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ABC instytucji UE 

Źródło: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_pl 
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Rada Europejska (informacje ogólne) 

https://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/ 

 Rola: Wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej. 
 Członkowie: Szefowie państw i rządów krajów UE, przewodniczący Komisji Europejskiej, Wysoki Przedstawiciel 

do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 

 Rok ustanowienia: 1974 (forum nieformalne), 1992 (status formalny), 2009 (oficjalna instytucja UE) 

 Siedziba: Bruksela (Belgia) 

1. Powstanie instytucji przewodniczącego Rady Europejskiej.  

 

9 grudnia 1974 r. Utworzenie Rady Europejskiej - na szczycie kopenhaskim w grudniu 1973 r. przywódcy 

państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 

postanawiają spotykać się, ilekroć to będzie konieczne. Na następnym szczycie w Paryżu w grudniu 1974 r., 

któremu przewodniczy francuski prezydent Valéry Giscard d’Estaing, ustanawiają Radę Europejską – nieoficjalne 

forum dyskusji między szefami państw i rządów. 

11 marca 1975 r. Pierwsze spotkanie Rady Europejskiej - Rada Europejska spotyka się po raz pierwszy w 

marcu 1975 r. w Dublinie. 

1 lipca 1987 r. - Jednolity akt europejski 

Dzięki aktowi powstaje rynek wewnętrzny, gwarantujący swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. 

Akt inauguruje też współpracę na płaszczyźnie polityki zagranicznej oraz rozszerza stosowanie większości 

kwalifikowanej w głosowaniach Rady. 

Rada Europejska zyskuje podstawę prawną i tym samym spotkania szefów państw i rządów nabierają oficjalnego 

charakteru. 

1 listopada 1993 r. - Traktat z Maastricht 

Wejście w życie traktatu z Maastricht oznacza utworzenie Unii Europejskiej z poszerzonym filarem 

„wspólnotowym”. Traktat powołuje unię gospodarczą i walutową. Ponadto ustanawia 2 nowe filary: wspólną 

politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz współpracę w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw 

wewnętrznych (WSiSW). 

Formalny status uzyskuje Rada Europejska. Ma ona nadawać Unii impulsy do dalszego rozwoju i określać jego 

ogólne kierunki polityczne. 

Traktat toruje też drogę ku euro i otwiera wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB).  

1 stycznia 1996 r. - Rada Europejska zbiera się 4 razy w roku 

Od 1996 r. Rada Europejska spotyka się co najmniej 4 razy w roku. Wcześniej konieczne były tylko 2 posiedzenia 

rocznie. 

13 grudnia 1997 r. - Utworzenie Eurogrupy 

Rada Europejska zatwierdza utworzenie Eurogrupy – nieformalnego gremium gromadzącego ministrów finansów 

z państw stosujących euro jako walutę. Pierwsze posiedzenie odbywa się 4 czerwca 1998 r. w zamku Senningen 

w Luksemburgu. 

1 października 2003 r. - Szczyty Rady Europejskiej w Brukseli 

Od października 2003 r. wszystkie oficjalne szczyty Rady Europejskiej odbywają się w Brukseli.  

W 22. deklaracji dołączonej do traktatu nicejskiego stwierdzono, że gdy UE będzie liczyć 18 członków, wszystkie 

szczyty Rady Europejskiej będą zwoływane w Brukseli. 

19 listopada 2009 r. - Herman Van Rompuy pierwszym stałym przewodniczącym Rady Europejskiej 

19 listopada 2009 r. podczas nieformalnego posiedzenia w Brukseli przywódcy unijni jednomyślnie postanawiają 

mianować Hermana Van Rompuya pierwszym stałym przewodniczącym Rady Europejskiej.  

Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej w latach 2009–2014 

10 grudnia 2009 r. - Szczyt Rady Europejskiej pod przewodnictwem Fredrika Reinfeldta 

Ostatni raz szczytowi Rady Europejskiej przewodniczy przywódca państwa członkowskiego, które sprawuje 

rotacyjną prezydencję w Radzie. 

Szczytowi Rady Europejskiej w grudniu 2009 r. przewodniczy premier Szwecji, Fredrik Reinfeldt. 

1 marca 2012 r. - Wybór Hermana Van Rompuya na drugą kadencję 

https://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/
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Herman Van Rompuy zostaje ponownie wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej. Druga kadencja trwa 

od 1 czerwca 2012 r. do 30 listopada 2014 r. 

1 grudnia 2014 r. - Donald Tusk przewodniczącym Rady Europejskiej 

Donald Tusk zastępuje Hermana Van Rompuya na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Jego 

kadencja trwa od 1 grudnia 2014 r. do 31 maja 2017 r. 

9 marca 2017 r. - Donald Tusk ponownie przewodniczącym Rady Europejskiej 

Donald Tusk zostaje wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej na kolejną 2,5-letnią kadencję (1 czerwca 

2017 – 30 listopada 2019). 

 

Kto wcześniej przewodniczył Radzie Europejskiej? 

Funkcję stałego przewodniczącego Rady Europejskiej wprowadził traktat z Lizbony w 2009 r. 

Wcześniej stanowisko to było nieformalne, ponieważ sama Rada Europejska też miała taki charakter. 

Przewodniczył jej szef państwa lub rządu państwa członkowskiego, które sprawowało rotacyjną prezydencję w 

Radzie Unii Europejskiej. 

 

Mianowanie 

 Przewodniczący Rady Europejskiej jest wybierany przez Radę Europejską kwalifikowaną większością 

głosów.  

 Jego mandat trwa 2,5 roku i może zostać przedłużony o jedną kadencję. Zwyczajowo procedurę 

elekcyjną koordynuje państwo sprawujące rotacyjną prezydencję. Jego premier – jako przedstawiciel 

prezydencji – prowadzi też obrady Rady Europejskiej w części poświęconej wyborowi przewodniczącego.  

 Podczas swojej kadencji przewodniczący nie może sprawować żadnego krajowego urzędu. 

Personel  

 Radę Europejską i jej przewodniczącego wspomaga Sekretariat Generalny Rady UE.  

 Przewodniczący ma też własne ścisłe grono współpracowników, tzw. gabinet. Biura – jego i 

współpracowników – mieszczą się w budynku Europa w Brukseli. 

2. Obowiązki przewodniczącego Rady Europejskiej. 

Zadania przewodniczącego określa art. 15 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Osoba sprawująca tę funkcję 

ma przede wszystkim: 

 przewodniczyć posiedzeniom Rady Europejskiej i kierować jej pracami 

 czuwać nad przygotowaniami do posiedzeń Rady Europejskiej oraz nad ciągłością jej działań (we 

współpracy z przewodniczącym Komisji oraz na podstawie wyników prac Rady do Spraw Ogólnych)  

 przyczyniać się do spójności i konsensusu na forum Rady Europejskiej 

 zdawać relację Parlamentowi Europejskiemu po każdym posiedzeniu Rady Europejskiej. 

Ponadto przewodniczący Rady Europejskiej reprezentuje Unię na zewnątrz (na szczeblu szefów państw i rządów): 

 w kwestiach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) – wraz z wysokim 

przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (który pomaga realizować tę 

politykę i zapewniać jej jednolitość, spójność i skuteczność) 

 na szczytach międzynarodowych – z reguły wraz z przewodniczącym Komisji Europejskiej. 

Szczyty międzynarodowe 

Przewodniczący Rady Europejskiej reprezentuje UE na 3 głównych rodzajach szczytów międzynarodowych: 

1. Szczyty dwustronne  

UE spotyka się na nich z partnerami strategicznymi. Takie szczyty odbywają się regularnie (zwykle raz w 
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roku) z państwami takimi, jak Japonia, USA, Rosja, RPA, Brazylia i Chiny. Są organizowane na przemian 

w Brukseli i w danym państwie partnerskim. 

2. Szczyty wielostronne na szczeblu międzynarodowym  
UE jest na nie zapraszana jako członek lub kluczowy podmiot międzynarodowy, np. szczyty grupy G-7, 

G-8, G-20 czy sesje Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 

3. Szczyty wielostronne na szczeblu UE  

Przykładem są szczyty Partnerstwa Wschodniego, spotkania UE–Afryka, UE–ASEM (Asia-Europe 

Meeting) i UE–CELAC (Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów). Wcześniej, ilekroć UE miała 

gościć taki szczyt, był on organizowany w państwie sprawującym rotacyjną prezydencję w Radzie UE. Od 

2014 r. szczyty te odbywają się w siedzibie Rady UE w Brukseli. Uczestniczą w nich szefowie państw lub 

rządów wszystkich państw członkowskich UE, a także przewodniczący Rady Europejskiej, 

przewodniczący Komisji Europejskiej oraz szefowie państw lub rządów zaproszonych krajów. 

3. Zadania Rady Europejskiej. 

 Określa ogólny kierunek i priorytety polityki UE, nie jest jednak uprawniona do przyjmowania aktów 

prawnych. 

 Zajmuje się rozwiązywaniem złożonych i delikatnych kwestii, których nie można było rozwiązać na 

niższym szczeblu współpracy międzyrządowej. 

 Kształtuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę strategiczne interesy Unii, w 

tym sprawy mające wpływ na kwestie polityczno-obronne. 

 Nominuje i mianuje kandydatów na niektóre najwyższe stanowiska w UE, np. w Europejskim Banku 

Centralnym i Komisji Europejskiej. 

W każdej chwili Rada Europejska może: 

 wezwać Komisję Europejską do przedstawienia wniosku ustawodawczego dotyczącego konkretnej 

kwestii 

 przekazać daną kwestię do Rady Unii Europejskiej. 

4. Organizacja wewnętrzna i procedura podejmowania decyzji w Radzie Europejskiej.  

Zazwyczaj posiedzenia Rady odbywają się cztery razy w roku, jednak w razie potrzeby przewodniczący 

może zwołać posiedzenia dodatkowe. 

Większość decyzji Rada Europejska podejmuje w drodze konsensusu. W niektórych przypadkach decyzje 

przyjmowane są jednogłośnie lub większością kwalifikowaną. Tylko szefowie państw lub rządów mają prawo 

głosu. 

Jednomyślność 

Termin „jednomyślność” odnosi się do wymogu osiągnięcia porozumienia przed przyjęciem wniosku 

przez wszystkie kraje UE zebrane w Radzie. 

Jednolity akt europejski podpisany w 1986 r. zmienił traktat rzymski w celu dodania impetu integracji 

europejskiej oraz zakończenia procesu tworzenia rynku wewnętrznego. Zmniejszył on liczbę obszarów polityk 

wymagających jednomyślności dla przyjęcia nowych przepisów. 

Najnowsze poprawki wprowadzone do traktatów, w postaci traktatu lizbońskiego, weszły w życie w 2009 

r., co doprowadziło do zwiększenia liczby obszarów, do których zastosowanie ma głosowanie większością 

kwalifikowaną w Radzie Europejskiej. 

 

Większość kwalifikowana 

Większość kwalifikowana jest liczbą głosów wymaganych w Radzie, jeżeli ma ona przyjąć decyzję dotyczącą 

kwestii omawianych na podstawie art. 16 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 238 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą Rada stanowi większością kwalifikowaną wspólnie z 

Parlamentem. 

http://eeas.europa.eu/cfsp/index_pl.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_pl
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1 listopada 2014 r. wprowadzono nową procedurę dotyczącą głosowania większością kwalifikowaną - zasadę 

„podwójnej większości”. Według niej, w przypadku gdy Rada głosuje nad wnioskiem Komisji lub Wysokiego 

Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, większość kwalifikowana osiągana jest 

pod dwoma warunkami: 

 55% krajów UE głosuje „za”, tj. 16 z 28 państw, 

 wniosek popierany jest przez państwa reprezentujące przynajmniej 65% ogółu ludności UE. 

Jeśli Rada głosuje nad przyjęciem wniosku niezłożonego przez Komisję lub Wysokiego Przedstawiciela, decyzja 

zostaje zatwierdzona: 

 jeżeli 72% głosów krajów UE jest „za”, 

 reprezentują one przynajmniej 65% ludności UE. 

Do 31 marca 2017 r. każdy kraj UE mógł zażądać, aby decyzja została podjęta zgodnie z zasadami 

obowiązującymi przed 1 listopada 2014 r. (tzn. zgodnie z zasadami określonymi w traktacie nicejskim). 

Mimo to ograniczona liczba polityk, uznanych jako „wrażliwe”, nadal wymaga jednomyślności, są to: 

opodatkowanie, ubezpieczenia społeczne lub ochrona socjalna, przystępowanie do UE nowych państw, wspólna 

polityka obronna i zagraniczna oraz współpraca operacyjna policji między krajami UE. 

Parlament Europejski 

Informacje ogólne 

 Rola: Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i 

budżetowe 

 Skład: 751 posłów 

 Przewodniczący: Antonio Tajani 

 Rok ustanowienia: 1952 – jako Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali; 1962 – 

jako Parlament Europejski; pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 r. 

 Siedziba: Strasburg (Francja), Bruksela (Belgia), Luksemburg 

5. Historia powstania Parlamentu Europejskiego.  
Źródło: http://www.psz.pl/120-unia-europejska/historia-i-kompetencje-parlamentu-europejskiego 

Jest ponadnarodowym zgromadzeniem niezależnych przedstawicieli wybieranych przez obywateli państw 

członkowskich. Jest to wyjątkowa instytucja Unii, ponieważ posiada bezpośrednią legitymację do sprawowania 

władzy. Parlament miał umożliwić demokratyczną kontrolę nad ponadnarodowym procesem tworzenia prawa w 

ramach UE. Ponadto był wyrazem idealistycznego dążenia do przezwyciężenia wrogości między państwami i 

stworzenia stabilnej struktury współpracy[1].  

Historia Parlamentu Europejskiego sięga lat 50. XX wieku, kiedy na mocy Traktatu paryskiego powołano 

Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Członków Zgromadzania, 78 posłów, delegowały kraje członkowskie. 

Parlament ewaluował wraz ze zamianami, jakie zachodziły we Wspólnocie. W 1958 roku powołano Europejskie 

Zgromadzenie Parlamentarne wspólne dla EWWiS, EWG oraz Euroatomu. Za najtrudniejszy okres w historii tej 

instytucji można uznać lata 60. ubiegłego wieku. Zgromadzenie Ogólne, w porównaniu do parlamentów 

krajowych, miało niewielkie uprawnienia. Był to organ o charakterze jedynie konsultacyjnym. Mimo tego, 

konsekwentnie starano się poszerzyć kompetencje o kwestie budżetowo–legislacyjne oraz wprowadzenie 

powszechnych wyborów. Podejmując inicjatywy na rzecz integracji Parlament, a taka nazwa oficjalnie 

obowiązywała od 1962 roku, ścierał się z polityką elit Francji, aż do momentu odejścia Charles’a de Gaulle’a[2]. 

Rada Europejska o przeprowadzeniu wyborów powszechnych i bezpośrednich zadecydowała w 1967 roku i 

wyznaczyła ich termin na 7 - 10 czerwca 1979 roku. Liczba posłów wybranych do Parlamentu wyniosła wtedy 

410.  Lata 70, to okres sukcesów zwolenników poszerzenia uprawnień PE, poza wyborami, Parlament zyskał 

uprawniania budżetowe. Posłowie, razem z Radą, podejmowali decyzje o przeznaczeniu środków z budżetu.    

http://www.psz.pl/120-unia-europejska/historia-i-kompetencje-parlamentu-europejskiego
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Kolejną szansę na poszerzenie uprawnień dało wejście w życie postanowień Jednolitego Aktu Europejskiego w 

1987 roku. Parlament został upoważniony do wyrażania zgody na Traktaty Akcesyjne oraz umowy 

stowarzyszeniowe. Ponadto zyskał prawo do zgłaszania poprawek do przedstawionego stanowiska Rady. Pozycja 

Parlamentu, jako organu decyzyjnego, została potwierdzona w 1992 roku przez Traktat o Unii Europejskiej i 

wzmocniona przez Traktat z Amsterdamu i Traktat z Nicei. Parlament stał się instytucją równorzędną Radzie w 

procesie współdecydowania w większości obszarów legislacyjnych[3].  

W rezultacie przyjętych rozwiązań Parlament uplasował się, jako jedna z najważniejszych instytucji, której 

przewaga polega na legitymizacji pochodzącej bezpośrednio od obywateli. 

