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Podstawowe prace Parlamentu Euro-
pejskiego tocz¹ siê w jego komisjach.
Poddawane s¹ tam obróbce projekty naj-
wa¿niejszych dokumentów legislacyj-
nych, kierowanych przez Komisjê
Europejsk¹, lub przygotowywanych z
w³asnej inicjatywy. Dokumenty te
(dyrektywy i rozporz¹dzenia wspólnoto-
we) przyjmowane s¹ nastêpnie podczas
g³osowañ w trakcie sesji plenarnych par-

lamentu. Ka¿dy europarlamentarzysta jest zobowi¹zany do
dzia³alnoœci przynajmniej w dwóch komisjach.

W obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego
powo³anych zosta³o 20 komisji sta³ych, dwie podkomisje
oraz jedna komisja specjalna. S¹ to komisje: Spraw Zagra-
nicznych (w tym podkomisje Bezpieczeñstwa i Obrony
oraz Praw Cz³owieka); Handlu Miêdzynarodowego;
Spraw Gospodarczych i Monetarnych; Rozwoju; Rozwoju
Regionalnego; Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Przemys³u,
Badañ Naukowych i Energii; Transportu i Turystyki;
Rybo³ówstwa; Rynku Wewnêtrznego i Ochrony Konsu-
mentów; Ochrony Œrodowiska Naturalnego, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci; Kultury i Eduka-
cji; Zatrudnienia i Spraw Socjalnych; Prawa; Wolnoœci
Obywatelskich, Sprawiedliwoœci i Spraw Wewnêtrznych;
Praw Kobiet i Równouprawnienia; Spraw Konstytucyj-
nych; Bud¿etu; Kontroli Bud¿etowej; Petycji oraz Komisja
specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i
Spo³ecznego.

Komisja Spraw Zagranicznych AFET

Komisja Spraw Zagranicznych jest najwa¿niejszym
organem PE zajmuj¹cym siê ustalaniem polityki i dzia³añ
zewnêtrznych UE. Do szczególnych uprawnieñ komisji
nale¿y ustalanie wspólnej polityki zagranicznej i bezpie-
czeñstwa oraz europejskiej polityki bezpieczeñstwa i obro-
ny. W tym zakresie komisjê wspiera podkomisja do spraw
bezpieczeñstwa i obrony. Komisja reprezentuje równie¿
parlament w relacjach z innymi instytucjami i organami
UE oraz z organizacjami miêdzynarodowymi i zgromadze-
niami miêdzyparlamentarnymi. Jej dzia³ania winny zmie-
rzaæ do wzmocnienia stosunków politycznych z krajami
trzecimi, w szczególnoœci le¿¹cymi w bezpoœrednim
s¹siedztwie unii.

Komisja zajmuje siê tak¿e kwestiami dotycz¹cych
praw cz³owieka, ochrony mniejszoœci i promowania warto-
œci demokratycznych w krajach trzecich. W tym zakresie
komisjê wspiera podkomisja do spraw praw cz³owieka.

Komisja Handlu Miêdzynarodowego INTA

Komisja posiada uprawnienia w zakresie tworzenia i
wdra¿ania wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej
oraz jej zewnêtrznych stosunków gospodarczych. Dotyczy
to zw³aszcza stosunków finansowych, gospodarczych i
handlowych z krajami trzecimi i organizacjami regionalny-
mi, stosunków z organizacjami miêdzynarodowymi, z
organizacjami promuj¹cymi integracjê gospodarcz¹ i han-
dlow¹ na poziomie regionalnym poza UE oraz stosunków
ze Œwiatow¹ Organizacj¹ Handlu.

Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych ECON

Prace komisji dotycz¹ przede wszystkim polityki
gospodarczej i pieniê¿nej Unii Europejskiej, funkcjonowa-
nia Unii Gospodarczo-Walutowej oraz europejskiego sys-
temu walutowego i finansowego. Obejmuj¹ one m.in.
przepisy podatkowe, nadzorowanie us³ug, instytucji i ryn-
ków finansowych (sprawozdawczoœæ finansowa, audyt,
zasady rachunkowoœci, ³adu korporacyjnego i inne zagad-
nienia prawa spó³ek dotycz¹ce us³ug finansowych, uregu-
lowania w zakresie konkurencji oraz pomocy pañstwowej i
publicznej), a tak¿e swobodnego przep³ywu kapita³u i
p³atnoœci (p³atnoœci transgraniczne, jednolity obszar
p³atniczy, bilansowanie p³atnoœci, polityka przep³ywu
kapita³u oraz udzielanie i zaci¹ganie po¿yczek, kontrola
przep³ywu kapita³u pochodz¹cego z krajów trzecich, œrod-
ki stymuluj¹ce eksport kapita³u unijnego).

Komisja Rozwoju DEVE

G³ównym zadaniem komisji jest promowanie i monito-
rowanie polityki rozwoju i wspó³pracy Unii Europejskiej, a
zw³aszcza dialogu politycznego z krajami rozwijaj¹cymi
siê zarówno dwustronnego, jak i w ramach organizacji
miêdzynarodowych, pomocy krajom rozwijaj¹cym siê
oraz promowanie wartoœci demokratycznych, dobrego
zarz¹dzania i praw cz³owieka w tych krajach. Zajmuje siê
ona równie¿ rozwi¹zywaniem problemów zwi¹zanych z
Porozumieniem o Partnerstwie UE-AKP (kraje Afryki,
Karaibów i Pacyfiku). Wspiera tak¿e zaanga¿owanie Par-
lamentu Europejskiego w misje obserwacji wyborów.

Komisja Rozwoju Regionalnego REGI

W jej kompetencjach jest monitorowanie realizacji
przez Uniê Europejsk¹ polityki regionalnej i polityki spój-
noœci, a zw³aszcza wykorzystywanie Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójnoœci i
innych unijnych instrumentów polityki regionalnej.

Komisja zajmuje siê równie¿ ocen¹ wp³ywu innych
polityk unijnych na spójnoœæ gospodarcz¹ i spo³eczn¹ UE
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oraz koordynacj¹ unijnych instrumentów strukturalnych.
W krêgu jej uprawnieñ znajduje siê te¿ rozwi¹zywanie pro-
blemów unijnych regionów peryferyjnych i wysp oraz
wspó³pracy transgranicznej i miêdzyregionalnej.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi AGRI

Komisja posiada uprawnienia w zakresie funkcjono-
wania i rozwoju wspólnej polityki rolnej, rozwoju wsi,
poprawy jakoœci produktów rolnych, zaopatrzenia w
surowce rolnicze i leœnictwa. Wa¿nym jej zadaniem jest
ustawodawstwo w zakresie zagadnieñ weterynaryjnych i
fitosanitarnych oraz pasz zwierzêcych, z wy³¹czeniem
ochrony zdrowia ludzkiego przed zagro¿eniami oraz
hodowli i dobrostanu zwierz¹t. Nadzorem komisji objêty
jest tak¿e Wspólnotowy Urz¹d Odmian Roœlin.

Komisja Przemys³u, Badañ Naukowych i Energii
ITRE

Komisja ta zajmuje siê szerokim spektrum zagadnieñ, a
mianowicie:

� polityk¹ przemys³ow¹ Unii Europejskiej, w tym
dotycz¹c¹ œrednich i ma³ych przedsiêbiorstw,

� polityk¹ naukow¹ UE, rozpowszechnianiem i wyko-
rzystaniem wyników badañ naukowych oraz zastosowa-
niem nowych technologii,

� rozwojem spo³eczeñstwa informacyjnego i techno-
logii informacyjnych, w tym tak¿e tworzeniem i rozwojem
transeuropejskich sieci w ramach infrastruktury telekomu-
nikacyjnej,

