PARLAMENT EUROPEJSKI
Obecnie w Parlamencie Europejskim zasiada 751 posłów, ale uzgodniono, że w wyborach w maju 2019 roku,
po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, zostanie wybranych 705 europosłów. Polska otrzyma jeden dodatkowy mandat i tym samym w wyborach wybierzemy 52
posłów.
Obywatele każdego państwa członkowskiego mają prawo wyboru określonej liczby posłów. Minimalna liczba posłów przypadających na państwo członkowskie to sześć, a maksymalna
– 96. Zasada degresywnej proporcjonalności polega na tym,
że państwa o większej liczbie ludności mają więcej miejsc niż
mniejsze państwa, które otrzymują jednak więcej miejsc, niż
wynikałoby to ze ścisłego stosowania zasady proporcjonalności. Oznacza to, że podział miejsc w Parlamencie Europejskim
musi odzwierciedlać zmiany demograficzne w państwach
członkowskich UE.

10 POWODÓW, DLA KTÓR
W WYBORACH DO PARLA
1.

Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej,
której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach
przez obywateli państw członkowskich UE.

2. Parlament Europejski współdecyduje o większości aktów prawnych uchwalanych w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich oraz o unijnym budżecie.
3. Posłowie reprezentują wszystkie główne siły polityczne 28
państw Unii Europejskiej, najrozmaitsze poglądy, doświadczenia, kompetencje. Parlament Europejski wpływa na sprawy tak
ważne dla obywateli UE i poszczególnych państw, jak przyszłość
Europy, prywatność w Internecie czy pełne otwarcie unijnego
rynku usług.
4. Europosłowie, częściej niż ich koledzy w parlamentach narodowych, kierują się swobodnym wyborem, osobistym stanowiskiem w konkretnej sprawie, niż układami koalicyjnymi
5. Jest najbardziej otwartą i przejrzystą instytucją Unii Europejskiej. Sesje plenarne i posiedzenia komisji parlamentarnych
są otwarte dla europejskich mediów i publiczności. 5. Decyzje
Parlamentu Europejskiego, przyjmowane przezeń dokumenty,
rodzą się na oczach zainteresowanych obywateli. Europejscy
deputowani mają obowiązek zadeklarować wszelką inną działalność publiczną, źródła dochodów, stan majątkowy.
6. Może sobie pozwolić, by być najodważniejszą z unijnych instytucji, pełną rolę „sumienia” Unii Europejskiej. Nie waha się, na
przykład, skrytykować różnych państw na świecie za łamanie
praw człowieka.

YCH WARTO GŁOSOWAĆ
MENT EUROPEJSKIEGO
7. Ujmuje się za słabymi, skrzywdzonymi, dyskryminowanymi w
Unii Europejskiej i na świecie. Dba o prawa człowieka, konsumenta, o środowisko naturalne. Patronuje unijnemu rzecznikowi praw obywatelskich, rozpatruje petycje obywateli, organizuje
przesłuchania, by poszukiwać rozwiązań trudnych problemów.
8. Zatwierdza i kontroluje Komisję Europejską, regularnie przepytuje ministrów przewodniczących pracom Rady UE, wysłuchuje
sprawozdań prezesa Europejskiego Banku Centralnego.
9. Jest parlamentem odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, przewidywalnym; jego regulamin ogranicza zbyt długie wystąpienia
czy zgłaszanie wciąż nowych poprawek, choć tego nie wyklucza;
szanuje pracę sprawozdawców i komisji.
10. Stwarza forum współpracy dla ponad 700 polityków, mówiących 24 oficjalnymi językami Unii Europejskiej i reprezentujących ponad 500 milionów jej obywateli

www.europarl.europa.eu

www.europarl.europa.eu

CZYM ZAJMUJE SIĘ PARLAMENT EUROPEJSKI?
PARLAMENT EUROPEJSKI PEŁNI TRZY PODSTAWOWE FUNKCJE:
Funkcja ustawodawcza
▶▶ uchwala, wraz z Radą UE, przepisy prawa europejskiego,
w oparciu o wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej
▶▶ podejmuje decyzje w sprawie umów międzynarodowych
▶▶ podejmuje decyzje w sprawie rozszerzenia UE
▶▶ bada roczny plan prac Komisji i występuje do Komisji o
przedłożenie wniosków ustawodawczych.
Funkcja nadzorcza
▶▶ sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami europejskimi
▶▶ wybiera przewodniczącego Komisji i zatwierdza skład Komisji; może uchwalić „wotum nieufności”, zmuszając Komisję do dymisji
▶▶ udziela absolutorium z wykonania budżetu, tzn. zatwierdza prawidłowe wykonanie budżetu
▶▶ rozpatruje petycje od obywateli oraz powołuje komisje
śledcze
▶▶ omawia kwestie dotyczące polityki pieniężnej z Europejskim Bankiem Centralnym
▶▶ kieruje zapytania do Komisji i Rady
▶▶ monitoruje wybory
Funkcja budżetowa
▶▶ wraz z Radą ustanawia budżet UE
▶▶ zatwierdza długoterminowy budżet UE, tzw. wieloletnie
ramy finansowe
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