Przyjęty w 2009 roku Traktat z Lizbony, kolejny krok w stronę pogłębienia integracji, dał Parlamentowi większą 

władzy, a co za tym idzie nałożył na niego większą odpowiedzialność. W kompetencjach PE znalazło się 40 

nowych obszarów, w tym m.in. rolnictwo, polityka migracyjna, polityka energetyczna. Parlament został 

uprawniony do akceptacji umów międzynarodowych dotyczących handlu, wynegocjowanych przez Unię. 

Zmieniły się kompetencji w obszarze budżetowym. Obecnie wspólnie z Radą podejmuje decyzje w sprawie 

całego budżetu, także wydatków obowiązkowych, które stanowią ok. 45 proc. budżetu. Wcześniej był to obszar 

wyłączone z jego kompetencji.  

Zmianie uległy także relacje Parlamentu z pozostałymi instytucjami Unii. Wybory do PE będą powiązane w 

wyborem przewodniczącego Komisji. Dodatkowo, cała Komisja będzie potrzebowała zgody Parlamentu na 

rozpoczęcie prac [4]. W ten sposób PE zyskał uprawnienia kontrole względem KE. 

W traktacie lizbońskim znalazły się także regulacje dotyczące parlamentów narodowych, które zostały włączone 

w proces legislacyjny Unii [5]. W konsekwencji spełnił się jeden z postulatów Parlamentu. Zgodnie z zapisami 

Protokołu w sprawie parlamentów narodowych w Unii Europejskiej projekty aktów ustawodawczych będą trafiały 

do Parlamentu i Rady oraz do parlamentów narodowych. Będą mogły one wystosować opinię na temat zgodności 

projektu z zasadą pomocniczości. Jeżeli opinie wyrażające zastrzeżenie będą stanowiły 1/3 głosów projekt 

zostanie poddany ponownemu przeglądowi. 

Ponadto Parlament został włączony w procedurę rewizji traktatów. Podobnie jak Komisja i państwa członkowskie 

może przedkładać Radzie Europejskiej projekty zmian. Jego przedstawiciele będą uczestniczyć w pracach 

rewizyjnych, których cele będą zmiany w obowiązującym porządku. 

 
[1] T. Kownacki, Parlament Europejski, [w:] red. K.A. Wojtaszczyk, System Instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 182. 

[2] R. Kirzyński, Parlament Europejski od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Traktatu z Lizbony rys historyczno- instytucjonalny, 

Warszawa 2012, s.35. 

[3] Ibid, s. 84. 

[4] Parlament Europejski i traktat z Lizbony [29.03.2014]. 

[5] R. Kirzyński, op.cit., s. 130. 

 

6. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy Parlamentu Europejskiego. 

 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 

Przewodniczący reprezentuje Parlament w relacjach z pozostałymi instytucjami UE, jak również w stosunkach 

ze światem zewnętrznym. Przewodniczący ma ostatnie słowo w sprawie budżetu. 

Przewodniczący jest wybierany na odnawialny okres dwóch i pół roku, to jest na połowę kadencji Parlamentu. 

Przewodniczący reprezentuje Parlament Europejski wobec świata zewnętrznego oraz w stosunkach Parlamentu z 

pozostałymi instytucjami UE. 

Przewodniczący nadzoruje funkcjonowanie Parlamentu i jego organów, przewodniczy posiedzeniom plenarnym 

oraz czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu PE. 
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Podczas otwarcia każdego posiedzenia Rady Europejskiej przewodniczący Parlamentu przedstawia stanowisko i 

kwestie zajmujące uwagę Parlamentu związane z punktami porządku obrad i innymi tematami. 

Po przyjęciu budżetu Unii przez Parlament przewodniczący podpisuje budżet, umożliwiając jego wykonanie. 

Przewodniczący PE i przewodniczący Rady podpisują wszystkie akty legislacyjne przyjęte w ramach zwykłej 

procedury ustawodawczej. 

Prace Parlamentu przebiegają w dwóch etapach: 

 Komisje parlamentarne – przygotowanie aktów prawnych 

Istnieje 20 komisji parlamentarnych oraz dwie podkomisje, które specjalizują się w konkretnych obszarach 

działalności UE. Komisje analizują wnioski ustawodawcze; posłowie i grupy polityczne mogą 

wprowadzać do nich poprawki lub zadecydować o odrzuceniu danego projektu ustawodawczego. Kwestie 

te są również omawiane w ramach grup politycznych. 

 Sesje plenarne – uchwalanie prawa 

Podczas sesji plenarnych wszyscy posłowie zbierają się w sali obrad i głosują w sprawie proponowanych 

przepisów i poprawek. Zwykle odbywają się one w Strasburgu (cztery dni w miesiącu). Czasami w 

Brukseli odbywają się dodatkowe sesje. 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego 

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzi 751 posłów, wybranych w 28 państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. Od 1979 r. posłowie do PE są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich na okres pięciu 

lat.  

Liczba posłów do PE z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Zastosowanie 

ma zasada degresywnej proporcjonalności: żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów do PE, 

a całkowita liczba posłów nie może przekroczyć 751 (750 plus przewodniczący). Posłowie zasiadają w PE nie 

według kraju pochodzenia, lecz według przynależności politycznej. 

Każdy kraj decyduje o kształcie przeprowadzanych u siebie wyborów, ale musi gwarantować równość płci i 

tajność głosowania. Unijne wybory odbywają się zgodnie z zasadą reprezentacji proporcjonalnej. 

Mandaty przydzielane są na podstawie liczby ludności poszczególnych państw członkowskich. Nieco ponad jedną 

trzecią posłów do PE stanowią kobiety. Posłowie do PE są pogrupowani według podobieństwa poglądów 

politycznych, a nie narodowości. 

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim 

Większość posłów do Parlamentu należy do grup politycznych ─ nie zrzeszają się oni na podstawie 

narodowości, ale przekonań politycznych. W Parlamencie Europejskim istnieje obecnie 8 grup 

politycznych. 

Aby utworzyć grupę polityczną, potrzeba 25 posłów reprezentujących co najmniej jedną czwartą państw 

członkowskich. Poseł może należeć tylko do jednej grupy politycznej. 

Niektórzy posłowie nie przynależą do żadnej grupy politycznej – są to posłowie niezrzeszeni. 

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim 

Każda z grup politycznych zajmuje się samodzielnie swoją organizacją wewnętrzną przez powołanie 

przewodniczącego (lub dwóch współprzewodniczących w niektórych grupach), prezydium i sekretariatu. 

W sali posiedzeń plenarnych miejsca są przydzielane posłom w zależności od ich przynależności politycznej, od 

lewej strony do prawej, po uzyskaniu zgody przewodniczących grup. 
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Przed każdym głosowaniem na posiedzeniu plenarnym grupy polityczne analizują sprawozdania opracowane 

przez komisje parlamentarne i wnoszą poprawki. 

Stanowisko przyjęte przez grupę jest ustalane w drodze porozumienia wewnątrz grupy. Na żadnego posła nie 

można nałożyć obowiązku głosowania w określony sposób. 

       

       

 

Przynależność polskich partii
 
do frakcji w Parlamencie Europejskim 

Frakcja Ideologia Partie  

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy 

Demokraci)   

chrześcijańska 

demokracja  

Platforma Obywatelska, Polskie 

Stronnictwo Ludowe 

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i 

Demokratów w Parlamencie Europejskim 
socjaldemokracja  Sojusz Lewicy Demokratycznej 

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy liberalizm  Prawica RP 

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na 

rzecz Europy 
konserwatyzm  PiS 

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy 

Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 

zielona polityka i 

regionalizm  
- 

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie socjalizm i komunizm  - 

Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej eurosceptycyzm - 

Europa Narodów i Wolności Europa ojczyzn  Kongres Nowej Prawicy 

 

Komisje Parlamentu Europejskiego 

Aby przygotować prace Parlamentu Europejskiego podczas posiedzeń plenarnych posłowie są przydzielani 

do stałych komisji, z których każda specjalizuje się w odrębnej dziedzinie. Każda z 20 komisji składa się z 

25 - 73 posłów i każda posiada przewodniczącego, prezydium i sekretariat Skład polityczny komisji 

odzwierciedla skład Parlamentu. 

Komisje parlamentarne odbywają posiedzenia raz lub dwa razy w miesiącu, w Brukseli, a ich obrady są jawne. 

W komisjach parlamentarnych, posłowie opracowują projekty legislacyjne i sprawozdania z własnej inicjatywy, 

wprowadzają poprawki i głosują nad nimi. Analizują propozycje Komisji i Rady oraz, w razie potrzeby, 

sporządzają sprawozdania, które są przedstawiane na posiedzeniach plenarnych. 

Parlament Europejski może również tworzyć podkomisje i specjalne komisje tymczasowe, które zajmują się 

konkretnymi problemami, lub komisje śledcze w ramach swoich kompetencji kontrolnych, które służą do badania 

doniesień o złym stosowaniu unijnych przepisów. 

Przewodniczący komisji koordynują prace w ramach Konferencji Przewodniczących Komisji.  

Delegacje Parlamentu Europejskiego 

Delegacje Parlamentu Europejskiego utrzymują stosunki i prowadzą wymianę informacji z parlamentami 

państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Poprzez swoje delegacje Parlament Europejski przyczynia 

się do reprezentowania Unii Europejskiej na zewnątrz oraz do promowania w krajach trzecich wartości, na 

jakich opiera się Unia Europejska, a mianowicie: zasad wolności i demokracji, poszanowania praw 

człowieka i podstawowych wolności oraz zasady państwa prawa. 
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Można wyszczególnić różne rodzaje delegacji: wspólne komisje parlamentarne, komisje współpracy 

parlamentarnej, inne delegacje międzyparlamentarne i delegacje do wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych. 

Organy polityczne Parlamentu Europejskiego 

Różne organy polityczne Parlamentu Europejskiego odpowiadają za organizację prac Parlamentu i 

planowanie legislacyjne oraz za Regulamin i kwestie dotyczące administracji, finansów, personelu i 

organizacji. 

Konferencja Przewodniczących 

Konferencja Przewodniczących jest organem politycznym Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnym za 

 organizację prac PE i planowanie prac legislacyjnych, 

 określanie kompetencji komisji i delegacji oraz ich składu, 

 kontakty z innymi instytucjami Unii Europejskiej, parlamentami narodowymi i krajami trzecimi. 

Konferencja Przewodniczących sporządza kalendarz prac Parlamentu i porządek dzienny sesji miesięcznych oraz 

dokonuje przydziału miejsc posłów na sali posiedzeń. 

W skład Konferencji Przewodniczących wchodzą Przewodniczący Parlamentu oraz przewodniczący grup 

politycznych. Zasiada w niej również jeden przedstawiciel posłów niezrzeszonych, bez prawa głosu. Konferencja 

Przewodniczących podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu lub głosowania, przy czym oddane głosy waży się 

według liczby członków każdej grupy politycznej. 

Konferencja Przewodniczących wykonuje zadania powierzone jej Regulaminem. Decyduje o organizacji prac 

Parlamentu Europejskiego i jego organów. Jest organem konsultacyjnym we wszystkich kwestiach dotyczących 

planowania prac legislacyjnych oraz kontaktów z innymi organami i instytucjami Unii Europejskiej. Posiedzenia 

Konferencji Przewodniczących odbywają się na ogół dwa razy w miesiącu i nie są jawne. 

Protokoły obrad Konferencji Przewodniczących są tłumaczone na wszystkie języki urzędowe, drukowane i 

doręczane wszystkim posłom. Każdy poseł może składać pytania dotyczące działalności Konferencji 

Przewodniczących. 

Daje możliwość wszystkim posłom do wymiany poglądów poza obradami plenarnymi z zaproszoną osobistością i 

do poznania w pierwszej kolejności projektów przedstawianych przez Komisję Europejską.  

Prezydium 

Prezydium jest ustawowym organem zarządzającym Parlamentu Europejskiego. Jest odpowiedzialne za 

opracowanie wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego oraz regulację wszystkich 

kwestii administracyjnych, kadrowych i organizacyjnych. 

W skład Prezydium Parlamentu wchodzą Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, czternastu 

wiceprzewodniczących i pięciu kwestorów wybieranych przez Parlament na okres dwóch i pół roku z 

możliwością przedłużenia. Podczas obrad Prezydium, w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos 

przewodniczącego. Kwestorzy posiadają w Prezydium głos doradczy. 

Prezydium wykonuje liczne zadania administracyjne i finansowe wewnątrz Parlamentu. Jest odpowiedzialne za 

wszelkie kwestie dotyczące wewnętrznej organizacji Parlamentu. Reguluje kwestie wniosków dotyczących 

przebiegu posiedzeń, może udzielić zgody na organizację posiedzeń komisji lub delegacji poza ich zwykłymi 

miejscami pracy oraz przygotowuje wstępny projekt preliminarza budżetowego Parlamentu. Mianuje Sekretarza 

Generalnego Parlamentu, który jest odpowiedzialny za kierowanie służbami administracyjnymi Parlamentu oraz 

ustala skład i organizację Sekretariatu Generalnego. Posiedzenia Prezydium odbywają się na ogół dwa razy w 

miesiącu. 
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Protokoły obrad Prezydium są tłumaczone na wszystkie języki urzędowe, drukowane i doręczane wszystkim 

posłom. Każdy poseł może składać pytania dotyczące działalności Prezydium. 

Prezydium decyduje o środkach przyznawanych partiom politycznym reprezentowanym w Parlamencie 

Europejskim. 

Kolegium Kwestorów 

Kolegium Kwestorów jest organem Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnym za sprawy administracyjne i 

finansowe bezpośrednio dotyczące posłów i ich warunków pracy. 

W Prezydium zasiada pięciu kwestorów. Po wyborze Przewodniczącego i 14 wiceprzewodniczących Parlament 

Europejski przystępuje do wyborów kwestorów. Kwestorzy są wybierani w głosowaniu tajnym większością 

głosów w trzech turach: w dwóch pierwszych turach wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów, a 

w ostatniej turze wystarczy zwykła większość głosów. Kwestorzy sprawują mandat przez dwa i pół roku oraz 

posiadają głos doradczy w Prezydium. 

Kwestorzy są odpowiedzialni za prowadzenie spraw administracyjnych i finansowych bezpośrednio dotyczących 

posłów takich jak np. udostępnianie infrastruktury i ogólnych usług. Mogą przedstawiać propozycje zmian lub 

nowego zredagowania tekstów dotyczących wszystkich przepisów uchwalanych przez Prezydium. Posiedzenia 

kwestorów odbywają się na ogół raz w miesiącu. 

Każdy poseł może składać pytania dotyczące działalności kwestorów. 

Konferencja Przewodniczących Komisji 

Konferencja Przewodniczących Komisji jest organem politycznym Parlamentu Europejskiego, który 

zapewnia lepszą współpracę między różnymi komisjami parlamentarnymi. 

Konferencja Przewodniczących Komisji składa się z przewodniczących wszystkich komisji stałych oraz 

tymczasowych. Konferencja wybiera swojego przewodniczącego. Konferencja Przewodniczących Komisji zbiera 

się na ogół jeden raz w miesiącu, w Strasburgu, podczas sesji plenarnych. 

Konferencja Przewodniczących Komisji może przekazywać Konferencji Przewodniczących zalecenia dotyczące 

prac komisji oraz ustalania porządku dziennego sesji miesięcznych. Może również doradzać Konferencji 

Przewodniczących w przypadku sporu kompetencyjnego między dwiema komisjami. Prezydium i Konferencja 

Przewodniczących mogą przekazać niektóre zadania Konferencji Przewodniczących Komisji. 

Konferencja Przewodniczących Delegacji 

Konferencja Przewodniczących Delegacji, organ polityczny Parlamentu Europejskiego, bada okresowo 

wszystkie kwestie dotyczące właściwego działania delegacji międzyparlamentarnych i delegacji do 

wspólnych komisji parlamentarnych. 

Konferencja Przewodniczących Delegacji składa się z przewodniczących wszystkich stałych delegacji 

międzyparlamentarnych. Konferencja wybiera swojego przewodniczącego. 

Konferencja Przewodniczących Delegacji może przekazywać Konferencji Przewodniczących zalecenia dotyczące 

prac delegacji. Konferencja Przewodniczących Delegacji sporządza projekt kalendarza rocznego prac, spotkań 

międzyparlamentarnych oraz posiedzeń wspólnych komisji parlamentarnych. Prezydium i Konferencja 

Przewodniczących mogą przekazać niektóre zadania Konferencji Przewodniczących Delegacji. 

Grupa sterująca ds. Brexitu 



13 
 

Grupa sterująca ds. Brexitu, która działa pod egidą Konferencji Przewodniczących, ma za zadanie koordynowanie 

i przygotowywanie obrad, rozważań i rezolucji na temat wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. 

