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Parlament Europejski (PE) jest orga-
nem Unii Europejskiej. Jest on odpo-
wiednikiem jednoizbowego parlamentu
reprezentuj¹cego obywateli pañstw
nale¿¹cych do unii. Oficjaln¹ siedzib¹
parlamentu jest Strasburg, ale te¿ Brukse-
la, w której mieszcz¹ siê biura poselskie,
komisje parlamentarne i w³adze klubów.
Odbywa siê tam wiêkszoœæ obrad. Sekre-

tariat, biblioteka i czêœæ zaplecza technicznego maj¹ swoj¹
siedzibê w Luksemburgu.

Pocz¹tkowo Parlament Europejski by³ organem kon-
sultacyjnym nie posiadaj¹cym ¿adnej realnej w³adzy. Po
wejœciu w ¿ycie Jednolitego Aktu Europejskiego (1987),
Traktatu z Maastricht (1993) i Traktatu Amsterdamskiego
(1999), PE stopniowo zyskiwa³ wiele uprawnieñ, tak¿e
ustawodawczych (g³ównie kosztem Rady Unii Europej-
skiej).

Obecnie Parlament Europejski posiada nastêpuj¹ce
uprawnienia:

– bud¿etowe:
� coroczne zatwierdzanie bud¿etu Komisji Europej-

skiej i udzielanie absolutorium z jego wykonania;
– kontrolne:
� zatwierdzanie Komisji Europejskiej i jej przewod-

nicz¹cego;
� prawo uchwalenia wotum nieufnoœci wobec Komisji

Europejskiej (wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów);
� prawo zadawania pytañ komisarzom;
� mo¿liwoœæ zadawania pytañ Radzie Unii Europej-

skiej;
� uzyskiwanie od Komisji Europejskiej sprawozdañ z

dzia³alnoœci Wspólnot Europejskich oraz informacji
na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñ-
stwa, a tak¿e wspó³pracy policyjnej i s¹dowej w
sprawach karnych;

� uzyskiwanie od Komisji Europejskiej informacji
niezbêdnych do parlamentarnej kontroli wykonania
bud¿etu;

� ustanawianie komisji œledczych na wniosek 1/4 euro-
parlamentarzystów;

– do badania domniemanych wykroczeñ;
– do badania zgodnoœci kwestionowanego zarz¹dzenia

Komisji Europejskiej z prawem Wspólnoty Europejskiej;
– do powo³ywania Rzecznika Praw Obywatelskich;
– do obrony praw cz³owieka, demokracji i pañstwa pra-

wa:
� przyznawanie Nagrody Sacharowa.
Pocz¹tki obecnego Parlamentu Europejskiego siêgaj¹

1952 r., kiedy na mocy Traktatu Paryskiego powsta³o
Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Wêgla i

Stali. Traktaty Rzymskie z 1957 r. (a w³aœciwe do³¹czona
do nich konwencja) przekszta³ci³y to zgromadzenie w
Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, organ wszyst-
kich trzech Wspólnot Europejskich: Europejskiej Wspól-
noty Wêgla i Stali, Euratomu i Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej. Sama nazwa — Parlament Europejski —
pojawi³a siê w 1962 r.

Pocz¹tkowo organ ten sk³ada³ siê z delegatów parla-
mentów krajowych cz³onków Unii Europejskiej i by³ tylko
instytucj¹ doradcz¹. Z czasem wzmacnia³ sw¹ pozycjê, a po
wprowadzeniu od 1979 r. jego bezpoœredniej i powszech-
nej wybieralnoœci sta³ siê jedyn¹ wybieraln¹ instytucj¹
wspólnotow¹, posiadaj¹c¹ tzw. legitymizacjê demokra-
tyczn¹.

W Polsce w stosunku do cz³onków Parlamentu Euro-
pejskiego u¿ywa siê potocznie okreœlenia „europarlamen-
tarzysta”, „eurodeputowany” lub „europose³”, natomiast
oficjalne okreœlenie brzmi: „pose³ do Parlamentu Euro-
pejskiego”. W Wielkiej Brytanii stosuje siê okreœlenie
„cz³onek Parlamentu Europejskiego” (Member of the
European Parliament, w skrócie MEP), we Francji zaœ —
„deputowany” (un député européen). Europarlamentarzy-
œci s¹ przedstawicielami Narodów Unii Europejskiej, nie
s¹ zwi¹zani ¿adnymi instrukcjami (zakaz mandatu impera-
tywnego) i nie mog¹ byæ odwo³ani.