� polityk¹ badañ kosmicznych,
� dzia³alnoœci¹ Wspólnego Centrum Badawczego i

Centralnego Oœrodka Pomiarów J¹drowych, jak równie¿
projektami JET2, ITER3 i innymi z tej dziedziny,

� wykorzystaniem œrodków wspólnotowych przezna-
czonych na wdra¿anie polityki energetycznej, na bezpie-
czeñstwo zaopatrzenia w energiê i efektywnoœæ
energetyczn¹, w tym na tworzenie i rozwój transeuropej-
skich sieci energetycznych,

� sytuacj¹ Traktatu Euratom i Agencji Zaopatrzenia
Euratom, bezpieczeñstwa nuklearnego, wy³¹czania
urz¹dzeñ i usuwania odpadów w sektorze nuklearnym.

Komisja Transportu i Turystyki TRAN

Komisja posiada uprawnienia w zakresie œrodków roz-
woju wspólnej polityki transportu kolejowego, drogowe-
go, œródl¹dowego, morskiego i powietrznego, a zw³aszcza
regu³ dotycz¹cych bezpieczeñstwa transportu, transportu
w ramach Unii Europejskiej, tworzenia i rozwoju transeu-
ropejskich sieci transportu, œwiadczenia us³ug transporto-
wych i stosunków z krajami trzecimi w dziedzinie
transportu, us³ug pocztowych i turystyki.

Komisja Rybo³ówstwa PECH

Komisja zajmuje siê rozwojem wspólnej polityki
rybo³ówstwa, zachowaniem zasobów rybnych, wspóln¹
organizacj¹ rynku produktów rybnych oraz miêdzynarodo-
wymi umowami dotycz¹cymi rybo³ówstwa.

Komisja Rynku Wewnêtrznego i Ochrony Konsumen-
tów IMCO

Komisja koordynuje rozwój krajowych uregulowañ
prawnych w zakresie rynku wewnêtrznego i unii celnej.
Dotyczy to zw³aszcza swobody przedsiêbiorczoœci, swo-
bodnego przep³ywu towarów, swobody œwiadczenia us³ug,
z wyj¹tkiem finansów i us³ug pocztowych. Ponadto pro-
muje i chroni interesy gospodarcze konsumentów, z
wyj¹tkiem zdrowia publicznego i bezpieczeñstwa ¿ywno-
œci.

Komisja Ochrony Œrodowiska Naturalnego, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci ENVI

Nadzoruje:
� rozwój polityki ochrony œrodowiska i stosowanych

metod jego ochrony, dotycz¹cych zw³aszcza zanieczysz-
czania powietrza, gleby i wody, recyklingu i zarz¹dzania
odpadami; bezpieczne stosowanie niebezpiecznych sub-
stancji i technologii produkcyjnych oraz naprawê znisz-
czonego œrodowiska; monitoruje tak¿e dzia³alnoœæ
Europejskiej Agencji Ochrony Œrodowiska;

� stan zdrowia publicznego m.in. ocenê nowych pro-
gramów ochrony zdrowia, jakoœci produktów farmaceu-
tycznych i kosmetycznych, a tak¿e zagro¿enia zdrowia
przez bioterroryzm; monitoruje te¿ dzia³alnoœæ Europej-
skiej Agencji Leków oraz Europejskiego Centrum Zapo-
biegania i Kontroli Chorób;

� problemy zwi¹zane z produkcj¹ bezpiecznej ¿ywno-
œci, a tak¿e dzia³alnoœæ Europejskiego Urzêdu ds. Bezpie-
czeñstwa ¯ywnoœci oraz Europejskiego Urzêdu ds.
¯ywnoœci i Weterynarii.

Komisja Kultury i Edukacji CULT

Zajmuje siê ró¿nymi aspektami zachowania i ochrony
dziedzictwa kulturalnego krajów Unii Europejskiej, a
zw³aszcza pog³êbianiem wiedzy i upowszechnianiem kul-
tury, ochron¹ i promowaniem ró¿norodnoœci kulturowej i
jêzykowej, twórczoœci¹ artystyczn¹ oraz wymian¹ kultu-
raln¹.

W zakresie edukacji, w centrum zainteresowania
Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego
znajduje siê rozwój europejskiego szkolnictwa wy¿szego i
spo³eczeñstwa informacyjnego, kszta³cenie ustawiczne, a
tak¿e rozwój sportu, wypoczynku i rozrywki dla m³odzie-
¿y.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych EMPL

Do zadañ tej komisji nale¿y m.in. monitorowanie wielu
spraw zwi¹zanych z zatrudnieniem i takimi aspektami poli-
tyki spo³ecznej, jak warunki pracy, ubezpieczenia spo³ecz-
ne i ochrona socjalna, podnoszenie kwalifikacji
zawodowych, swobodny przep³yw pracowników i emery-
tów.
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2JET (Joint European Torus) — najwiêkszy obecnie na
œwiecie tokamak — urz¹dzenie badaj¹ce kontrolowan¹ syntezê
termoj¹drow¹ — jedyny, który mo¿e pracowaæ na mieszaninie
deuteru i trytu; pozosta³e pracuj¹ na czystym deuterze lub
wodorze

3ITER (International Thermonuclear Experimental Reaktor)
— jeszcze wiêksze urz¹dzenie do tych samych badañ; obecnie na
etapie eksperymentów i pilota¿owych konstrukcji.



Ponadto komisja utrzymuje sta³e kontakty z Europej-
skim Centrum Rozwoju Kszta³cenia Zawodowego, Euro-
pejsk¹ Fundacj¹ ds. Kszta³cenia, Europejsk¹ Fundacj¹ na
rzecz Poprawy Warunków ¯ycia i Pracy, Europejsk¹ Agen-
cj¹ ds. Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy oraz z wieloma
organizacjami miêdzynarodowymi.

Komisja Prawa JURI

Komisja zajmuje siê przede wszystkim wyk³adni¹ i sto-
sowaniem prawa europejskiego, zgodnoœci¹ aktów Unii
Europejskiej z prawem pierwotnym, wyk³adni¹ i stosowa-
niem prawa miêdzynarodowego w zakresie, w jakim doty-
czy ono Unii Europejskiej oraz nadzorem poprawnoœci
aktów wspólnoty maj¹cych wp³yw na porz¹dek prawny
pañstw cz³onkowskich.

Do jej zadañ nale¿y tak¿e ochrona praw Parlamentu
Europejskiego, w tym udzia³u parlamentu w postêpowa-
niach przed Europejskim Trybuna³em Sprawiedliwoœci i
S¹dem Pierwszej Instancji, wypracowywanie organizacji i
statutu Trybuna³u Sprawiedliwoœci, a tak¿e Urzêdu ds.
Harmonizacji na Rynku Wewnêtrznym.

Komisja Wolnoœci Obywatelskich, Sprawiedliwoœci i
Spraw Wewnêtrznych LIBE

W centrum jej zainteresowañ jest ochrona praw obywa-
telskich, praw cz³owieka i praw podstawowych na teryto-
rium UE, w tym tak¿e ochrony mniejszoœci, zgodnie z
postanowieniami Traktatów i Karty Praw Podstawowych
Unii Europejskiej. Ocenia ona równie¿ zasady dotycz¹ce
wjazdu i przep³ywu osób, azylu i migracji, a tak¿e zinte-
growanego zarz¹dzania wspólnymi granicami.

Wspó³pracuje blisko z Europejskim Centrum Monito-
rowania Narkotyków i Narkomanii, Agencj¹ Praw Podsta-
wowych Unii Europejskiej, Europolem (Europejskim
Urzêdem Policji), Eurojustem (Europejskim Urzêdem na
rzecz Poszerzania Wspó³pracy S¹downiczej), Cepolem
(Europejskim Kolegium Policyjnym) i innymi agencjami.