Zastępca sekretarza generalnego wspiera prace grupy sterującej ds. Brexitu. 

Zespoły międzypartyjne Parlamentu Europejskiego 

Posłowie wszystkich grup politycznych i członkowie wszystkich komisji mogą tworzyć intergrupy w celu 

prowadzenia nieformalnej wymiany poglądów na określone tematy i wspierania kontaktów między posłami 

a społeczeństwem obywatelskim. Intergrupy nie są organami Parlamentu i w związku z tym nie mogą 

wypowiadać się w jego imieniu. 

Intergrupy podlegają przepisom wewnętrznym przyjętym przez Konferencję Przewodniczących dnia 16 grudnia 

1999 r. (po raz ostatni zmienionym dnia 11 września 2014 r.), w których określono warunki tworzenia intergrup 

na początku każdej kadencji parlamentarnej oraz zasady prowadzenia przez nie działalności.  

Przewodniczący intergrup mają obowiązek składania oświadczeń dotyczących wszelkiego wsparcia, finansowego 

lub rzeczowego, zgodnie z tymi samymi kryteriami, które mają zastosowanie do poszczególnych posłów. 

Oświadczenia muszą być uaktualniane co roku i są one wprowadzane do rejestru publicznego prowadzonego 

przez kwestorów. 

Lista zespołów międzypartyjnych 

Na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2014 r. Konferencja Przewodniczących zatwierdziła poniższą listę intergrup, 

które zostaną utworzone w trakcie obecnej kadencji Parlamentu: 

 Aktywne starzenie się, solidarność międzypokoleniowa i polityka rodzinna  

 Walka z rasizmem i różnorodność  

 Różnorodność biologiczna, tereny wiejskie, łowiectwo i rybołówstwo rekreacyjne  

 Prawa dzieci  

 Zmiana klimatu, zrównoważony rozwój i różnorodność biologiczna  

 Wspólne zasoby i usługi publiczne  

 Sektor kreatywny  

 Agenda cyfrowa  

 Niepełnosprawność  

 Skrajne ubóstwo i prawa człowieka  

 Rozwój turystyki w Europie, dziedzictwo kulturowe, Droga św. Jakuba i inne europejskie szlaki kulturowe  

 Wolność religii i przekonań i tolerancja religijna  

 Integralność – przejrzystość, walka z korupcją i zorganizowaną przestępczością  

 Prawa lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych – LGBTI  

 Długoterminowe inwestycje i reindustrializacja  

 Obszary wiejskie, górskie i oddalone  

 Morza, rzeki, wyspy i regiony przybrzeżne  

 MŚP – Małe i średnie przedsiębiorstwa  

 Przestrzeń powietrzna i kosmiczna  

 Gospodarka społeczna, przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, przedsiębiorczość społeczna i trzeci 

sektor  

 Sport  

 Związki zawodowe  

 Tradycyjne mniejszości, społeczności narodowe i języki  

 Obszary miejskie  

 Dobrostan i ochrona zwierząt 

 Sahara Zachodnia 
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 Sektor wina, napojów alkoholowych i artykułów żywnościowych wysokiej jakości  

 Kwestie dotyczące młodzieży  

 

7. Prawa i obowiązki członków Parlamentu Europejskiego.  

Wszystkich posłów obowiązuje wspólny Regulamin Parlamentu Europejskiego.  

Asystenci towarzyszą posłom w ich pracy, pomagają w kontaktach z obywatelami i prowadzą biuro poselskie. 

Każdy poseł sam zatrudnia i opłaca swoich asystentów. 

  

Bruksela: tu odbywają się dwudniowe sesje plenarne, spotykają się grupy polityczne i komisje parlamentarne. 

Choć Bruksela nie jest oficjalnym miejscem urzędowania Parlamentu, to tutaj toczy się codzienna praca posłów.  

  

Członkowie komisji: każdy poseł pracuje w kilku komisjach parlamentarnych. Wybór członków komisji i 

komisji śledczych następuje po wyznaczeniu kandydatów przez grupy polityczne oraz posłów niezrzeszonych. 

Konferencja Przewodniczących przedstawia kandydatury Parlamentowi. Skład komisji odzwierciedla w miarę 

możliwości skład Parlamentu. 

  

Dieta: Parlament wypłaca zryczałtowaną dietę w wysokości 287 EUR za każdy dzień udziału w oficjalnych 

posiedzeniach organów Parlamentu, w których zasiada poseł, odbywanych na terytorium Wspólnoty Europejskiej. 

Obejmuje zakwaterowanie, posiłki i wszystkie inne koszta związane z udziałem. Parlament wypłaca dietę pod 

warunkiem złożenia przez posła podpisu na oficjalnej liście obecności. 

  

"Eurodeputowany": to określenie wymyślone przez dziennikarzy, którego próżno szukać w urzędowych 

dokumentach Parlamentu. Oficjalnie nasi przedstawiciele w UE to "Posłowie do Parlamentu Europejskiego". 

  

Grupy polityczne: większość posłów w Parlamencie należy do jednej z grup politycznych. Grupy polityczne 

odzwierciedlają sympatie polityczne ich członków, podobnie jak partie w parlamentach krajowych.  

  

Immunitet: Wobec członków Parlamentu nie można prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego, ani też ich 

zatrzymywać z powodu ich opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu w czasie wykonywania przez 

nich obowiązków służbowych. Poseł nie może powoływać się na immunitet w przypadku, gdy zostanie 

schwytany na gorącym uczynku. 

W razie potrzeby Parlament może głosować nad uchyleniem immunitetu któregokolwiek z posłów.  

  

Języki: Wszyscy posłowie mają prawo do wypowiadania się w Parlamencie w wybranym języku urzędowym. 

Wystąpienia plenarne w jednym z języków urzędowych są tłumaczone symultanicznie na wszystkie inne języki 

urzędowe. 

  

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa pięć lat. Poseł może bez ograniczeń ubiegać się o kolejną kadencję.   

  

Laissez-passer: to specjalny dokument zapewniający posłom swobodę przemieszczania się na terenie Państw 

Członkowskich. Wydaje go Przewodniczący Parlamentu niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze 

posłów.  

  

Mandat poselski: Posłowie do Parlamentu Europejskiego wykonują swój mandat w sposób niezależny. Nie mogą 

być związani instrukcjami ani nie otrzymują mandatu wiążącego. Nie mogą też łączyć swojego mandatu z innym 

stanowiskiem, na przykład Komisarza UE albo posła parlamentu krajowego. 

  

Nadużycia finansowe: ściganiem przestępstw finansowych w instytucjach UE zajmuje się Europejski Urząd do 

Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Sekretarz Generalny Parlamentu, poszczególne działy, jak 

również każdy urzędnik lub inny pracownik Parlamentu Europejskiego są zobowiązani do ścisłej współpracy z 
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pracownikami Urzędu oraz do udzielenia wszelkiej pomocy niezbędnej do przeprowadzenia dochodzenia.  

  

Obecność podczas debat plenarnych i na posiedzeniach komisji nie jest obowiązkowa. Jednakże poseł, który 

opuści ponad połowę sesji plenarnych zostaje pozbawiony części świadczeń poselskich. 

  

Porządek na sali obrad: Przewodniczący przywołuje do porządku każdego posła, który zakłóca posiedzenie. W 

przypadku ponownego zakłócenia porządku przez posła Przewodniczący ponownie przywołuje go do porządku, z 

odnotowaniem tego faktu w protokole. W przypadku zakłócenia porządku po raz trzeci Przewodniczący może 

zarządzić usunięcie posła z sali obrad do końca posiedzenia.  

  

Regulamin Parlamentu Europejskiego reguluje prawa i obowiązki posłów. Posłowie powołują się na Regulamin 

chcąc zabrać głos w trakcie debaty plenarnej. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie PE. 

Strasburg: jest oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego. To tutaj odbywa się co roku dwanaście 

czterodniowych sesji plenarnych.  

  

Wynagrodzenie: deputowani do Parlamentu Europejskiego zarabiają tyle samo, co ich koledzy posłowie w kraju. 

Nowy statut, który wejdzie w życie po czerwcowych wyborach ustala wyrównane wynagrodzenie wszystkich 

posłów na poziomie 7 tysięcy euro.   

  

Zwrot kosztów: Podobnie jak posłowie do parlamentów krajowych, posłowie do Parlamentu Europejskiego 

otrzymują zwrot wydatków, które ponoszą, wykonując obowiązki poselskie. W ten sposób pokrywane są koszty 

prowadzenia biura poselskiego, rachunki telefoniczne i opłaty pocztowe, zakup, eksploatacja i konserwacja 

sprzętu komputerowego oraz koszty podróży. 
Źródło: https://e-prawnik.pl/informacje/prawa-i-obowiazki-poslow-pe-od-a-do-z-strona-2.html 

 

8. Kompetencje Parlamentu Europejskiego. 

Parlament Europejski pełni trzy podstawowe funkcje: 

Funkcja ustawodawcza 

 uchwala, wraz z Radą Unii Europejskiej, 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 Europejskiej i występuje do Komisji Europejskiej 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 Europejską 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 Europejskiej i Rady Unii Europejskiej 

 monitoruje wybory 

Funkcja budżetowa 

 wraz z Radą ustanawia budżet UE 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/20150201PVL00004/Legislative-powers
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_pl
http://ec.europa.eu/atwork/planning-and-preparing/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_pl
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 zatwierdza długoterminowy budżet UE, tzw. wieloletnie ramy finansowe 

9. Procedura wyboru członków do Parlamentu Europejskiego.  

UE. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co 5 lat Ostatnie wybory odbyły się w maju 2014 r. 

Kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 23–26 maja 2019 r. W Polsce 26 maja 2019 r. 

USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (stan prawny na dzień 20 lipca 2018 r.): 
Art. 328. Wybory do Parlamentu Europejskiego są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają 

się w głosowaniu tajnym.  

Art. 329. § 1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego wybiera się posłów w liczbie określonej w przepisach prawa 

Unii Europejskiej. [W Polsce 51 osób.] 

§ 2. Posłów do Parlamentu Europejskiego wybiera się na 5 lat.  

Art. 330. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są przedstawicielami narodów państw Unii Europejskiej; nie są 

związani żadnymi instrukcjami i nie mogą być odwołani. 

Art. 331. § 1. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego odbywają się w okresie wyborczym ustalonym w 

przepisach prawa Unii Europejskiej.  

§ 2. Wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej, w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed dniem 

wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym, o którym mowa w § 1. 

Art. 334. § 1. Mandatu posła do Parlamentu Europejskiego nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła na 

Sejm albo senatora.  

§ 2. Poseł do Parlamentu Europejskiego nie może być jednocześnie w Rzeczypospolitej Polskiej członkiem Rady 

Ministrów ani sekretarzem stanu oraz zajmować stanowiska lub pełnić funkcji, których, stosownie do przepisów 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła na Sejm albo 

senatora.  

Art. 335. W podziale mandatów uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów tych komitetów wyborczych, które 

otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali kraju. 

 

10. Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego.  

Każdy może wezwać Parlament Europejski do przyjęcia stanowiska w danej sprawie i złożyć petycję (drogą 

pocztową lub elektroniczną). 

Petycje mogą dotyczyć wszystkich spraw, które wchodzą w zakres działalności UE. 

Petycję może złożyć każda osoba posiadająca obywatelstwo jednego z krajów UE lub przebywająca legalnie na 

terytorium UE. Prawo do złożenia petycji przysługuje także przedsiębiorstwom i organizacjom, które posiadają 

siedzibę w UE. 

11. Polacy w Parlamencie Europejskim - podjęte inicjatywy, zajmowane stanowiska.  

 

Stanowiska objęte przez polskich deputowanych w pierwszej połowie kadencji (2004-2007): 

 Janusz Onyszkiewicz (ALDE) - Wiceprzewodniczący PE  

 Jacek Saryusz-Wolski (EPP-ED) - Wiceprzewodniczący PE  

 Genowefa Grabowska (PES) - kwestor  

 Janusz Lewandowski (EPP-ED) - Przewodniczący Komisji Budżetowej  

 Marcin Libicki (UEN) - Przewodniczący Komisji Petycji  

 Jan Olbrycht (EPP-ED) - Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego  

 Andrzej Szejna (PES) - Wiceprzewodniczący Komisji Prawnej  

 Janusz Wojciechowski (UEN) - Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 Sylwester Chruszcz (NI) - Wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki  
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 Bogdan Klich (EPP-ED) - Przewodniczący Delegacji ds Stosunków z Białorusią  

 Marek Siwiec (PES) - Przewodniczący Delegacji ds Stosunków z Ukrainą  

Stanowiska objęte przez polskich deputowanych w drugiej połowie kadencji (2007-2009): 

 Marek Siwiec (PES) - Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego  

 Adam Bielan (UEN) - Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego  

 Marcin Libicki (UEN) - Przewodniczący Komisji Petycji  

 Jacek Saryusz-Wolski (EPP-ED) - Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych  

 Lidia Geringer de Oedenberg (PES) - Wiceprzewodnicząca Komisji Prawnej  

 Janusz Lewandowski (EPP-ED) - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej  

 Bogusław Liberadzki (PES) - Wiceprzewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej  

 Jan Olbrycht (EPP-ED) - Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego  

 Janusz Onyszkiewicz (ALDE) - Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych  

 Janusz Wojciechowski (UEN) - Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 Józef Pinior (PES) - Wiceprzewodniczący Podkomisji Obrony Praw Człowieka  

 Bogdan Klich (EPP-ED) - Przewodniczący Delegacji ds Stosunków z Białorusią  

Kadencja 2014-2019 
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Rada Unii Europejskiej 

Informacje ogólne 

 Rola: Reprezentuje głos rządów krajów UE, przyjmuje akty prawne UE i koordynuje politykę UE 

 Członkowie: Ministrowie ze wszystkich krajów UE, w zależności od omawianego obszaru polityki 

 Prezydencja: Każdy kraj UE sprawuje prezydencję przez 6 miesięcy na zasadzie rotacji 

 Rok ustanowienia: 1958 (jako Rada Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) 

 Siedziba: Bruksela (Belgia) 

12. Kryteria wyboru członków Rady Unii Europejskiej. 

W ramach Rady UE ministrowie ze wszystkich krajów UE spotykają się, aby omawiać, zmieniać i przyjmować 

akty prawne oraz koordynować politykę. Ministrowie są upoważnieni do podejmowania zobowiązań w imieniu 

swoich rządów w odniesieniu do działań uzgodnionych na posiedzeniach. 

Wraz z Parlamentem Europejskim Rada UE jest głównym organem decyzyjnym UE. 

Nie należy jej mylić z: 

 Radą Europejską – czyli odbywającym się raz na kwartał szczytem, podczas którego przywódcy krajów 

Unii spotykają się, aby omówić ogólne kierunki polityki 

 Radą Europy – która nie jest organem UE. 

 

Rada UE jest pojedynczym podmiotem prawnym, ale zbiera się w 10 różnych składach  - zależnie od tematu, 

który ma omawiać. 

Składy Rady nie są zhierarchizowane, choć Rada do Spraw Ogólnych pełni specjalną rolę koordynatora i 

odpowiada za sprawy instytucjonalne, administracyjne i horyzontalne. Szczególne zadania ma także Rada do 

Spraw Zagranicznych. 

Każdy z 10 składów Rady może przyjąć akt podlegający kompetencjom innej. Dlatego w żadnym z aktów 

ustawodawczych przyjętych przez Radę nie wspomina się o przyjmującym go składzie. 

13. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy Rady Unii Europejskiej. 

 

Posiedzenia Rady 

W posiedzeniach Rady uczestniczą przedstawiciele każdego z państw członkowskich w randze ministerialnej. Są 

to więc ministrowie lub sekretarze stanu. Mają oni prawo podejmować zobowiązania w imieniu swojego rządu 

i brać udział w głosowaniu. Na posiedzenia Rady są też zapraszani komisarze odpowiedzialni za omawiane 

dziedziny. Zapraszani są także przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego, jeżeli to oni wszczęli procedurę 

ustawodawczą.  

Posiedzeniom przewodniczy minister z państwa członkowskiego, które w danym półroczu sprawuje prezydencję 

w Radzie. Wyjątkiem jest Rada do Spraw Zagranicznych, której zwykle przewodniczy wysoki przedstawiciel 

Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. 

Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, kwalifikowaną większością głosów lub jednogłośnie – 

zależnie od rodzaju decyzji. 