Ka¿de pañstwo cz³onkowskie ma w³asn¹ ordynacjê
wyborcz¹ europarlamentarzystów i w³asne regu³y liczenia
g³osów. Prawo Unii Europejskiej stanowi jedynie, i¿
pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybiera siê w
pañstwach cz³onkowskich w tajnym, powszechnym i bez-
poœrednim g³osowaniu. Wymagane jest przy tym oparcie
systemu wyborczego na zasadzie proporcjonalnoœci i takie
kszta³towanie okrêgów wyborczych, które nie naruszy
zasady reprezentacji proporcjonalnej. Dopuszczalne jest
przy tym wprowadzenie progu wyborczego, nie wy¿szego
jednak ni¿ 5% (w Wielkiej Brytanii nie ma progu
wyborczego, w Szwecji wynosi on 4%, w Polsce — 5%).
Przyjmuje siê tak¿e, ¿e wybory odbywaj¹ siê we wszyst-
kich krajach w tym samym terminie.

Czynne prawo wyborcze (prawo do g³osowania)
przys³uguje ka¿demu obywatelowi Unii Europejskiej, któ-
ry ukoñczy³ 18 lat i nie zosta³ pozbawiony tego prawa w
kraju swojego pochodzenia. Obywatel unii stale zamiesz-
ka³y w pañstwie, którego nie jest obywatelem, ma prawo
do g³osowania na tych samych warunkach, co obywatele
tego pañstwa, np. obywatel Polski, który przeprowadzi³ siê
na sta³e do Londynu, mo¿e g³osowaæ na angielskich kandy-
datów zgodnie z brytyjskimi przepisami (wymagane jest
wtedy wpisanie siê do rejestru wyborców).

Bierne prawo wyborcze (mo¿liwoœæ kandydowania na
europarlamentarzystê) przys³uguje w Polsce po ukoñcze-
niu 21 roku ¿ycia osobom, które maj¹ prawo do g³osowa-
nia, nie zosta³y prawomocnie skazane za przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego oraz stale zamieszkuj¹ w
Polsce lub innym pañstwie cz³onkowskim UE od co naj-
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mniej 5 lat. W Polsce mog¹ wiêc kandydowaæ obywatele
polscy, ale te¿ obywatele UE stale zamieszkali w Polsce i
wpisani do rejestru wyborców. Z kolei polski obywatel
mo¿e kandydowaæ w innym pañstwie, o ile spe³ni warunki
okreœlone przez tamtejsze prawo.

Europarlamentarzyœci nie mog¹ prowadziæ pewnych
rodzajów dzia³alnoœci zawodowej i pozostawaæ na okreœlo-
nych stanowiskach urzêdniczych (na przyk³ad sêdziego,
ministra, b¹dŸ dyrektora przedsiêbiorstwa pañstwowego).
Musz¹ oni przestrzegaæ przepisów krajowych, ograni-
czaj¹cych lub zakazuj¹cych posiadanie podwójnego man-
datu.

Parlament Europejski liczy obecnie 736 europarlamenta-
rzystów wybieranych na piêcioletni¹ kadencjê. Liczba euro-
parlamentarzystów wybieranych w poszczególnych pañstwach
jest proporcjonalna do liczby mieszkañców, z lekk¹ nadrepre-
zentacj¹ krajów mniej ludnych.

Zgodnie ze statutem pos³a do Parlamentu Europejskie-
go z 28 wrzeœnia 2005 r. europarlamentarzyœci otrzymuj¹
jednolite wynagrodzenie w wysokoœci 38,5% wynagrodze-
nia sêdziego Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci,
czyli 7665 euro brutto miesiêcznie (6515 euro netto + 15%
podatek UE). Oprócz tego ka¿dy europarlamentarzysta
otrzymuje dietê w wysokoœci 298 euro za ka¿dy dzieñ
posiedzenia parlamentu lub komisji PE, czy frakcji partyj-
nej; ³¹cznie jest to oko³o 16 dni miesiêcznie (oko³o 4768
euro na miesi¹c). W zwi¹zku z tym ca³kowita pensja z diet¹
pobytow¹ wynosi 11 283 euro miesiêcznie netto.

