pełnej inicjatywy ustawodawczej (w tym inicjaty-
wy budżetowej)
- ograniczonej inicjatywy (prawo do zaleceń i opinii), w ra-
mach:
 + unii gospodarczej i walutowej
 + wspólnej  polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Wprowadzono również obowiązek zasięgania opinii Komisji 
przy podejmowaniu pewnych decyzji, takich jak przyjęcie do 
Unii nowych państw członkowskich (art. 49 TUE). Opinii Ko-
misji zasięga się zwłaszcza w sprawie zmian w statutach in-
nych instytucji i organów, takich jak Statut posła do Parlamen-
tu Europejskiego.

Parlament Europejski a KE
Parlament może zatwierdzić bądź odrzucić skład Komisji Eu-
ropejskiej. Od 1994 r. kandydaci na komisarzy muszą się sta-
wić na przesłuchanie w Parlamencie Europejskim. 

Zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego, wybiera-
jąc kandydata na przewodniczącego Komisji, państwa człon-
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kowskie muszą uwzględnić wyniki wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. Kandydat na przewodniczącego Komisji jest 
wybierany przez PE. 
Co więcej przed wyborami do PE, europejskie partie politycz-
ne nominują kandydatów na stanowisko przewodniczącego 
Komisji Europejskiej. Dzięki temu wyborcy oddając głos na 
partię w wyborach europejskich mają większy wpływ na wy-
bór kandydata na to stanowisko.
Parlament może złożyć również wniosek w sprawie wotum 
nieufności wobec Komisji i ją odwołać. Sprawuje on także 
demokratyczną kontrolę nad Komisją, która regularnie przed-
kłada PE sprawozdania, w tym roczne sprawozdanie z działań 
podejmowanych przez UE oraz z realizacji budżetu. 

Raz w roku podczas sesji plenarnej przewodniczący Komisji 
wygłasza przemówienie na temat stanu Unii. Parlament regu-
larnie zwraca się do Komisji z wnioskami o inicjowanie nowych 
strategii politycznych, a Komisja ma obowiązek udzielania 
odpowiedzi na kierowane przez posłów pytania wymagające 
odpowiedzi na piśmie lub odpowiedzi ustnej.
Jak widać Parlament Europejski posiada swego rodzaju kom-
petencje nadzorcze nad Komisją Europejską. Z drugiej strony, 
wyłączność w zakresie inicjatywy ustawodawczej w przypad-
ku Komisji Europejskiej jest znaczącym atutem. 
Jak zatem funkcjonuje ta współpraca? Kwestie te reguluje 
Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parla-
mentem Europejskim i Komisją Europejską. Wśród najważ-
niejszych jego założeń wymienić należy:
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- podkreślenie szczególnego partnerstwa
- ułatwienie i organizowanie współpracy pomiędzy Parlamen-
tem Europejskim i Komisją Europejską. - - określenie proce-
dur dotyczących współpracy.
- uwzględnienie przepisów regulujących organizację współ-
pracy między obiema instytucjami, w szczególności:
 + odpowiedzialność polityczną Komisji; 
 + ustanowienie ciągłego i skutecznego dialogu poli  
 tycznego; 
 + wdrażanie procedur ustawodawczych.

Co należy rozumieć przez powyższe punkty?
Odpowiedzialność polityczna oznacza:
- wybór przewodniczącego i pozostałych członków Komisji 
(komisarzy) musi zostać zatwierdzony przez Parlament Euro-
pejski;
- Parlament jest konsultowany w sprawie powołania zastęp-
ców komisarzy podających się do dymisji oraz jest informo-
wany z wyprzedzeniem o każdej planowanej zmianie zakresu 
odpowiedzialności w Komisji;
- Parlament może także wnioskować do przewodniczącego 
Komisji Europejskiej o zdymisjonowanie komisarza. Wówczas 
przewodniczący rozpatruje wniosek i – w przypadku odmowy 
– musi uzasadnić swoją decyzję.
- Ponadto członkowie Komisji mogą kandydować w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego. W takich sytuacjach porozu-
mienie określa środki zabezpieczające w celu zapewnienia 
odpowiedniego rozdziału obowiązków wynikających z peł-
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nienia funkcji komisarza, a aktywności związanej z prowadze-
niem kampanii wyborczej. 
W świetle nadchodzących wyborów do Parlamentu Europej-
skiego, porozumienie między Parlamentem Europejskim a 
Komisją Europejską zmieniające pkt 4 porozumienia ramowe-
go w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i 
Komisją Europejską umożliwia członkom Komisji kandydowa-
nie w wyborach do Parlamentu Europejskiego bez potrzeby 
brania urlopu na czas kampanii wyborczej.

Dialog polityczny – Porozumienie ramowe ma na celu stwo-
rzenie skutecznej współpracy między Komisją a Parlamen-
tem. Osiąga się to przez:
- organizację regularnych zebrań przedstawicieli obu insty-
tucji, gromadzących np. kolegium komisarzy i przewodniczą-
cych komisji parlamentarnych; 
- zobowiązanie do uważnego rozpatrywania wniosków przed-
stawionych wzajemnie przez obie instytucje; 
- zobowiązanie Komisji do zagwarantowania Parlamentowi 
równego z Radą Unii Europejskiej dostępu do zgromadzeń i 
dokumentów w ramach procedur ustawodawczych i budże-
towych;
- wymóg udzielania Parlamentowi pełnych informacji w trak-
cie negocjacji i zawierania międzynarodowych porozumień, 
których stroną jest UE; 
- szczegółowe przepisy dotyczące współpracy przy:
 + stosowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalno  
 ści;
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 + współpracy z parlamentami narodowymi;
 + włączaniu ekspertów krajowych w prace Komisji.

Współpraca w ramach procedur – Porozumienie ramowe 
przedstawia organizację wspólnej pracy Parlamentu i Komisji 
przy wdrażaniu procedur ustawodawczych:
- Komisja musi przedstawić Parlamentowi swój roczny plan 
pracy; 
- podczas procedury przyjęcia aktów porozumienie zapewnia 
wielokrotne angażowanie się obu instytucji, w tym:
 + ustanawianie przez Parlament harmonogramu do  
 tyczącego sprawozdań i opinii na temat wniosków le 
 gislacyjnych oraz
 + uważne rozpatrywanie przez Komisję wszelkich po  
 prawek przyjętych przez Parlament;
- członkowie Komisji uczestniczą w sesjach plenarnych Par-
lamentu. Jednym z zadań członków Komisji jest udzielanie 
odpowiedzi na pytania posłów do Parlamentu Europejskiego; 
- członkowie Komisji mogą także, na własny wniosek, zabierać 
głos w Parlamencie.
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co kiedy gdzie – Działania PIEED Łódź

co: Młodzieżowe Obrady Parlamentu w Łodzi i prelekcja eks-
perta Europe Direct w Łodzi na temat współpracy między Par-
lamentem Europejskim a Komisją Europejską

kiedy: 6 października 2018

gdzie: IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

co: Happening

kiedy: 15 października 2018

gdzie: Rynek Centrum Handlowego Manufaktura w Łodzi
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Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Łódź
ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź

tel. 605 420 320 
e-mail: europedirectlodz@newtechlodz.com

www.europedirect-lodz.pl

Godziny otwarcia punktu: 
  poniedziałek:  9.00 - 13.00
  wtorek:  9.00 - 13.00
  środa:   12.00 - 16.00
  czwartek:  9.00 - 13.00
  piątek:  9.00 - 13.00

Poglądy zawarte w niniejszej publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej


