
 

 

 

Parlament Europejski (PE) jest instytucją Unii Europejskiej. Członkowie są wybierani 

przez obywateli państw należących do UE.  

Oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg, ale większość prac 

legislacyjnych ma miejsce w Brukseli, gdzie mieszczą się również komisje parlamentarne, biura 

poselskie oraz władze klubów. Sekretariat, Biblioteka i część zaplecza technicznego Parlamentu 

znajdują się w Luksemburgu. 

Pierwsze bezpośrednie i powszechne wybory do PE odbyły się w 1979 roku. Wybrano  

w nich 410 posłów. Nie istnieje jednolita ordynacja wyborcza do PE. Wybory  

są przeprowadzane z zastosowaniem procedur ustalanych przez państwa członkowskie. Obecnie 

Parlament Europejski liczy 751 deputowanych,
 
wybieranych na pięcioletnią kadencję. Polsce 

przypada 51 mandatów (Jeśli Wielka Brytania  opuści Unię Europejką, Polacy będą mogli 

liczyć na dodatkowy mandat w Parlamencie Europejskim). 

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim wybieranych w poszczególnych państwach jest 

w przybliżeniu proporcjonalna do liczby mieszkańców.  

Posłowie są członkami grup politycznych – frakcji, do których wstępują w zależności  

od poglądów politycznych, bez względu na narodowość. Obecnie w Parlamencie Europejskim 

istnieje 8 frakcji politycznych. Są to: 

1. Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 

2. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim -  

3. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy  

4. Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 

5. Zjednoczona Lewica Europejska/Nordycka Zielona Lewica 

6. Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie 

7. Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 

8. Europa Narodów i Wolności 
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Czym zajmuje się Parlament Europejski? 
 

Parlament Europejski pełni trzy podstawowe funkcje: 

Funkcja ustawodawcza 

 uchwala, wraz z Radą UE przepisy prawa europejskiego  

 podejmuje decyzje w sprawie umów międzynarodowych  

 podejmuje decyzje w sprawie rozszerzenia UE  

 

Funkcja nadzorcza 

 sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami europejskimi  

 wybiera przewodniczącego Komisji i zatwierdza skład Komisji; może uchwalić „wotum 

nieufności”, zmuszając Komisję do dymisji  

 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 

 

Dlaczego warto głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? 

Jest to jedyna instytucja Unii Europejskiej, której członkowie są wybierani w bezpośrednich 

wyborach przez obywateli państw członkowskich UE.  

Parlament Europejski współdecyduje o większości aktów prawnych uchwalanych w Unii Europejskiej i jej 

państwach członkowskich oraz o unijnym budżecie.  

Posłowie reprezentują 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.  

Europosłowie, częściej niż ich koledzy w parlamentach narodowych, kierują się swobodnym wyborem, 

osobistym stanowiskiem w konkretnej sprawie, niż układami koalicyjnymi.  

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.  

 

Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja 2019 roku. 

  
Materiał przygotowany w ramach projektu Młodzi Głosują 
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