Na dzia³alnoœæ biur krajowych europarlamentarzysta
otrzymuje 4202 euro miesiêcznie. Fundusz na wynagro-
dzenie asystentów wynosi 17 540 euro na miesi¹c. Euro-
parlamentarzysta otrzymuje równie¿ œrodki na pokrycie
kosztów podró¿y z kraju pochodzenia do siedzib PE.

Europarlamentarzyœci, którzy nie uzyskaj¹ mandatów
w kolejnych wyborach, mog¹, w zale¿noœci od sta¿u parla-
mentarnego, liczyæ na odprawê w wysokoœci od 6 do 24
miesiêcznych pensji.

Kandydaci do PE startuj¹ w wyborach zwykle w bar-
wach którejœ z partii istniej¹cej w swoim kraju, jednak po
wejœciu do parlamentu przy³¹czaj¹ siê do jednej z frakcji
politycznych funkcjonuj¹cych oficjalnie w PE (lub pozo-
staj¹ niezale¿ni) i zasiadaj¹ w izbie parlamentu wed³ug
przynale¿noœci do frakcji, a nie wed³ug przynale¿noœci
narodowej. Frakcje te odpowiadaj¹ ogólnemu podzia³owi
partii politycznych w Europie. Do utworzenia frakcji
potrzebna jest okreœlona liczba europarlamentarzystów
oraz koniecznoœæ reprezentowania kilku krajów UE.

W Parlamencie Europejskim VII kadencji wystêpuj¹
nastêpuj¹ce frakcje polityczne (w nawiasach — iloœæ
uczestnicz¹cych europarlamentarzystów): EPP Europejska
Partia Ludowa-Chrzeœcijañscy Demokraci (chadecy, ludo-
wcy i konserwatyœci — 265), PES Postêpowy Sojusz
Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
(socjaldemokraci — 184), ALDE Porozumienie Libera³ów
i Demokratów na rzecz Europy (libera³owie, socjallibe-
ra³owie i centryœci — 84), ECR Europejscy Konserwatyœci
i Reformatorzy (narodowi konserwatyœci — 55), Greens/
EFA Zieloni-Wolne Przymierze Europejskie (zieloni i
regionaliœci — 55), GUE/NGL Zjednoczona Lewica Euro-
pejska-Nordycka Zielona Lewica (socjaliœci i komuniœci
— 35), EFD Europa Wolnoœci i Demokracji (eurosceptycy,
libera³owie i konserwatyœci — 32) oraz NA Niezrzeszeni
(26).

Kadencja parlamentu trwa 5 lat, posiedzenia odbywaj¹
siê raz w miesi¹cu, z wyj¹tkiem miesiêcy letnich, i trwaj¹
tydzieñ.

Parlament Europejski wybiera spoœród swych
cz³onków przewodnicz¹cego na 2,5-letni¹ kadencjê, czyli
na pó³ kadencji parlamentu, przy czym mo¿e on zostaæ
wybrany ponownie. Przewodnicz¹cy reprezentuje parla-
ment na zewn¹trz, zwo³uje sesje i kieruje jego obradami.
Obecnie przewodnicz¹cym PE jest Jerzy Buzek.

Obrady PE odbywaj¹ siê symultanicznie we wszyst-
kich jêzykach UE, tzn. ka¿dy europarlamentarzysta mówi
w swoim rodzimym jêzyku, a jego wyst¹pienie jest t³uma-
czone na bie¿¹co na wszystkie pozosta³e jêzyki. Obrady s¹
te¿ t³umaczone na jêzyki wszystkich pañstw stowarzyszo-
nych, gdy¿ przedstawiciele parlamentów pañstw stowarzy-
szonych maj¹ prawo biernego uczestnictwa w ka¿dych
obradach.

Wiêkszoœæ prac parlamentu odbywa siê na obradach
odpowiednich komisji, które przygotowuj¹ wnioski i akty,
nad którymi g³osuje siê podczas sesji. Parlament mo¿e
tak¿e powo³ywaæ podkomisje, komisje czasowe oraz
komisje œledcze. W obecnej kadencji powo³anych zosta³o
20 komisji sta³ych oraz cztery komisje tymczasowe.