Rada może głosować tylko wtedy, gdy obecna jest większość jej członków.  
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Posiedzenia jawne 

Gdy Rada dyskutuje lub głosuje nad projektem aktu ustawodawczego, poświęcona mu część posiedzenia jest 

jawna. W porządku posiedzenia część ta jest zatytułowana "Obrady ustawodawcze". Jawne są także pierwsze 

obrady nad ważnymi projektami o charakterze nieustawodawczym. 

Rada regularnie przeprowadza również debaty jawne w ważnych sprawach mających wpływ na interesy Unii i jej 

obywateli. Oprócz tego jawna jest debata Rady do Spraw Ogólnych nad 18-miesięcznym programem prac, debata 

nad priorytetami Rady w innych składach, a także debata nad 5-letnim programem prac Komisji. 

Jak głosuje Rada? 

Zależnie od omawianej sprawy Rada UE decyduje: 

 większością zwykłą ( „za” głosuje 15 państw członkowskich) 

 większością kwalifikowaną („za” głosuje 55% państw członkowskich reprezentujących co najmniej 65% ludności 
UE”)  

 jednogłośnie (wszyscy głosują „za”). 

Rada może głosować tylko wtedy, gdy obecna jest większość jej członków. Członek Rady może reprezentować 

wyłącznie jednego innego członka. 

Rada może zagłosować nad aktem ustawodawczym dopiero 8 tygodni po tym, jak jego projekt zostanie przesłany 

do analizy parlamentom narodowym. Parlamenty te muszą stwierdzić, czy proponowany akt nie narusza zasady 

pomocniczości. Wcześniejsze głosowanie jest możliwe tylko w szczególnie pilnych sprawach. 

Z inicjatywą głosowania występuje przewodniczący Rady. Mogą z nią także wystąpić członek Rady lub Komisja, 

ale wtedy zgodę na głosowanie musi wyrazić większość członków Rady. 

Jeżeli Rada działa w charakterze prawodawcy, wyniki głosowania są automatycznie podawane do wiadomości 

publicznej. 

Jeżeli członek Rady chce do wyników głosowania dołączyć uzasadnienie, także ono – w razie przyjęcia aktu – 

zostaje podane do wiadomości publicznej. W innych przypadkach, gdy uzasadnienia nie są publikowane 

automatycznie, mogą zostać ogłoszone, jeśli autor o to wystąpi. 

Jeżeli Rada nie działa w charakterze prawodawcy, wyniki głosowania i uzasadnienia można podać do wiadomości 

publicznej za jednogłośną zgodą Rady. Członkowie Rady i Komisji mogą wydawać oświadczenia i wnosić o ich 

zamieszczenie w protokole posiedzenia Rady. Oświadczenia te nie mają skutków prawnych, ale są uznawane za 

instrument polityczny ułatwiający podejmowanie decyzji. 

Rada jako organ decyzyjny UE 

Rada jest ważnym organem decyzyjnym UE. Negocjuje i przyjmuje nowe unijne akty prawne, w razie potrzeby 

je nowelizuje, a także koordynuje politykę. Na ogół Rada decyduje wspólnie z Parlamentem Europejskim – w 

zwykłej procedurze ustawodawczej, zwanej też współdecyzją. Współdecyzja ma zastosowanie do dziedzin, w 

których UE ma kompetencje wyłączne lub dzieli je z państwami członkowskimi. Rada stanowi wtedy na 

podstawie wniosków otrzymywanych od Komisji Europejskiej.  

W kilku ściśle określonych przypadkach Rada decyduje w specjalnym trybie ustawodawczym – w procedurze 

zgody lub procedurze konsultacji – gdzie rola Parlamentu jest ograniczona.  
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Zwykła procedura ustawodawcza 

Zwykła procedura ustawodawcza (zwana też współdecyzją) ma zastosowanie do ok. 85 dziedzin polityki UE – od 

walki z dyskryminacją po wspólną politykę imigracyjną. 

Większość unijnych aktów prawnych negocjowanych w tym trybie jest przyjmowana w pierwszym czytaniu. 

W Radzie – 3 etapy 

Ponad 150 grup roboczych i komitetów pomaga w przygotowaniach, tak by ministrowie mogli przeanalizować 

wnioski ustawodawcze w różnych formacjach Rady. Grupy robocze i komitety składają się z urzędników 

wszystkich państw członkowskich. 

Gdy Rada otrzymuje wniosek ustawodawczy Komisji, przystępuje do jego analizy równocześnie 

z Parlamentem Europejskim. Analizę tę nazywa się „czytaniem”. Zanim Rada i Parlament przyjmą lub odrzucą 

wniosek ustawodawczy, odbyć się mogą nawet 3 czytania. 

Czasem w oczekiwaniu na stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania Rada przyjmuje porozumienie 

polityczne nazywane „podejściem ogólnym”. Może ono pomóc przyspieszyć procedurę ustawodawczą, 

a nawet ułatwić porozumienie między obiema instytucjami, ponieważ wskazuje Parlamentowi – zanim obie 

instytucje wydadzą opinię w pierwszym czytaniu – jakie jest stanowisko Rady. Rada nie może jednak przyjąć 

swojego ostatecznego stanowiska, dopóki opinii w pierwszym czytaniu nie wyda Parlament. 

Przy każdym czytaniu wniosek przechodzi w Radzie przez 3 szczeble: 

 grupę roboczą 

 Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) 

 formację Rady. 

Pozwala to przeanalizować wniosek merytorycznie na szczeblu grupy roboczej, wziąć za niego odpowiedzialność 

polityczną na szczeblu ministrów, a także dokonać jego weryfikacji na forum Coreperu, czyli ambasadorów, 

którzy łączą wiedzę merytoryczną z namysłem politycznym. 

1. Grupa robocza 

Prezydencja z pomocą Sekretariatu Generalnego określa, która grupa robocza powinna się zająć wnioskiem, 

i zwołuje jej posiedzenie. 

Grupa ta analizuje wniosek – najpierw pod kątem ogólnym, a następnie szczegółowo: zdanie po zdaniu. 

Nie ma formalnego terminu, w którym grupa ma zakończyć prace; potrzebny czas zależy od charakteru wniosku. 

Grupa nie musi dojść do porozumienia, ale wynik jej dyskusji jest prezentowany Coreperowi. 

2. Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) 

Sposób pracy Coreperu nad wnioskiem zależy od stopnia, w jakim grupa robocza zdołała się porozumieć. 

Jeżeli porozumienie nie wymaga dalszych dyskusji Coreperu, wniosek trafia do części I porządku jego obrad. 

Jeżeli potrzebna jest dalsza dyskusja, ponieważ grupa robocza nie porozumiała się co do pewnych aspektów 

wniosku, wniosek wpisuje się do części II porządku obrad. W takim przypadku Coreper może: 

 postarać się sam wynegocjować rozwiązanie 
 odesłać daną sprawę z powrotem grupie roboczej, ewentualnie z propozycją kompromisu 

 przekazać sprawę Radzie. 
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Większość wniosków trafia na forum Coreperu kilka razy, w miarę jak próbuje on rozstrzygać problemy, 

z którymi nie radzi sobie grupa robocza. 

3. Formacja Rady 

Jeżeli Coreperowi uda się zakończyć dyskusje nad wnioskiem, wniosek staje się punktem A w porządku 

posiedzenia Rady, co oznacza, że należy się spodziewać porozumienia bez debaty. Z reguły około dwóch 

trzecich punktów w porządku posiedzenia Rady to gotowe do przyjęcia punkty A. Dyskusję nad danym punktem 

można jednak podjąć, jeżeli wystąpi o to co najmniej jedno państwo członkowskie. 

Część B porządku posiedzenia Rady to punkty: 

 których nie udało się rozstrzygnąć na wcześniejszych posiedzeniach Rady 

 co do których nie udało się porozumieć na szczeblu grupy roboczej ani Coreperu 

 które są zbyt delikatne z politycznego punktu widzenia, aby można je było rozstrzygnąć na niższym szczeblu. 

Jeżeli Rada działa jako prawodawca, wyniki jej głosowania są automatycznie podawane do wiadomości 

publicznej. Jeżeli członek Rady chce do wyników głosowania dołączyć uzasadnienie, także ono – w razie 

przyjęcia aktu – zostaje podane do wiadomości publicznej. W innych przypadkach, gdy uzasadnienia nie są 

publikowane automatycznie, mogą zostać opublikowane, jeżeli autor o to wystąpi. 

Ponieważ Rada jest pojedynczym podmiotem prawnym, każda z jej 10 formacji może przyjąć akt podlegający 

kompetencjom innej. 

14. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. 

 

Rotacyjna prezydencja 

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie 

przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE. 

Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują trójkami. 

System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa trzech państw wyznacza 

długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować 

przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z trzech państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy 

6-miesięczny program. 

Obecna grupa składa się z prezydencji estońskiej, bułgarskiej i austriackiej. 

Prezydencja austriacka w Radzie UE: 1 lipca – 31 grudnia 2018 

Priorytety prezydencji austriackiej określa jej motto „Europa, która chroni”. 

Program prezydencji kładzie nacisk na kwestie azylowe i migracyjne, ochronę granic zewnętrznych, zwalczanie 

radykalizacji, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, cyberbezpieczeństwo oraz ochronę wartości 

europejskich. 

Od przystąpienia do UE w 1995 r. Austria już po raz trzeci sprawuje prezydencję w Radzie UE. Jej poprzednie 

kadencje wypadły w latach 1998 i 2006. 

Prezydencja do 2020 r. 

Austria: lipiec – grudzień 2018 

Rumunia: styczeń – czerwiec 2019 
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Finlandia: lipiec – grudzień 2019 

Chorwacja: styczeń – czerwiec 2020 

Niemcy: lipiec – grudzień 2020 

15. Obowiązki państwa przewodniczącego Radzie Unii Europejskiej. 

 

Zadania prezydencji 

Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość programu UE, porządek 

procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym 

mediatorem. 

Prezydencja ma 2 główne zadania: 

1. Zaplanować i poprowadzić posiedzenia Rady i jej organów przygotowawczych 

Prezydencja przewodniczy posiedzeniom Rady w poszczególnych składach (z wyjątkiem Rady do Spraw 

Zagranicznych) oraz jej organów przygotowawczych: stałych komitetów (takich jak Komitet Stałych 

Przedstawicieli – Coreper) oraz grup roboczych i komitetów zajmujących się bardzo szczegółowymi sprawami.  

Prezydencja dba, by dyskusje przebiegały prawidłowo, a regulamin Rady i jej metody pracy były przestrzegane. 

Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w Brukseli i w swoim kraju.  

2. Reprezentować Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE 

Prezydencja reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją i Parlamentem 

Europejskim. Stara się wypracować porozumienie co do aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych, 

nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu pojednawczego. 

Prezydencja pracuje w ścisłej koordynacji z: 

 przewodniczącym Rady Europejskiej 

 wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. 

Wspomaga ich prace, a czasem jest proszona o wykonanie pewnych zadań w zastępstwie wysokiego 

przedstawiciela, np. o reprezentowanie Rady do Spraw Zagranicznych przed Parlamentem Europejskim lub 

przewodniczenie tej Radzie, gdy dyskutuje ona nad wspólną polityką handlową. 
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Komisja Europejska 

Informacje ogólne 

 Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz 

realizując politykę i wykonując budżet UE. 

 Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE 

 Przewodniczący: Jean-Claude Juncker 

 Rok ustanowienia: 1958 

 Siedziba: Bruksela (Belgia) 

16. Procedura wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej i jej członków. 

Polityczne stery Komisji trzyma 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Przewodniczący Komisji 

decyduje o przydziale tek (obszarów polityki) poszczególnym komisarzom. 

W skład kolegium komisarzy wchodzą: przewodniczący Komisji, siedmiu wiceprzewodniczących (w tym 

pierwszy wiceprzewodniczący i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) 

oraz 20 komisarzy odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny polityki. 

 

Bieżącą działalnością Komisji zajmują się pracownicy Komisji (prawnicy, ekonomiści itp.). Przydzieleni oni są 

do tzw. dyrekcji generalnych, z których każda odpowiada za konkretny obszar polityki. 

 

Mianowanie przewodniczącego KE 

Kandydata na przewodniczącego przedstawiają przywódcy krajów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej, z 

uwzględnieniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kandydat musi mieć poparcie większości 

europosłów. 

 

Wybór komisarzy 

Proponowany przewodniczący Komisji wybiera, w oparciu o propozycje państw UE, wiceprzewodniczących i 

pozostałych członków Komisji. Kandydatury komisarzy muszą być zatwierdzone przez przywódców krajów UE 

na posiedzeniu Rady Europejskiej. Każdy kandydat na komisarza występuje w Parlamencie Europejskim, gdzie 

przedstawia swoje poglądy i odpowiada na pytania europosłów. Następnie Parlament decyduje w głosowaniu, czy 

poprze skład nowej Komisji, który ostatecznie musi zostać zatwierdzony większością kwalifikowaną przez Radę 

Europejską. Kadencja obecnej Komisji trwa do 31 października 2019 r. 

 

17. Prerogatywy przewodniczącego Komisji Europejskiej. 

 

Przewodniczący Komisji Europejskiej – Jean-Claude Juncker 

Kadencja: listopad 2014 – październik 2019 

Mianowany przez: przywódców państw członkowskich (szefów państw i rządów krajów UE) i po zatwierdzeniu 

przez Parlament Europejski 

 

Zadania: 

 sprawuje polityczne kierownictwo w Komisji 

 zwołuje posiedzenia kolegium komisarzy i im przewodniczy 

 kieruje pracami Komisji we wdrażaniu polityki UE 

 uczestniczy w posiedzeniach grupy G7 

 wnosi wkład w najważniejsze debaty prowadzone w Parlamencie Europejskim oraz przez przedstawicieli 

rządów państw członkowskich zebranych w Radzie Unii Europejskiej 
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18. Zadania Komisji Europejskiej. 

Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest odpowiedzialna za 

opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE. 

Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych 

Komisja jest jedyną instytucją UE, która przedkłada projekty aktów prawnych Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie i która : 

 chroni interesy UE i jej obywateli w kwestiach, którymi nie można zająć się skutecznie na szczeblu 

krajowym 

 gromadzi wszelkie szczegóły techniczne za pomocą konsultacji z ekspertami i społeczeństwem. 

Zarządzanie polityką UE i przydział środków finansowych 

 Wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa priorytety dla wydatków UE. 

 Przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę. 

 Nadzoruje sposób wydawania środków finansowych pod czujnym okiem Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego. 

Egzekwowanie prawa europejskiego 

 Wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Komisja jest odpowiedzialna za zapewnienie właściwego stosowania 

przepisów unijnych we wszystkich państwach członkowskich. 

Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej 

 KE występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności w 

kwestiach dotyczących polityki handlowej i pomocy humanitarnej. 

 W imieniu UE negocjuje również umowy międzynarodowe. 

19. Wysoki przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – uprawnienia i 

zakres działań. 

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (Wysoki Przedstawiciel) jest 

odpowiedzialny za koordynację i realizację europejskiej Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(WPZiB), a także Wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Jednocześnie Wysoki Przedstawiciel jest jednym z 

wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej. W ramach tej funkcji zajmuje się on utrzymaniem spójności 

ogólnych działań zewnętrznych UE. 

 

Nominacja 

Wysoki Przedstawiciel wybierany jest na okres pięciu lat przez Radę Europejską kwalifikowaną większością 

głosów (za zgodą przewodniczącego Komisji Europejskiej). Nominacja Wysokiego Przedstawiciela podlega także 

kolegialnie zatwierdzeniu przez Parlament Europejski zgodnie z artykułem 17 Traktatu o Unii Europejskiej. Jest 

to spowodowane tym, że Wysoki Przedstawiciel jest także jednym z wiceprzewodniczących Komisji 

Europejskiej, a nominacja całego składu Komisji Europejskiej wymaga zgody Parlamentu Europejskiego. 

 

Zakres odpowiedzialności 

 Wysoki Przedstawiciel przyczynia się do rozwoju WPZiB poprzez przedstawianie propozycji Radzie UE i 

Radzie Europejskiej. 

 Wysoki Przedstawiciel zapewnia wdrożenie podjętych decyzji. 

 Jako wiceprzewodniczący Komisji, Wysoki Przedstawiciel zapewnia spójność i skuteczność ogólnych 

działań zewnętrznych UE w obszarach takich jak pomoc rozwojowa, handel, pomoc humanitarna i 

reagowanie na kryzys. 

 Wysoki Przedstawiciel przewodniczy spotkaniom ministrów spraw zagranicznych Rady UE. 