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia FEMM

Komisja promuje przede wszystkim i chroni prawa
kobiet w unii, promuje prawa kobiet w krajach trzecich,
nadzoruje likwidacjê wszelkich form dyskryminacji ze
wzglêdu na p³eæ, wspiera rozwój polityki równych szans, w
tym równoœci miêdzy kobietami i mê¿czyznami w dostêpie
do rynku pracy i w sposobie traktowania w pracy. Nadzoru-
je tak¿e realizacjê umów i konwencji miêdzynarodowych
dotycz¹cych praw kobiet.

Komisja Spraw Konstytucyjnych AFCO

Komisja posiada uprawnienia w zakresie przebiegu
procesu integracji europejskiej, zw³aszcza w ramach przy-
gotowania oraz przebiegu konwencji i konferencji miê-
dzyrz¹dowych, a tak¿e nadzoruje wprowadzenie w ¿ycie

Traktatu UE. Pilnuje równie¿ jednolitej procedury wybor-
czej oraz zasad dzia³ania partii politycznych na poziomie
europejskim.

Komisja Bud¿etu BUDG

Komisja opracowuje wieloletnie ramy dochodów i
wydatków unii oraz system œrodków w³asnych unii i preli-
minarze Parlamentu Europejskiego. Ocenia ponadto
dzia³alnoœæ finansow¹ Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju. Œledzi tak¿e
wykonanie bie¿¹cego bud¿etu Parlamentu Europejskiego.

Komisja Kontroli Bud¿etowej CONT

Przeprowadza kontrole wykonania bud¿etu Unii Euro-
pejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju. Kontroluje
te¿ decyzje Parlamentu Europejskiego w kwestii absoluto-
rium oraz wewnêtrzne procedury dotycz¹ce tego absoluto-
rium. Nadzoruje równie¿ dzia³alnoœæ finansow¹
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Utrzymuje ponadto
stosunki z Europejskim Trybuna³em Obrachunkowym,
wp³ywa na mianowanie jego cz³onków i ocenia jego spra-
wozdania.

Komisja Petycji PETI

Zbiera i reaguje na petycje oraz utrzymuje bliskie kon-
takty z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich
(Ombudsmanem).

Komisja specjalna ds. Kryzysu Finansowego,
Gospodarczego i Spo³ecznego CRIS

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
� analizy i oceny rozmiarów kryzysu finansowego,

gospodarczego i spo³ecznego, jego wp³ywu na UE i jej
pañstwa cz³onkowskie oraz stanu ³adu œwiatowego; mo¿e
równie¿ proponowaæ odpowiednie œrodki dla d³ugotermi-
nowej odbudowy zdrowych i stabilnych rynków finanso-
wych, które umo¿liwi¹ wsparcie trwa³ego wzrostu,
spójnoœci spo³ecznej i zatrudnienia;

� oceny dotychczasowego wdra¿ania prawodawstwa
wspólnotowego, dzia³añ podejmowanych przez pañstwa
cz³onkowskie w celu wsparcia trwa³ego wzrostu oraz reak-
cji na wyzwania demograficzne i klimatyczne;

� nawi¹zywania niezbêdnych kontaktów i organizo-
wania dyskusji na wy¿ej wymienione tematy z udzia³em
instytucji Unii Europejskiej oraz instytucji œwiatowych,
europejskich i miêdzynarodowych, krajowych parlamen-
tów i rz¹dów pañstw cz³onkowskich oraz krajów trzecich,
a tak¿e przedstawicieli œrodowisk naukowych, przedsiê-
biorstw i organizacji spo³eczeñstwa obywatelskiego.

�ród³a:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Committees_of_the_Europe-
an_Parliament
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