Komisje parlamentarne s¹ odpowiedzialne za przygo-
towanie prac sesji plenarnych parlamentu. Ka¿da komisja
wybiera przewodnicz¹cego i 4 wiceprzewodnicz¹cych na
okres dwóch i pó³ roku. Zadaniem komisji jest opracowy-
wanie sprawozdañ na temat projektów legislacyjnych, któ-
re skierowano do PE lub w sprawie których zwrócono siê
do niego o konsultacjê, oraz opracowañ podjêtych z
w³asnej inicjatywy. Komisje rozpatruj¹ i proponuj¹
poprawki do projektów dyrektyw i rozporz¹dzeñ wspólno-
towych, opracowywanych i kierowanych przez Komisjê
Europejsk¹ równie¿ do Rady Unii Europejskiej. Wydaj¹
tak¿e opinie dla innych komisji parlamentarnych. Komisje
parlamentarne zbieraj¹ siê na posiedzeniach jawnych,
jeden lub dwa razy w miesi¹cu, w tygodniach, które na
ogó³ nastêpuj¹ po sesjach plenarnych w Strasburgu.

Organem politycznym Parlamentu Europejskiego jest
Konferencja Przewodnicz¹cych. W jej sk³ad wchodz¹:
przewodnicz¹cy PE oraz przewodnicz¹cy frakcji politycz-
nych. Zasiada w niej równie¿ dwóch przedstawicieli euro-
parlamentarzystów niezrzeszonych, bez prawa g³osu.
Konferencja Przewodnicz¹cych jest odpowiedzialna za
organizacjê prac PE, za planowanie prac legislacyjnych, za
okreœlanie kompetencji komisji i delegacji oraz ich sk³adu,
a tak¿e za kontakty z innymi instytucjami Unii Europej-
skiej, parlamentami narodowymi i krajami trzecimi. Kon-
ferencja Przewodnicz¹cych sporz¹dza równie¿ kalendarz
prac parlamentu i porz¹dek dzienny sesji miesiêcznych
oraz dokonuje przydzia³u miejsc europarlamentarzystów
na sali posiedzeñ.

Organem zarz¹dzaj¹cym Parlamentu Europejskiego
jest Prezydium. W jego sk³ad wchodz¹: przewodnicz¹cy
Parlamentu Europejskiego, czternastu wiceprzewod-
nicz¹cych i szeœciu kwestorów. Prezydium jest odpowie-
dzialne za opracowanie wstêpnego projektu preliminarza
bud¿etowego Parlamentu Europejskiego oraz rozwi¹zywa-
nie wszystkich kwestii administracyjnych, kadrowych i
organizacyjnych parlamentu.

Prezydium jest wspierane przez Sekretariat Generalny,
dla którego sporz¹dza schemat organizacyjny oraz ustana-
wia wewnêtrzne przepisy dotycz¹ce statusu administracyj-
nego urzêdników i innych pracowników. Osoby zatrudnione
w Sekretariacie Generalnym s¹ w wiêkszoœci urzêdnikami
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rekrutowanymi w drodze konkursu z wszystkich krajów
Unii Europejskiej. S¹ one pracownikami Parlamentu Euro-
pejskiego.

Sekretariat Generalny koordynuje prace legislacyjne i
organizuje sesje plenarne oraz inne posiedzenia. Zapewnia
równie¿ obs³ugê techniczn¹ i merytoryczn¹ organom par-
lamentu oraz europarlamentarzystom, wspieraj¹c ich w
wykonywaniu mandatu poselskiego.

Kolegium Kwestorów jest organem Parlamentu Euro-
pejskiego odpowiedzialnym za sprawy administracyjne i
finansowe bezpoœrednio dotycz¹ce europarlamentarzy-
stów i ich warunków pracy. Kwestorzy sprawuj¹ mandat
przez dwa i pó³ roku oraz posiadaj¹ g³os doradczy w Prezy-
dium.

Konferencja Przewodnicz¹cych Komisji jest organem
politycznym Parlamentu Europejskiego, który zapewnia
wspó³pracê miêdzy ró¿nymi komisjami parlamentarnymi.
Sk³ada siê z przewodnicz¹cych wszystkich komisji sta³ych

oraz tymczasowych. Konferencja wybiera swojego prze-
wodnicz¹cego. Zbiera siê na ogó³ jeden raz w miesi¹cu, w
Strasburgu, podczas sesji plenarnych.