 Wysoki Przedstawiciel jest także przedstawicielem UE w sprawach związanych z WPZiB.   

 Do jego obowiązków należy także przewodnictwo Europejskiej Agencji Ochrony i Unijnemu Instytutowi 

Studiów nad Bezpieczeństwem. 
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Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

Praca Wysokiego Przedstawiciela wspierana jest przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ). ESDZ 

została powołana traktatem lizbońskim i na podstawie artykułu 27 Traktatu o Unii Europejskiej. ESDZ składa się 

z urzędników Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji, a także z personelu oddelegowanego ze służb 

dyplomatycznych krajów UE. 

 

KONTEKST 

Stanowisko Wysokiego Przedstawiciela jest oparte na artykule 18 i 27 Traktatu o Unii Europejskiej. Stanowisko 

to utworzono na mocy traktatu z Amsterdamu z 1999 r., chociaż zakres odpowiedzialności w sprawach 

związanych z polityką zewnętrzną pokrywał się z obowiązkami europejskiego komisarza ds. stosunków 

zewnętrznych. W 2009 r. traktat lizboński poszerzył zakres odpowiedzialności Wysokiego Przedstawiciela i 

uczynił osobę sprawującą ten urząd wiceprzewodniczącym Komisji, by umożliwić Wysokiemu Przedstawicielowi 

lepsze reprezentowanie UE w sprawach związanych z celami polityki zagranicznej UE. 

 

20. Organizacja wewnętrzna i procedury podejmowania decyzji przez Komisję Europejską. 

 

Planowanie strategiczne 

Przewodniczący Komisji określa kierunek polityki Komisji, w oparciu o który komisarze podejmują decyzje w 

sprawie strategicznych celów i opracowują roczny program prac. 

 

Wspólne podejmowanie decyzji 

Decyzje podejmowane są wspólnie. Wszyscy komisarze są równi w procesie podejmowania decyzji, czyli decyzje 

są omawiane wspólnie i wszyscy członkowie Komisji są za nie zbiorowo odpowiedzialni. Nie mają oni 

indywidualnych uprawnień decyzyjnych, z wyjątkiem szczególnych sytuacji, gdy otrzymają na to specjalne 

zezwolenie. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji działają w imieniu przewodniczącego i koordynują prace w obszarze, za który są 

odpowiedzialni, wraz z kilkoma innymi komisarzami. Priorytetowe projekty mają zapewnić, że komisarze ściśle 

ze sobą współpracują w elastyczny sposób. 

 

Komisarze wpierają wiceprzewodniczących w przedkładaniu inicjatyw kolegium. Z zasady decyzje są 

podejmowane w drodze konsensusu, lecz czasami mogą zostać poddane pod głosowanie. W takim przypadku 

stosowana jest zwykła większość głosów, a każdy z komisarzy ma jeden głos. 

 

Następnie inicjatywa taka, zazwyczaj w formie projektu wniosku ustawodawczego, przekazywana jest 

odpowiedniej dyrekcji generalnej (na której czele stoi dyrektor generalny podlegający danemu komisarzowi). 

 

Na kolejnym etapie wniosek ten ponownie trafia do komisarzy, którzy przyjmują go podczas swojego 

cotygodniowego posiedzenia, po czym jest przesyłany do Rady i Parlamentu. 

21. Kompetencje Komisji Europejskiej. 

Komisja Europejska została opisana w artykule 17 Traktatu o Unii Europejskiej, który też w pkt. 1. wymienia 

podstawowe zadania i kompetencje Komisji: 

1. Wspieranie ogólnego interesu UE, 

2. Czuwanie nad stosowaniem Traktatów, a także środków podejmowanych na ich podstawie, 

3. Nadzorowanie stosowania prawa Unii (pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości UE), 

4. Wykonywanie budżetu – zarządzanie i rozdzielanie środków, 

5. Zarządzanie programami, 

6. Pełnienie funkcji koordynacyjnych, zarządzających i wykonawczych (zgodnie z Traktatami), 

7. Reprezentacja UE w kontaktach zewnętrznych (m.in. poza wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa), 
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poprzez np. negocjacje umów, 

8. Podejmowanie inicjatyw w zakresie rocznego i wieloletniego programowania UE, 

9. Przedstawianie wniosków dot. nowych aktów prawnych Radzie UE oraz Parlamentowi – swoiste prawo 

inicjatywy ustawodawczej. 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Funkcja: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE we wszystkich 

krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE. 

Członkowie: 

 Trybunał Sprawiedliwości: po jednym sędzi z każdego kraju UE i 11 rzeczników generalnych 

 Sąd: 47 sędziów. W 2019 r. ich liczba zwiększy się do 56 (po dwóch sędziów z każdego kraju UE). 

 

Rok założenia: 1952 

Siedziba: Luksemburg 

22. Historia powstania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Trybunał powstał na mocy traktatu o EWWiS, na wzór francuskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, na 

mocy umowy o wspólnych instytucjach z 25 marca 1957 roku oraz Protokołu o statucie Trybunału 

Sprawiedliwości objął jurysdykcją sprawy wszystkich trzech Wspólnot. W 1989 roku (na mocy Jednolitego Aktu 

Europejskiego) przy Trybunale utworzono Sąd Pierwszej Instancji (obecnie Sąd), którego orzecznictwo dotyczy 

spraw dotyczących osób fizycznych i prawnych. Jego wyroki są prawomocne. 

 

Trybunał został ustanowiony w 1952 r., na mocy Traktatu Paryskiego (1951), zawartego przez członków 

Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Na początku składał się z siedmiu sędziów. Każdy z sześciu krajów 

członkowskich był reprezentowany przez swojego sędziego, a siódmy przechodnio był reprezentantem jednego z 

trzech największych państw (RFN, Francji lub Włoch). Nieparzysta liczba sędziów zapewniała uniknięcie 

orzekania remisu. Trybunał Europejski stał się instytucją Wspólnot, kiedy na mocy Traktatów Rzymskich 

ustanowiono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). 

Choć wszystkie trzy Wspólnoty były wyodrębnione od siebie organizacyjnie, na mocy umowy o wspólnych 

instytucjach z 25 marca 1957 roku oraz Protokołu o statucie Trybunału Sprawiedliwości objął swoją jurysdykcją 

sprawy wszystkich trzech Wspólnot. Trybunał Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali stał się Trybunałem 

Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Gdy w 1992 r. Traktat z Maastricht stworzył Unię Europejską, nazwa 

sądu nie uległa zmianie, tak jak w przypadku innych instytucji. W 1997 r. Konwencja została zastąpiona przez 

Traktat Amsterdamski, gdzie jasno określono kompetencje i obowiązki Trybunału Sprawiedliwości. Ustanowiony 

jako oficjalny sąd Wspólnoty Europejskiej w 1988 r. 

 

Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Trybunał zmienił nazwę na Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. Został również zreorganizowany – w jego struktury włączono dwie dawniej oddzielne instytucje: 

Sąd Pierwszej Instancji i (nieistniejący już) Sąd do spraw Służby Publicznej. Trzecim organem sądowniczym 

został Trybunał Sprawiedliwości, pod względem charakteru będący bezpośrednim następcą Trybunału 

Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. 

23. Funkcje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonuje wykładni prawa unijnego, aby zapewnić jego stosowanie 

w taki sam sposób we wszystkich państwach członkowskich. Rozstrzyga też spory prawne między rządami 

krajów Unii a jej instytucjami. 

W określonych sytuacjach do Trybunału mogą również wnosić sprawy osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub 

organizacje, które uważają, że ich prawa zostały naruszone przez instytucje UE. 

Trybunał Sprawiedliwości orzeka we wnoszonych do niego sprawach. Najbardziej powszechne są następujące 

rodzaje spraw: 
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 wykładnia prawa (orzeczenia w trybie prejudycjalnym) – sądy krajów UE są zobowiązanie do 

zapewniania właściwego stosowania prawa UE. Istnieje jednak ryzyko odmiennej interpretacji prawa UE 

przez sądy w różnych krajach. Jeżeli sąd krajowy ma jakiekolwiek wątpliwości co do wykładni lub 

ważności danego aktu prawnego UE, może zwrócić się o wyjaśnienie do Trybunału Sprawiedliwości. Ten 

sam mechanizm można zastosować do ustalenia, czy krajowe przepisy lub praktyka są zgodne z prawem 

UE. 

 egzekwowanie prawa (postępowania w sprawie uchybienia) – sprawy wnoszone przeciwko rządom 

krajów UE w związku z nieprzestrzeganiem prawa UE. Sprawy te mogą być wnoszone do Trybunału 

przez Komisję Europejską lub inny kraj UE. Jeżeli Trybunał uzna dany kraj za winny uchybienia, 

zobowiązuje go do bezzwłocznego naprawienia sytuacji. W przeciwnym razie wszczynana jest kolejna 

sprawa, która może zakończyć się nałożeniem grzywny. 

 unieważnianie aktów prawnych UE (skargi o unieważnienie) – jeżeli jakiś akt prawny UE uznany 

zostanie za niezgodny z traktatami UE lub prawami podstawowymi, rządy krajów UE, Rada UE, Komisja 

Europejska lub (w niektórych przypadkach) Parlament Europejski mogą zwrócić się do Trybunału o jego 

unieważnienie. 

Osoby fizyczne mogą również wnieść skargę o unieważnienie aktu prawnego UE, który bezpośrednio ich 

dotyczy. 

 zapewnianie podejmowania działań przez UE (skargi w sprawie bezczynności) – Parlament, Rada i 

Komisja są zobowiązane do podejmowania określonych decyzji w określonych okolicznościach. Jeżeli nie 

dopełniają one tych zobowiązań, rządy krajów UE, inne instytucje UE lub (pod pewnymi warunkami) 

osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa mogą wnieść skargę do Trybunału. 

 skargi na instytucje UE (roszczenia o odszkodowanie) – każda osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, 

które doznały szkody w wyniku działania lub bezczynności UE bądź jej urzędników, może wnieść 

przeciwko nim skargę do Trybunału. 

24. Struktura wewnętrzna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Trybunał Sprawiedliwości obejmuje dwa organy sądowe: 

 Trybunał Sprawiedliwości, który zajmuje się przekazywanymi przez sądy krajowe wnioskami o wydanie 

orzeczenia w trybie prejudycjalnym, niektórymi skargami o stwierdzenie nieważności i odwołaniami. 

 Sąd, który orzeka w sprawach o stwierdzenie nieważności przedłożonych przez osoby fizyczne i 

przedsiębiorstwa oraz, w niektórych przypadkach, przez rządy krajów UE. W praktyce oznacza to, że Sąd 

orzeka przede wszystkim w sprawach dotyczących prawa konkurencji, pomocy państwa, handlu, rolnictwa 

i znaków towarowych. 

Sędziowie i rzecznicy generalni są mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy krajów UE na 

odnawialną sześcioletnią kadencję. W każdym z organów sądowych sędziowie wybierają spośród siebie prezesa 

na odnawialny okres trzech lat. 

 

25. Kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: 

 kontroluje legalność aktów prawnych Unii Europejskiej 

 czuwa nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów 

 dokonuje obowiązującej wykładni prawa Unii Europejskiej odpowiadając na pytania prejudycjalne 

zadawane przez sądy krajowe. 

Roboczym językiem Trybunału jest język francuski. 

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy 

Informacje ogólne 
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Rola: Odpowiada za kontrolowanie prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania funduszy UE oraz pomaga w 

doskonaleniu zarządzania finansami UE. 

Prezes: Klaus-Heiner Lehne 

Członkowie: Po jednym z każdego kraju UE 

Rok ustanowienia: 1977 

Siedziba: Luksemburg 

26. Skład i procedura wyboru członków Trybunału Obrachunkowego. 

28 członków. Członkowie Trybunału są mianowani przez Radę, po zasięgnięciu opinii Parlamentu, na 

sześcioletnią odnawialną kadencję. Członkowie wybierają spośród siebie prezesa na trzyletnią (również 

odnawialną) kadencję. 

27. Zadania Trybunału Obrachunkowego. 

Jako unijny niezależny zewnętrzny kontroler Trybunał Obrachunkowy dba o interesy podatników w UE. 

Trybunał Obrachunkowy nie posiada uprawnień w zakresie egzekwowania prawa, ale działa na rzecz 

usprawnienia zarządzania budżetem UE przez Komisję Europejską i przedstawia sprawozdania na temat finansów 

UE. 

 Przeprowadza kontrolę dochodów i wydatków UE, aby zweryfikować, czy fundusze UE zostały w 

odpowiedni sposób uzyskane, wydane, gospodarnie wykorzystane i rozliczone. 

 Kontroluje każdą osobę lub organizację dysponującą środkami UE – również przeprowadzając kontrole 

na miejscu w instytucjach (głównie w Komisji), krajach UE i krajach otrzymujących pomoc UE. 

 W sprawozdaniach z kontroli, przekazywanych Komisji i rządom krajowym, zamieszcza ustalenia i 

zalecenia. 

 Informuje Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), jeżeli podejrzewa, że miało 

miejsce oszustwo, korupcja lub inna nielegalna działalność. 

 Przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE coroczne sprawozdanie, które Parlament 

szczegółowo analizuje przed podjęciem decyzji w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu przez 

Komisję. 

 Wydaje również specjalistyczne opinie dla instytucji UE na temat lepszego zarządzania finansami UE i 

rozliczania ich wobec obywateli. 

Trybunał publikuje również opinie w sprawie projektów aktów prawnych mających wpływ na zarządzanie 

finansami UE, jak również stanowiska, przeglądy i publikacje ad hoc w sprawach związanych z finansami 

publicznymi. 

Aby skutecznie wypełniać swoje zadania, Trybunał Obrachunkowy musi zachowywać niezależność od instytucji 

i organów, które kontroluje. W tym celu ma prawo do swobodnego decydowania w następujących kwestiach: 

 co będzie kontrolował 

 jak będzie kontrolował 

 jak i kiedy przedstawi swoje ustalenia. 

Kontrola przeprowadzana przez Trybunał skupia się głównie na Komisji Europejskiej, która jest głównym 

organem odpowiedzialnym za wykonanie budżetu UE. Ale współpracuje on również ściśle z organami 

krajowymi, gdyż większość funduszy UE (około 80 proc.) zarządzanych jest przez Komisję wspólnie z tymi 

organami. 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) 

Rola: EKES to organ doradczy reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu  

Przewodniczący: Luca Jahier  

Członkowie: 350 członków ze wszystkich państw członkowskich UE  
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Rok ustanowienia: 1957  

Siedziba: Bruksela (Belgia) 

28. Historia powstania Komitetu Ekonomiczno – Społecznego. 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (ang. The European Economic and Social Committee; EESC) – 

organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej, powołany do życia w 1957 na mocy traktatu rzymskiego. 

Reprezentuje na forum unijnym przedstawicieli szeroko rozumianego zorganizowanego społeczeństwa 

obywatelskiego, wywodzących się z różnych grup zajmujących się działalnością gospodarczą i społeczną. Są to 

m.in. pracodawcy, związki zawodowe, rolnicy, konsumenci i pozostałe grupy interesów. Głównym zadaniem 

Komitetu jest sprawowanie funkcji doradczej wobec Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji 

Europejskiej w kwestiach dotyczących polityki gospodarczej i społecznej. 

29. Skład Komitetu i procedura wyboru członków Komitetu Ekonomiczno – Społecznego. 

A. Liczba i podział miejsc według krajów (art. 301 TFUE)  

Obecnie Komitet liczy 350 członków pochodzących z państw członkowskich: 

 po 24 z Niemiec, Francji, Włoch i Zjednoczonego Królestwa;  

 po 21 z Hiszpanii i Polski;  

 15 z Rumunii;  

 po 12 z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Grecji, Węgier, Holandii, Portugalii i Szwecji;  

 po 9 z Chorwacji, Danii, Finlandii, Irlandii, Litwy i Słowacji;  

 po 7 z Estonii, Łotwy i Słowenii;  

 6 z Estonii;  

 po 5 z Cypru, Malty i Luksemburga.  

B. Sposób mianowania (art. 302 TFUE)  

Członkowie Komitetu są mianowani przez Radę kwalifikowaną większością głosów na podstawie propozycji 

państw członkowskich. Rada zasięga opinii Komisji w odniesieniu do tych nominacji (art. 302 ust. 2 TFUE). 

Państwa członkowskie muszą dopilnować, by różne sektory gospodarcze i społeczne były odpowiednio 

reprezentowane. W praktyce jedna trzecia stanowisk jest przeznaczona dla pracodawców, jedna trzecia dla 

pracowników i jedna trzecia dla innych kategorii (rolnicy, handlowcy, wolne zawody, konsumenci itp.). 

Maksymalna liczba członków EKES, jaką przewiduje Traktat z Lizbony, wynosi 350 (art. 301 TFUE). W okresie 

między lipcem 2013 r a wrześniem 2015 r. liczba ta została na krótko przekroczona z uwagi na przystąpienie 

Chorwacji do UE w dniu 1 lipca 2013 r. Po dołączeniu dziewięciu członków z nowego państwa członkowskiego 

łączna liczba członków EKES wzrosła do 353 (z 344). W związku z tym decyzją Rady 2015/1600 z dnia 

18 września 2015 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na 

okres od dnia 21 września 2015 r. do dnia 20 września 2020 r. ograniczono liczbę członków z Luksemburga 

i Cypru z sześciu do pięciu w obu krajach, natomiast liczbę członków z Estonii zredukowano z siedmiu do 

sześciu, zgodnie z podziałem mandatów w Komitecie Regionów, w którym także zasiada 350 członków. 

C. Typ mandatu (art. 301 TFUE)  

Członkowie są mianowani przez Radę na okres pięciu lat, przy czym ich mandat jest odnawialny (art. 302 TFUE). 

Członkowie wywodzą się z europejskich grup interesów gospodarczych i społecznych. Ostatnie odnowienie 

kadencji członków miało miejsce w październiku 2010 r. i dotyczyło okresu 2010–2015. 

Członkowie Komitetu muszą być w pełni niezależni w wykonywaniu swych obowiązków, w ogólnym interesie 

Unii Europejskiej (art. 300 ust. 4 TFUE). Za każdym razem, gdy na stanowisku członka lub zastępcy członka 
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EKES pojawia się wakat wskutek wygaśnięcia mandatu członka lub jego zastępcy niezbędna jest odrębna decyzja 

Rady, aby obsadzić to stanowisko. 

30. Zadania i kompetencje Komitetu Ekonomiczno – Społecznego. 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym UE, reprezentującym 

organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. EKES wydaje opinie na temat spraw UE 

skierowane do Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Jest swego rodzaju łącznikiem 

między podejmującymi decyzje instytucjami europejskimi a obywatelami UE. 

Na jego forum grupy interesu mogą formalnie wypowiadać się na temat wniosków ustawodawczych UE. EKES 

ma trzy główne zadania: 

 Stara się dopilnować, by polityki UE i przepisy unijne były lepiej powiązane z konkretną rzeczywistością 

gospodarczą i społeczną i tym samym zapewnić konsensus służący interesowi ogólnemu. 

 Wspiera społeczeństwo europejskie cechujące się wyższym poziomem uczestnictwa poprzez 

prowadzenie dialogu z organizacjami pracowników i pracodawców oraz innymi grupami interesu.  

 Działa na rzecz wartości, na których opiera się integracja europejska, i propaguje demokrację 

uczestniczącą oraz rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 

Europejski Komitet Regionów (KR) 

Rola: Organ doradczy reprezentujący europejskie władze regionalne i lokalne  

Przewodniczący: Karl-Heinz Lambertz (PES)  

Członkowie: 350 członków ze wszystkich państw członkowskich UE  

Rok ustanowienia: 1994  

Siedziba: Bruksela (Belgia) 

31. Geneza powstania Komitetu Regionów. 

Europejski Komitet Regionów to organ doradczy i opiniodawczy Wspólnot, powołany do życia w 1994 roku na 

mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht. Jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i 

regionalnych Unii Europejskiej (UE). Wypowiada się w imieniu władz szczebla niższego niż krajowy (tj. 

regionów, hrabstw, prowincji, gmin i miast) w ramach struktury instytucjonalnej UE. 

 

Powołaniu KR-u do życia w roku 1994 przyświecały dwa główne cele. Po pierwsze, około trzech czwartych 

prawodawstwa UE wdrażane jest na szczeblu lokalnym lub regionalnym. Dlatego logiczne jest, by 

przedstawiciele tego szczebla mieli wpływ na stanowienie prawa w UE. Po drugie, obawiano się zwiększającego 

się dystansu społeczeństwa do integracji europejskiej. Jednym ze sposobów na wypełnienie tej luki było 

zaangażowanie władz lokalnych, które są najbliższej obywateli. 

 

Rola Komitetu Regionów polega na reprezentowaniu na forum unijnym stanowisk władz lokalnych i regionalnych 

wobec ustawodawstwa UE poprzez wydawanie opinii na temat propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. 

Zarówno Komisja jak i Rada są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w sprawach, które 

bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych, ale mogą również porozumiewać się z Komitetem, gdy 

uznają to za stosowne. Komitet może również wyrażać opinie z własnej inicjatywy i przedkładać je Komisji, 

Radzie a także Parlamentowi Europejskiemu. 

 

Komitet Regionów nie jest samodzielnym organizacyjnie, kompetencyjnie ani finansowo organem Unii 

Europejskiej – jest kolegialnym organem pomocniczym Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. 

Wydawane przez niego opinie nie mają wiążącego charakteru[potrzebny przypis]. 

 

W 2011 r. Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny zapowiedzieli szeroką współpracę na rzecz 

strategii Europa 2020 
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32. Skład i procedura wyboru członków Komitetu Regionów. 

Liczba i podział miejsc według państw: 

Zgodnie z przepisami decyzji Rady 2014/930/UE z dnia 16 grudnia 2014 r., w skład Komitetu Regionów wchodzi 

350 członków i taka sama liczba zastępców, pochodzących z następujących państw członkowskich: 

 

 24 z Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii; 

 21 z Hiszpanii i Polski; 

 15 z Rumunii; 

 12 z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Grecji, Węgier, Niderlandów, Portugalii i Szwecji; 

 9 z Chorwacji, Danii, Finlandii, Irlandii, Litwy i Słowacji; 

 7 z Łotwy i Słowenii; 

 6 z Estonii; 

 5 z Cypru, Luksemburga i Malty. 

 

Komitet składa się z wybranych w drodze wyborów przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Każdy kraj 

wyznacza swoich członków, którzy są mianowani na odnawialną pięcioletnią kadencję przez Radę UE. Liczba 

członków z poszczególnych państw zależy od liczby ludności danego kraju. 

 

Członkowie z jednego kraju tworzą delegację krajową, która odzwierciedla polityczną, geograficzną, regionalną i 

lokalną sytuację danego kraju. 

 

Każdy członek może być również członkiem grupy politycznej w ramach Komitetu Regionów. Obecnie w 

Komitecie Regionów działa pięć grup politycznych reprezentujących szereg poglądów politycznych: Europejska 

Partia Ludowa (PPE), Partia Europejskich Socjalistów (PES), Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz 

Europy (ALDE), Przymierze Europejskieen (EA) oraz Europejscy Konserwatyści i Reformatorzyen (EKR). 

Członkowie mogą również zadecydować, że nie będą należeć do żadnego ugrupowania (członkowskie 

niezrzeszeni). 

 

Komitet Regionów wyznacza spośród swoich członków przewodniczącego na okres dwóch i pół roku. 

33. Procedura wydawania opinii przez Komitet Regionów. 

Konsultacje obligatoryjne 

Rada i Komisja są zobowiązane do zasięgnięcia opinii Komitetu Regionów przed podjęciem decyzji dotyczących 

kwestii: 

 edukacji, kształcenia zawodowego i młodzieży (art. 165 TFUE), 

 kultury (art. 167 TFUE), 

 zdrowia publicznego (art. 168 TFUE), 

 transeuropejskich sieci transportowych, telekomunikacji i energetycznych(art. 172 TFUE), 

 spójności gospodarczej i społecznej (art. 175, 177, 178 TFUE). 

 

Konsultacje fakultatywne 

Komisja, Rada i Parlament mogą ponadto zasięgnąć opinii Komitetu w każdej innej sprawie, jeśli uznają to za 

stosowne. 

 

Gdy Parlament Europejski, Rada lub Komisja zasięgają opinii Komitetu Regionów (niezależnie od 

obligatoryjnego lub fakultatywnego charakteru konsultacji), mogą wyznaczyć termin na udzielenie odpowiedzi 

(nie krótszy niż miesiąc, zgodnie z art. 307 TFUE). Jeżeli opinia nie zostanie wydana przed upływem terminu, 

instytucje te mogą podjąć dalsze działania w danej sprawie. 

 

Wydawanie opinii z własnej inicjatywy Komitetu 
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 Gdy zasięga się opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, jest o tym również 

informowany Komitet Regionów, który może wydać opinię w rzeczonej sprawie, jeśli uzna to za stosowne 

w interesie regionów. 

 Zgodnie z ogólną praktyką KR może wydawać opinię za każdym razem, gdy uzna to za stosowne. 

Przykładowo, Komitet wydał opinie z własnej inicjatywy w następujących dziedzinach: małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP), sieci transeuropejskie, turystyka, fundusze strukturalne, zdrowie (walka z 

narkomanią), przemysł, rozwój obszarów miejskich, programy kształcenia i środowisko naturalne. 

34. Kontrola przestrzegania zasady pomocniczości przez Komitet Regionów. 

Wnoszenie spraw do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – kontrola sądowa ex post 

Prawo do wniesienia skargi na podstawie art. 8 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności, załączonego do Traktatu z Lizbony w przypadku niewłaściwego zastosowania procedury 

konsultacji umożliwia Komitetowi występowanie do Trybunału w celu zbadania, czy dany akt ustawodawczy 

wchodzący w zakres jego kompetencji jest zgodny z zasadą pomocniczości. 

35. Procedura wniesienia skargi przez Komitet Regionów do Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej. 

Komitet może także wszczynać postępowania sądowe przed Trybunałem Sprawiedliwości w celu ochrony 

przyznanych mu uprawnień (art. 263 ust. 3 TFUE). Innymi słowy, może wnosić skargi do Trybunału 

Sprawiedliwości, jeśli uważa, że wbrew wymogom nie skonsultowano się z nim lub że procedura konsultacji nie 

została zastosowana prawidłowo (stwierdzenie nieważności aktów (1.3.10)). 

 

36. Polacy w Komitecie Regionów- reprezentacja samorządów, aktywność, ilość wydanych opinii. 

Delegacja polska, składająca się z 18 członków oraz 16 zastępców, jest częścią nowego zgromadzenia Komitetu 

Regionów, który liczy 350 polityków szczebla lokalnego i regionalnego. Nowa kadencja KR-u rozpoczęła się w 

lutym 2015 roku. 

Lista przedstawicieli Związku Województw RP w Komitecie Regionów Unii Europejskiej 

(kadencja 2015-2020) 

L.P. Imię i Nazwisko Województwo Funkcja 

członkowie 

1. Jarosław Dworzański podlaskie radny województwa 

2. Adam Struzik mazowieckie marszałek województwa 

3. Olgierd Geblewicz zachodniopomorskie radny województwa 

4. Adam Jarubas świętokrzyskie marszałek województwa 

5. 
Gustaw Marek Brzezin  

(proces nominacji jest w toku) 
warmińsko-mazurskie marszałek województwa 

6. Sławomir Sosnowski lubelskie marszałek województwa 

7. 
Władysław Ortyl 

(proces nominacji jest w toku) 
podkarpackie marszałek województwa 

8. Witold Stępień łódzkie marszałek województwa 

9. Mieczysław Struk pomorskie marszałek województwa 

10. Marek Woźniak wielkopolskie marszałek województwa 

zastępcy 

11. Adam Banaszak kujawsko-pomorskie radny województwa 

12. Andrzej Buła opolskie marszałek województwa 

13. Piotr Całbecki kujawsko-pomorskie marszałek województwa 

14. Bogdan Dyjuk podlaskie radny województwa 
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15. Józef Kotyś opolskie radny województwa 

16. Lucjan Kuźniar podkarpackie radny województwa 

17. 
Wojciech Saługa 

(proces nominacji jest w toku) 
śląskie marszałek województwa 

18. 
Jacek Krupa 

(proces nominacji jest w toku) 
małopolskie marszałek województwa 

19. Cezary Przybylski dolnośląskie marszałek województwa 

20. Grzegorz Wolnik śląskie przewodniczący sejmiku województwa 

 

Lipiec 2017 - Olgierd Geblewicz, marszałek woj. zachodniopomorskiego został przewodniczącym Komisji ds. 

Zrównoważonego Rozwoju Terytorialnego inicjatywy ARLEM (Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia 

Samorządów Regionalnych i Lokalnych).  ARLEM to wspólny projekt Komitetu Regionów UE oraz 

przedstawicieli lokalnych władz krajów basenu Morza Śródziemnego sąsiadujących z UE m.in. Libii. 

 

Adam Banaszak – 9 opinii 

Olgierd Geblewicz – 3 opinie 

Witold Stępień – 45 opinii 

Mieczysław Struk – 68 opinii 

Adam Struzik – 69 opinii 

Marek Woźniak – 90 

37. Klasyfikacja źródeł prawa Unii Europejskiej. 

Termin acquiscommunautaire w sensie szerokim oznacza zatem całokształt dorobku prawnego Unii Europejskiej. W 

dosłownym brzmieniu oznacza dorobek wspólnotowy, jednakże obejmuje cały system prawny UE. Obejmuje zarówno 

spuściznę Wspólnot Europejskich (EWG, EWEA, EWWiS), jak i dorobek UE. 

Każde państwo przystępujące do UE jest zobowiązane przyjąć acquiscommunautaire w całości.  

Największe znaczenie ma podział acqiuscommunautaire na prawo pierwotne i prawo pochodne (wtórne). 

Hierarchia aktów prawnych: 

1) zasady prawa, które wywodzą się z prawa międzynarodowego i tradycji prawnych państw członkowskich 

2) prawo pierwotne: traktaty założycielskie, reformujące i akcesyjne, do których znajduje zastosowanie zasada lex 

posterior derogat legi priori (prawo późniejsze uchyla prawo wcześniejsze). Do prawa pierwotnego należy też 

Karta Praw Podstawowych UE, której Traktat z Lizbony nadał taka samą moc jak traktatom. 

3) umowy międzynarodowe zawierane przez UE z innymi podmiotami stosunków międzynarodowych 

4) akty prawodawcze 

5) instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 

6) prawo niewiążące 

7) orzecznictwo TSUE 

38. Prawo pierwotne Unii Europejskiej. 

W prawie pierwotnym wyróżniamy: traktaty założycielskie, reformujące i akcesyjne oraz Karta Praw Podstawowych. 

 

39. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – zakres regulacji, ratyfikacja. 

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (ang. Charter of Fundamental Rights of the European Union, fr. 

Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne) – zbiór fundamentalnych praw człowieka i obowiązków 

obywatelskich uchwalony i podpisany w dniu 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w 

imieniu trzech organów Unii Europejskiej: Parlamentu, Rady UE oraz Komisji, powtórnie, z pewnymi 

poprawkami, podpisany przez przewodniczących tych organów podczas szczytu w Lizbonie 12 grudnia 2007 r. 

Moc wiążąca dokumentu została mu nadana przez traktat lizboński podpisany 13 grudnia 2007 roku[1], który 

wszedł w życie 1 grudnia 2009. 

 

Karta praw podstawowych składa się z preambuły oraz 54 artykułów rozdzielonych między 7 rozdziałów: 



35 
 

Godność człowieka (art. 1–5): 

ochrona godności ludzkiej; prawo do życia (w tym zakaz orzekania i wykonywania kary śmierci); prawo do 

integralności cielesnej (w tym zakaz praktyk eugenicznych, zakaz czerpania zysków z ciała ludzkiego jako 

takiego i jego części, zakaz klonowania w celach reprodukcyjnych); zakaz tortur i poniżającego traktowania lub 

karania; zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej. 

Wolności (art. 6–19): 

prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; prawo do poszanowania prywatności i życia rodzinnego; 

ochrona danych osobowych; prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny; wolność myśli, sumienia i 

religii; wolność przepływu informacji i wyrażania opinii; wolność zgromadzania się i stowarzyszania się; wolność 

sztuki i badań naukowych; prawo do edukacji; wolność wyboru zawodu i prawo do zatrudniania się w każdym 

państwie UE; wolność prowadzenia działalności gospodarczej; prawo własności (w tym własności intelektualnej); 

prawo do azylu; ochrona na wypadek wydalenia i ekstradycji. 