Kolejnym organem politycznym Parlamentu Europej-
skiego jest Konferencja Przewodnicz¹cych Delegacji, któ-
ra sk³ada siê z przewodnicz¹cych wszystkich sta³ych
delegacji miêdzyparlamentarnych. Bada ona okresowo
wszystkie kwestie dotycz¹ce w³aœciwego dzia³ania delega-
cji miêdzyparlamentarnych i delegacji do wspólnych
komisji parlamentarnych. Konferencja wybiera swojego
przewodnicz¹cego.

�ród³a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament_Europejski
http://www.europarl.euro-
pa.eu/news/public/default_pl.htm
Http://europa.eu/institutions/inst/parlia-
ment/index_pl.htm

Opracowa³a Barbara ¯bikowska1

Informacje o przysz³ych wydarzeniach

13–16.09.2009. W Skale Podolskiej
odbêdzie siê XVI Ukraiñsko-Polskie
Seminarium Terenowe Lessy najstarsze
Podola i Pokucia: problemy genezy, stra-
tygrafii i paleogeografii, organizowane w
ramach programu Korelacja stratygra-
ficzna lessów i utworów glacigenicznych
Ukrainy i Polski przez Ministerstwo
Oœwiaty i Nauki Ukrainy, Narodowy

Uniwersytet im. I. Franko we Lwowie, Instytut Nauk Geo-
graficznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Lwowsk¹
Ekspedycjê Geologiczn¹, Komisjê Lessu Komitetu Badañ
Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk, Zak³ad Geografii
Fizycznej i Paleogeografii Uniwersytetu Marii Curie-
-Sk³odowskiej w Lublinie, Instytut Nauk Geologicznych
PAN w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Geograficz-
ne Oddzia³ w Lublinie. Informacje: dr Przemys³aw Mro-
czek, Zak³ad Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS,
Al. Kraœnicka 2cd, 20-718 Lublin, tel. 081-537-55-10 w. 138,
tel. kom. 0500-039-242, fax 081-537-55-10 w. 162, e-mail:
przemyslaw.mroczek@ umcs. pl oraz na stronie internetowej
http://loess.umcs.lublin.pl/ index_pliki/page345.htm.

15–18.09.2009. W Tatrzañskiej £omnicy (S³owacja)
odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja Geologiczne
problemy gór wysokich, organizowana przez Stowarzysze-
nie Geomorfologów Polskich, Polsk¹ Asocjacjê Ekologii
Krajobrazu oraz Asociacia slovenskych geomorfologov pri

SAV. Informacje: dr El¿bieta Rojan, Zak³ad Geomorfologii
Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet
Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieœcie 30, 00-927
Warszawa, tel. 022-55-20-653, e-mail: erojan@uw.edu.pl
oraz na stronie internetowej http://www.staff.amu.edu.pl/
~sgp/wg/Lomnica09-1.pdf.

15–18.09.2009. W Wiœle odbêdzie siê 33. Miêdzynaro-
dowa Konferencja Instytutów Bezpieczeñstwa Górnicze-
go, organizowana pod patronatem wicepremiera i ministra
gospodarki Waldemara Pawlaka oraz prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego Piotra Litwy przez G³ówny Instytut
Górnictwa. Informacje: Magda Rajkowska, G³ówny Insty-
tut Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice, tel.
032-259-24-35, fax: 032-259-25-49, e-mail: m.rajkowska@
gig.eu oraz na stronie internetowej http:// gig.abana.pl.

16–18.09.2009. W Sosnowcu odbêdzie siê XIV Sym-
pozjum z cyklu Wspó³czesne Problemy Hydrogeologii,
organizowane przez Zak³ad Hydrogeologii i Geologii
In¿ynierskiej Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Œl¹skiego. Informacje: Komitet Organizacyjny XIV Sym-
pozjum WPH, Uniwersytet Œl¹ski, Wydzia³ Nauk o Ziemi,
Zak³ad Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej, ul. Bêdziñ-
ska 60, 41-200 Sosnowiec, tel. 032-368-93-53, 032-368-
-94-73, 032-368-93-75, fax 032-368-96-42, e-mail: wph
2009@us.edu.pl oraz na stronie internetowej http://www.
wph2009. Wnoz.us.edu.pl.

16–18.09.2009. W Niepo³omicach odbêd¹ siê XIV
Miêdzynarodowa Konferencja Przeróbki Kopalin oraz
XLVI Seminarium Fizykochemiczne Problemy mineralur-
gii, organizowane przez Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ w
Krakowie, Politechnikê Wroc³awsk¹, Politechnikê Œl¹sk¹
oraz Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Infor-
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