Równość (art. 20–26): 

równość wobec prawa; zakaz wszelkiej dyskryminacji; poszanowanie różnorodności kulturowej, religijnej i 

językowej; równość płci, ale przy dopuszczeniu „specyficznych korzyści dla płci niedostatecznie 

reprezentowanych”; prawa dziecka; prawa osób starszych; integracja osób niepełnosprawnych. 

Solidarność (art. 27–38); 

prawo pracowników do informacji i konsultacji; prawo do układów zbiorowych i wspólnych działań; prawo do 

pomocy społecznej i mieszkaniowej; prawo do ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem; prawo do dobrych 

warunków pracy; zakaz pracy dzieci i ochrona pracującej młodzieży; zakaz zwolnień z powodu macierzyństwa, 

prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego; prawo do pomocy socjalnej; prawo dostępu do służby 

zdrowia; ochrona środowiska; ochrona konsumenta. 

Prawa obywatelskie (art. 39–46): 

prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego; prawo do głosowania i 

kandydowania w wyborach samorządowych; prawo do dobrej administracji; prawo dostępu do dokumentów 

unijnych; prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich; prawo składania petycji do Parlamentu; 

prawo przemieszczania się i osiedlania; prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej. 

Wymiar sprawiedliwości (art. 47–50): 

prawo do rzetelnego procesu sądowego; domniemanie niewinności i prawo do obrony; zasada legalizmu i 

proporcjonalności w procesie karnym; ne bis in idem procedatur (nikt nie może być ścigany lub skazywany z 

powodu faktów, co do których został już uniewinniony lub skazany; nie może być sądzony dwa razy o to samo). 

Postanowienia ogólne (art. 51–54): 

zakres stosowania Karty (podczas implementacji prawa wspólnotowego przez ciała unijne); zakres 

gwarantowanych praw (mogą być ograniczone tylko, jeśli jest to konieczne dla ochrony dobra publicznego lub 

innego z praw, przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności); zakaz interpretacji Karty w sposób uszczuplający 

prawa człowieka gwarantowane przez inne akty prawa międzynarodowego; zakaz nadużycia praw (nie mogą być 

interpretowane jako uprawnienie do wydania aktu prawnego niweczącego którekolwiek z praw i wolności).  

 

4 października 2007, podobnie jak Wielka Brytania i Czechy, Polska zdecydowała o niepodpisywaniu Karty Praw 

Podstawowych. Polska na szczycie w Lizbonie 18–19 października 2007, kiedy osiągnięto porozumienie w 

sprawie nowego traktatu, przyłączyła się do brytyjskiego protokołu, ograniczającego stosowanie Karty 

29 listopada 2007 roku Parlament Europejski stosunkiem głosów 534 za, 85 przeciw oraz 21 wstrzymujących się 

przyjął rezolucję, w której poparł Kartę Praw Podstawowych oraz zwrócił się z apelem do Polski i Wielkiej 

Brytanii, by zrezygnowały z protokołu ograniczającego stosowanie dokumentu w tych krajach 

13 grudnia 2007 roku nastąpiło uroczyste podpisanie traktatu reformującego nadającego prawny charakter Karty. 

Decyzją premiera Donalda Tuska Karta w Polsce podlega ograniczeniu wynegocjowanemu wcześniej przez rząd 

Jarosława Kaczyńskiego. 

40. Procedura zmiany traktatów. 

Dz.U.2004.90.864/30 - Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone 

Traktatem z Lizbony 

Art. 48 

1. Traktaty mogą być zmieniane zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany. Mogą być też zmieniane zgodnie z 

uproszczonymi procedurami zmiany. 
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Zwykła procedura zmiany 

2. Rząd każdego Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mogą przedkładać Radzie 

propozycje zmiany Traktatów. Propozycje te mogą mieć na celu, między innymi, rozszerzenie lub ograniczenie 

kompetencji przyznanych Unii w Traktatach. Propozycje te są przekazywane przez Radę Radzie Europejskiej oraz 

notyfikowane parlamentom narodowym. 

 

3. Jeżeli Rada Europejska, po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisją, podejmie zwykłą większością 

decyzję, w której opowie się za rozpatrzeniem proponowanych zmian, przewodniczący Rady Europejskiej 

zwołuje konwent złożony z przedstawicieli parlamentów narodowych, szefów państw lub rządów Państw 

Członkowskich, Parlamentu Europejskiego i Komisji. W przypadku zmian instytucjonalnych w dziedzinie 

pieniężnej konsultowany jest również Europejski Bank Centralny. Konwent rozpatruje propozycje zmian i 

przyjmuje, w drodze konsensusu, zalecenie dla Konferencji przedstawicieli rządów Państw Członkowskich 

przewidzianej w ustępie 4. 

 

Rada Europejska może zwykłą większością, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, podjąć decyzję o nie 

zwoływaniu konwentu, jeżeli zakres proponowanych zmian nie uzasadnia jego zwołania. W takim przypadku 

Rada Europejska określa mandat Konferencji przedstawicieli rządów Państw Członkowskich. 

 

4. Konferencję przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zwołuje przewodniczący Rady w celu uchwalenia 

za wspólnym porozumieniem zmian, jakie mają zostać dokonane w Traktatach. 

 

Zmiany wchodzą w życie po ich ratyfikowaniu przez wszystkie Państwa Członkowskie, zgodnie z ich 

odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. 

 

5. Jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania traktatu zmieniającego Traktaty, został on ratyfikowany przez cztery 

piąte Państw Członkowskich i gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich napotkało trudności w postępowaniu 

ratyfikacyjnym, sprawę kieruje się do Rady Europejskiej. 

 

Uproszczone procedury zmiany 

6. Rząd każdego Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mogą przedkładać Radzie 

Europejskiej propozycje dotyczące zmiany wszystkich lub części postanowień części trzeciej Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczących wewnętrznych polityk i działań Unii.  

 

Rada Europejska może przyjąć decyzję zmieniającą wszystkie lub część postanowień części trzeciej Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rada Europejska stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem 

Europejskim i Komisją oraz z Europejskim Bankiem Centralnym w przypadkach zmian instytucjonalnych w 

dziedzinie pieniężnej. Decyzja ta wchodzi w życie dopiero po jej zatwierdzeniu przez Państwa Członkowskie, 

zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. 

 

Decyzja, o której mowa w akapicie drugim, nie może zwiększyć kompetencji przyznanych Unii w Traktatach. 

 

7. Jeżeli Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub tytuł V niniejszego Traktatu przewiduje, że Rada 

stanowi jednomyślnie w danej dziedzinie lub w danym przypadku, Rada Europejska może przyjąć decyzję 

upoważniającą Radę do stanowienia większością kwalifikowaną w tej dziedzinie lub w tym przypadku. 

Niniejszego akapitu nie stosuje się do decyzji mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne. 

 

Jeżeli Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że akty prawodawcze przyjmowane są przez Radę 

zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, Rada Europejska może przyjąć decyzję zezwalającą na przyjęcie 

takich aktów zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. 

 

Wszelkie inicjatywy podejmowane przez Radę Europejską na podstawie akapitu pierwszego lub drugiego są 

przekazywane parlamentom narodowym. W przypadku gdy parlament narodowy notyfikuje swój sprzeciw w 

terminie sześciu miesięcy od takiego przekazania, decyzja, o której mowa w akapicie pierwszym lub drugim, nie 

zostaje przyjęta. W przypadku braku sprzeciwu Rada Europejska może przyjąć taką decyzję. 
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W celu przyjęcia decyzji, o których mowa w akapicie pierwszym lub drugim, Rada Europejska stanowi 

jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, wyrażonej przez większość członków wchodzących 

w jego skład. 

41. Prawo wtórne Unii Europejskiej. 

W prawie pochodnym: akty prawodawcze, nieprawodawcze, instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i 

Bezpieczeństwa oraz akty o charakterze niewiążącym.  

42. Charakterystyka i zakres stosowania rozporządzenia. 

Rozporządzenie ma zastosowanie ogólne, jest w całości wiążące i ma bezpośrednie zastosowanie. Musi być 

w pełni przestrzegane przez podmioty, do których ma zastosowanie (osoby prywatne, państwa członkowskie, 

instytucje Unii). Stosuje się je bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich od dnia wejścia w życie 

(data określona w rozporządzeniu lub – w przypadku jej braku – dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) bez konieczności transpozycji do prawa krajowego. 

Rozporządzenie ma zapewniać jednolite stosowanie prawa Unii we wszystkich państwach członkowskich. 

Jednocześnie powoduje, że przepisy krajowe niezgodne z jego treścią przestają mieć zastosowanie.  

43. Dyrektywa – istota i bezpośrednie stosowanie. 

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie, do których jest skierowana (jedno, kilka lub wszystkie), do 

uzyskania określonego rezultatu, pozostawiając jednak władzom krajowym swobodę wyboru formy i środków. 

Od krajowego ustawodawcy wymaga się wydania aktu transpozycji (zwanego inaczej krajowym aktem 

wykonawczym), którego zadaniem jest dostosowanie prawa krajowego do celów określonych w dyrektywie. 

Zasadniczo obywatele nabywają praw i podlegają obowiązkom dopiero po przyjęciu aktu transpozycji. Państwa 

członkowskie mają pewną swobodę w procesie transpozycji dyrektywy do prawa krajowego, co pozwala im 

uwzględnić specyfikę krajową. Transpozycji należy dokonać w terminie określonym w dyrektywie. Przy 

transpozycji dyrektywy państwa członkowskie gwarantują skuteczność prawa UE zgodnie z zasadą lojalnej 

współpracy, wprowadzoną na mocy art. 4 ust. 3 TUE.  

Dyrektywa w zasadzie nie ma bezpośredniego zastosowania. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 

jednakże, iż niektóre postanowienia dyrektywy mogą wyjątkowo mieć bezpośrednie skutki w państwie 

członkowskim, nawet jeśli nie przyjęło ono jeszcze aktu transpozycji, jeżeli: (a) nie nastąpiła transpozycja 

dyrektywy do prawa krajowego lub transpozycja została dokonana niewłaściwie, (b) przepisy dyrektywy są 

bezwarunkowe, wystarczająco jasne i precyzyjne, oraz (c) przepisy dyrektywy przyznają prawa osobom 

prywatnym.  

W przypadku spełnienia wszystkich tych warunków osoby prywatne mogą powoływać się na przepisy odnośnej 

dyrektywy przed organem władzy państwowej. Nawet jeżeli dany przepis dyrektywy nie przyznaje osobie 

prywatnej żadnych praw, a tym samym spełniony jest tylko pierwszy i drugi warunek, władze państwa 

członkowskiego mają obowiązek uwzględniać dyrektywę, której transpozycji nie dokonano. Wspomniane 

orzecznictwo opiera się głównie na zasadach skuteczności, zapobiegania naruszeniom Traktatu i ochrony prawnej. 

Natomiast w sporze z inną jednostką osoba nie może powoływać się na bezpośredni skutek dyrektywy, której 

transpozycji nie dokonano („skutek horyzontalny”, zob. sprawa Faccini Dori, C-91/92, Zb. Orz. 1994, s. I-3325 

i nn., pkt 25). 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału (sprawa Francovich, sprawy połączone C-6/90 i C-9/90) obywatel ma prawo 

dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę od państwa członkowskiego, które nie przestrzega prawa Unii. 

W przypadku dyrektywy, której transpozycji nie dokonano lub dokonano jej niewłaściwie, takie roszczenie jest 

możliwe, jeżeli: (a) celem dyrektywy jest przyznanie praw osobom prywatnym; (b) na podstawie przepisów 
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dyrektywy można określić istotę tych praw; oraz (c) istnieje związek przyczynowy między naruszeniem 

obowiązku transpozycji dyrektywy a szkodą poniesioną przez dane osoby. W takim przypadku orzeczenie o 

odpowiedzialności państwa członkowskiego nie wiąże się z obowiązkiem wykazania winy po jego stronie. 

44. Rodzaje decyzji i ich cele. 

Decyzja jest w całości wiążąca. Decyzja, która wskazuje adresatów (państwa członkowskie, osoby fizyczne lub 

prawne), jest wiążąca tylko dla tych adresatów i służy regulowaniu konkretnych sytuacji właściwych danym 

państwom członkowskim lub osobom. Osoba prywatna może dochodzić praw przysługujących jej na mocy 

decyzji skierowanej do danego państwa członkowskiego tylko pod warunkiem, że państwo to przyjęło akt 

transpozycji. Decyzja może mieć bezpośrednie zastosowanie na tych samych warunkach, co dyrektywa. 

 45. Zalecenia i opinie – istota prawna i zakres obowiązywania.  

Zalecenia i opinie nie przyznają adresatom praw ani nie nakładają na nich obowiązków, lecz mogą zawierać 

wskazówki dotyczące wykładni i treści prawa Unii. 

46. Historia integracji europejskiej po 1945 roku. 

 

POJĘCIE ORAZ MODELE INTEGRACJI 

Termin „integracja” pochodzi od łać. słowa integratio, -onis, które oznacza odnowienie, scalenie, uzupełnienie. 

Integracja polega więc na budowaniu w miarę jednolitej nowej całości z istniejących już elementów. Najczęściej 

termin ten używany jest łącznie z takimi określeniami jak -gospodarcza, społeczna, polityczna, kulturowa, czy 

regionalna. Propozycje integracyjne pojawiały się wielokrotnie na przestrzeni dziejów, praktycznie we wszystkich 

epokach. Integracja państw i społeczeństw pełniła zawsze określone cele, np. obronne, polityczne, religijne czy 

ekspansjonistyczne. Powodzenie działań integracyjnych zależało  w dużej mierze od stanu stosunków oraz 

formalnych powiązań (zwł. instytucjonalnych) pomiędzy uczestniczącymi w nich podmiotami. Generalnie, 

możemy wyróżnić 3 zasadnicze modele integracji państw: federalizm, konfederalizm i funkcjonalizm. 

I.  Federalizm 

     Jest najdalej idącą formą integracji państw, w której państwa decydują się na stopniową rezygnację z 

posiadanych uprawnień na rzecz wspólnie tworzonych struktur, instytucji o charakterze ponadnarodowym. W ten 

sposób tworzy się federalne państwo związkowe posiadające ponadnarodowe, demokratyczne instytucje z władzą 

ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą (→Unia Europejska, jako Stany Zjednoczone Europy). 

II. Konfederalizm 

      Jest to forma integracji państw, która podobnie jak ma to miejsce w przypadku federalizmu, zakłada 

zacieśnianie współpracy pomiędzy państwami, ale z wyraźnym podziałem uprawnień oraz z precyzyjnym 

określeniem kompetencji w poszczególnych dziedzinach przekazywanych wspólnym instytucjom. W przypadku 

konfederalizmu integracja państw zakłada zachowanie odrębności oraz suwerenności poszczególnych podmiotów. 

Integracja w tym modelu sprowadza się w praktyce do ścisłej współpracy pomiędzy państwami, wspomaganej 

przez wspólne instytucje oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w kluczowych dziedzinach. Na gruncie 

europejskim zwolennikiem tego typu integracji był Charles de Gaulle  (→Unia Europejska, jako Europa Ojczyzn). 

III. Funkcjonalizm 

      Jest pragmatycznym modelem integracji, w którym podstawą jest ścisła współpraca pomiędzy państwami. W 

tym przypadku liczą się przede wszystkim konkretne korzyści wynikające z integracji (zwł. natury ekonomicznej), 
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mniejsze znaczenie natomiast przypisuje się do zakresu kompetencji państw oraz tworzonych instytucji 

ponadnarodowych. 

GENEZA PROCESU INTEGRACYJNEGO W EUROPIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 

      Proces integracji europejskiej, w którym obecnie uczestniczymy, zapoczątkowany został w niedługim czasie 

od zakończenia II wojny światowej. U jego podstaw znalazły się tragiczne doświadczenia związane z 

największym i zarazem najtragiczniejszym konfliktem zbrojnym w historii ludzkości, wywołanym przez Niemcy 

hitlerowskie. W wyniku wojny większość państw europejskich została zniszczona. Zginęły też miliony 

mieszkańców Europy. Koszmar II wojny światowej dopełniły okrucieństwa w niespotykanej formie i na nieznaną 

wcześniej skalę, których symbolem stała się planowa eksterminacja społeczności żydowskiej Europy określana 

dziś, jako Holocaust. 

      Po zakończeniu II wojny światowej, w Europie, a zwł. w jej części zachodniej, paradoksalnie biorąc, 

wytworzyły się warunki sprzyjające procesowi integracyjnemu. Państwa zachodnioeuropejskie wyszły z wojny 

wprawdzie bardzo osłabione (m.in. zniszczone gospodarki, infrastruktura, zasoby ludzkie), ale za to zjednoczone 

jak nigdy dotąd politycznie oraz zgodne, co do konieczności obrony podstawowych praw ludzkich oraz wartości 

demokratycznych. Potrzeba zaprowadzenia nowego ładu w Europie była wówczas dla wszystkich oczywista. 

Przywódcy zachodnioeuropejscy bez zastanowienia zdecydowali się na podjęcie skoordynowanych działań 

mających na celu odbudowę gospodarek europejskich oraz stworzenie na Starym Kontynencie nowego ładu 

politycznego, który mógł zagwarantować narodom bezpieczeństwo oraz dać szansę na pomyślny rozwój w 

przyszłości. 

      Planując zaprowadzenie nowego porządku w powojennej Europie, za kluczowe zadanie uznano odbudowę 

gospodarek państw europejskich. Zarówno dla polityków, jak i dla wybitnych intelektualistów europejskich, 

gospodarka nie była celem integracji, ale jedynie środkiem, narzędziem, które miało zapewnić powodzenie temu 

planowi. Liderzy zachodni wiedzieli, że gospodarka jest fundamentem, na którym można będzie zbudować nowe 

struktury bezpieczeństwa i rozwoju w Europie. Przywódcy państw zachodnioeuropejskich zdawali sobie też 

sprawę z tego, że działając w pojedynkę nie będą mogli skutecznie konkurować politycznie i gospodarczo na 

arenie międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi, czy rosnącym w potęgę ekspansywnym Związkiem 

Radzieckim. Jedynie ścisłe współdziałanie mogło dać państwom zachodnioeuropejskim szansę na zdobycie i 

utrzymanie wysokiej pozycji na arenie międzynarodowej. Wielce niepokojące i jednocześnie mobilizujące 

Europejczyków stawały się poczynania dotychczasowego sojusznika z okresu wojny, Związku Radzieckiego, 

który brutalnie utwierdzał panowanie na kontrolowanym przez siebie obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, 

otwarcie propagując przy tym ideologię komunistyczną oraz wspierając jej rozprzestrzenianie się na całym 

świecie. 

      Stany Zjednoczone Ameryki popierały w pełni plany zbudowania w powojennej Europie nowego ładu, który 

zapewniłby bezpieczeństwo oraz zapobiegł na przyszłości wybuchowi nowego konfliktu zbrojnego. 

Amerykańskie stanowisko podyktowane było nie tyle wspomnieniami związanymi z niedawno zakończonym 

konfliktem zbrojnym, w którym uczestniczyły Stany Zjednoczone, ile obawami przed ekspansją Związku 

Radzieckiego. Po zniszczeniu faszyzmu, ideologia komunistyczna stała się głównym zagrożeniem dla demokracji. 

Lata powojenne były czasem kształtowania się nowego, dwubiegunowego układu politycznego w Europie i na 

świecie (Wschód-Zachód), który mógł prowadzić do nowej, globalnej konfrontacji. Po jednej stronie znalazły się 

demokratyczne państwa Zachodnie, po drugiej zaś stronie totalitarny Związek Radziecki i podporządkowane 

przez niego państwa satelickie budujące wrogi Zachodowi blok wschodni. Sytuacja ta miała zasadniczy wpływ na 

powojenny proces integracji europejskiej, zmobilizowała Europę Zachodnią do podjęcia stanowczych działań 

integracyjnych. Integracja polityczna i gospodarcza pomogła państwom zachodnioeuropejskim przetrwać trudny 

okres rywalizacji pomiędzy Wschodem i Zachodem zwany „zimną wojną”. Nie bez znaczenia dla działań 

integracyjnych miały obawy o ewentualne nowe rozbudzenie nacjonalizmów w Europie, szczególnie w 

odniesieniu do Niemców, którzy pod koniec lat 40-tych odzyskali państwowość (w 1949 r. w szczególnych 

warunkach podziału na dwa państwa – Republikę Federalną Niemiec i Niemiecką Republikę Demokratyczną). 

Państwa koalicji antyhitlerowskiej dążyły do ostatecznej neutralizacji państwa niemieckiego poprzez jego podział, 

kontrolę oraz włączenie go do wspólnie podejmowanych inicjatyw oraz tworzonych wówczas struktur. Ważnym 

powodem, dla którego Stany Zjednoczone poparły proces integracji europejskiej, o którym nie można zapominać, 
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były amerykańskie nadzieje na zdobycie dużego i bardzo chłonnego w okresie powojennym rynku europejskiego. 

Oczekiwania Amerykanów w tej dziedzinie były wkalkulowane w koszty Planu Marshalla, przeznaczonego na 

wsparcie odbudowy państw europejskich. 

      Jak już zaznaczyliśmy, głównym celem państw europejskich w okresie powojennym stała się odbudowa ich 

gospodarek oraz infrastruktury. Od realizacji tego zadania rozpoczął się też proces integracji europejskiej. 

Właściwymi bodźcami dla niego stały się porozumienia gospodarcze zawarte przez państwa zachodnioeuropejskie 

w II-giej poł. lat 40-tych (Konwencja o Unii Celnej Państw Beneluksu, Traktat Brukselski, Organizacja 

Europejskiej Współpracy Gospodarczej) oraz pomocowy Plan Marshalla: 

– Konwencja o Unii Celnej Państw Beneluksu (The Benelux Customs Union) 

      Traktat powołujący do istnienia Unię Celną Państw Beneluksu (Belgii, Holandii i Luksemburga) został 

podpisany 5 września 1944 r., przez przebywające na uchodźctwie w Londynie rządy wym. państw. Porozumienie 

dało podstawy prawne dla utworzenia w przyszłości unii celnej pomiędzy Państwami Beneluksu. Zgodnie z 

umową zaplanowano wprowadzenie wspólnej taryfy celnej, która z czasem miała być zastąpiona unią 

gospodarczą. Umowa nabrała mocy prawnej i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 1948 r. Obowiązywała do 1 

listopada 1960 r., kiedy to zastąpiła ją Unia Ekonomiczna Państw Beneluksu (The Benelux Economic Union). 

 –Traktat Brukselski (The Treaty of Economic, Social, and Cultural Collaboration and Collective Self-defence) 

      Traktat Brukselski, podpisany 17 marca 1948 r. przez Państwa Beneluksu oraz Francję i Wielką Brytanię, był 

pierwszym w powojennej Europie porozumieniem dot. szerokiej współpracy w dziedzinie gospodarczej i 

społecznej, a także bezpieczeństwa państw zachodnioeuropejskich. Traktat zapoczątkował proces integracji 

europejskiej w wymiarze wspólnej polityki obronnej. W przypadku jakiejkolwiek agresji ze strony państw 

trzecich, sygnatariusze porozumienia zobowiązani byli do udzielenia sobie wzajemnie natychmiastowej pomocy 

militarnej. Rozwinięciem Traktatu Brukselskiego były -Unia Zachodnioeuropejska (UZE) oraz Traktat 

Północnoatlantycki (NATO). 

– Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (Organization for European Economic Co-operation) 

      Organizacja ta została utworzona 16 kwietnia 1948 r. w celu koordynowania realizacji pomocowego Planu 

Marshalla dla Europy. Weszło do niej 16 państw korzystających z funduszy Amerykańskich, tj. Belgia, Holandia, 

Luksemburg, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Austria, Dania, Grecja, Irlandia, Islandia, Norwegia, Portugalia, 

Szwecja, Szwajcaria oraz Turcja. Organizacja ta przekształciła się w przyszłości w Organizację Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (1961, Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). 

Plan Marshalla (European Recovery Program) 

      Była to jedna z najważniejszych inicjatyw wspierających odbudowę Europy po II wojnie światowej. 5 

czerwca 1947 r. sekretarz stanu USA George Catlett Marshall, podczas swego przemówienia na Uniwersytecie 

Harvarda, przedstawił propozycję pomocy ze strony rządu amerykańskiego dla zniszczonych w wyniku wojny 

państw europejskich. Plan Marshalla został oficjalnie przedstawiony 12 lipca 1947 r. na specjalnej konferencji w 

Paryżu, w której brali udział przedstawiciele państw europejskich. Propozycja Marshalla została uchwalona przez 

Kongres Stanów Zjednoczonych 3 kwietnia 1948 r. (Foreign Assistance Act of 1948). 

      Plan Marshalla był realizowany w latach 1948-52. Włączono do niego większość państw europejskich, w tym 

także Związek Radziecki, a nawet Turcję. ZSRR zrezygnował jednak szybko z udziału w amerykańskim planie 

pomocowym, twierdząc, że ma on w rzeczywistości na celu uzależnienie państw europejskich od Stanów 

Zjednoczonych. Sowieci wymusili też na podporządkowanych sobie państwach Europy Środkowo-Wschodniej 

zrzeczenie się udziału w Planie Marshalla. Brak suwerenności sprawił, że Polska (od 1952 r. Polska 

Rzeczpospolita Ludowa), choć była jednym z najbardziej zniszczonych w wyniku II wojny światowej krajów, nie 

mogła skorzystać przy odbudowie z pomocy amerykańskiej. 



41 
 

      Stany Zjednoczone pragnąc, aby środki z Planu Marshalla były jak najlepiej spożytkowane, poparła powołanie 

Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej, która miała dbać o jak najlepsze wykorzystanie funduszy 

pomocowych. Łącznie wartość przeznaczonej pomocy materialnej dla Europy ze strony Rządu amerykańskiego 

wyniosła, 5 mld dolarów. Uczestniczące w Planie Marshalla państwa otrzymały pomoc materialną w postaci 

towarów niezbędnych przy odbudowie ich gospodarek, ponadto środki uzyskane ze sprzedaży tych dóbr 

przeznaczano na kluczowe oraz odbudowę i rozbudowę zniszczonej podczas wojny infrastruktury. Amerykanie 

zarządzali programem pomocowym za pośrednictwem Administracji Współpracy Gospodarczej (Economic 

Cooperation Administration), która posiadała w państwach uczestniczących w programie pomocowym swoje 

przedstawicielstwa oraz specjalnie powołane w tym celu podmioty gospodarcze. Plan Marshalla w istotnym 

stopniu przyczynił się do powojennej odbudowy państw zachodnioeuropejskich. Pomógł też samej Ameryce 

poprzez podtrzymanie koniunktury gospodarczej w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. 

    Wyrazem tryumfu idei integracji był Kongres Europejski w Hadze (7-10 maja 1948 r.), zorganizowany z 

inicjatywy Józefa Retingera, wybitnego polskiego pisarza i polityka oraz Duncana Sandys’a, polityka brytyjskiego 

(zięcia Winstona Churchilla). Na Kongres przybyli wybitni politycy, naukowcy oraz intelektualiści z wielu 

państw. Jego uczestnikami byli m.in: Premier Wielkiej Brytanii oraz wielki zwolennik integracji europejskiej 

Winston Churchill, Premier Włoch Alcide de Gasperi, Premier i Minister Spraw Zagranicznych Belgii Paul Henri 

Spaak oraz przyszły Kanclerz Niemiec (zachodnich) Konrad Adenauer. Podczas Kongresu podjęto dyskusję nt. 

możliwości urzeczywistnienia idei integracji Europy. Idea ta została przedstawiona w latach 20-tych XX w. przez 

twórcę paneuropeizmu, austriackiego polityka Richarda Nikolausa hrabiego Coudenhove-Kalergi’ego. Obrady 

Kongresu toczyły się w ramach trzech sekcji: politycznej, gospodarczo-społecznej i kulturalnej. W trakcie 

dyskusji starli się sobą zwolennicy dwóch zasadniczych wizji integracji Europy -federalistycznej i 

konfederalistycznej. Uczestnicy emocjonującej debaty zgodzili się ostatecznie, że najlepszym rozwiązaniem 

będzie przyjęcie umiarkowanego modelu federalistycznego, jako podstawy przyszłych działań integracyjnych. 

Kongres Europejski w Hadze okazał się doniosłym wydarzeniem okresu powojennego. Oprócz ważnych rezolucji 

końcowych na Kongresie przygotowano też „Przesłanie do Europejczyków”, w którym uczestnicy Kongresu 

zobowiązali się do podjęcia w niedalekiej przyszłości konkretnych działań mających na celu zjednoczenie państw 

zachodnioeuropejskich. Efektem politycznych ustaleń Kongresu Europejskiego było zainicjowanie Ruchu 

Europejskiego oraz powstanie Rady Europy. 

     Ważnym wydarzeniem interesującego nas okresu, które zwróciło uwagę na potrzebę podjęcia działań 

integracyjnych, o którym nie powinniśmy zapominać, było wygłoszone 19 września 1946 r. przez premiera 

Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla przemówienie na Uniwersytecie w Zurychu. W wystąpieniu tym Churchill 

podkreślił znaczenie wsparcia, jakiego udzieliły walczącym z Hitlerem narodom europejskim Stany Zjednoczone 

Ameryki oraz odniósł się do przyszłości powojennej Europy. Wybitny polityk brytyjski wypowiedział wtedy 

znamienne i jednocześnie prorocze dla przyszłości Europejczyków słowa: „[…] to właśnie z Europy -

przypomniał Churchill- wyzionęło całą serią straszliwych, nacjonalistycznych konfliktów, wywołanych 

przez żądne władzy ludy […]. To one zrujnowały pokój i pozbawiły ludzkość życiowych perspektyw na XX 

wiek […]. Do jakiego stanu doprowadzono naszą Europę? […] Oto, co zyskali Europejczycy, podzieleni na 

tak wiele starożytnych państw i nacji […]. Jednak istnieje pewien środek. Środek, który masowo i 

dobrowolnie zastosowany przez zdecydowaną większość ludności w wielu krajach, mógłby, niczym cudem 

[…] przeistoczyć wizerunek Europy, lub przynajmniej jej znaczną cześć […]. Na czym miałby polegać ten 

suwerenny środek? Na przywróceniu europejskiej konstrukcji, przynajmniej na tyle, na ile potrafimy i 

nadaniu jej formy struktury, pozwalającej na bezpieczne życie w wolności i pokoju. Musimy stworzyć coś 

na podobieństwo Stanów Zjednoczonych Europy”. Warto przypomnieć, że po raz pierwszy o utworzeniu 

Stanów Zjednoczonych Europy mówił twórca Ruchu Paneuropejskiego Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi w 

swojej książce zat. Pan-Europa wydanej w latach 20-tych XX w. 

47. Powody powstania Wspólnot Europejskich – ojcowie założyciele, inicjatywa, państwa 

założycielskie. 

Wyrazem tryumfu idei integracji był Kongres Europejski w Hadze (7-10 maja 1948 r.), zorganizowany z 

inicjatywy Józefa Retingera, wybitnego polskiego pisarza i polityka oraz Duncana Sandys’a, polityka brytyjskiego 
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(zięcia Winstona Churchilla). Na Kongres przybyli wybitni politycy, naukowcy oraz intelektualiści z wielu 

państw. Jego uczestnikami byli m.in: Premier Wielkiej Brytanii oraz wielki zwolennik integracji europejskiej 

Winston Churchill, Premier Włoch Alcide de Gasperi, Premier i Minister Spraw Zagranicznych Belgii Paul Henri 

Spaak oraz przyszły Kanclerz Niemiec (zachodnich) Konrad Adenauer. Podczas Kongresu podjęto dyskusję nt. 

możliwości urzeczywistnienia idei integracji Europy. Idea ta została przedstawiona w latach 20-tych XX w. przez 

twórcę paneuropeizmu, austriackiego polityka Richarda Nikolausa hrabiego Coudenhove-Kalergi’ego. Obrady 

Kongresu toczyły się w ramach trzech sekcji: politycznej, gospodarczo-społecznej i kulturalnej. W trakcie 

dyskusji starli się sobą zwolennicy dwóch zasadniczych wizji integracji Europy -federalistycznej i 

konfederalistycznej. Uczestnicy emocjonującej debaty zgodzili się ostatecznie, że najlepszym rozwiązaniem 

będzie przyjęcie umiarkowanego modelu federalistycznego, jako podstawy przyszłych działań integracyjnych. 

Kongres Europejski w Hadze okazał się doniosłym wydarzeniem okresu powojennego. Oprócz ważnych rezolucji 

końcowych na Kongresie przygotowano też „Przesłanie do Europejczyków”, w którym uczestnicy Kongresu 

zobowiązali się do podjęcia w niedalekiej przyszłości konkretnych działań mających na celu zjednoczenie państw 

zachodnioeuropejskich. Efektem politycznych ustaleń Kongresu Europejskiego było zainicjowanie Ruchu 

Europejskiego oraz powstanie Rady Europy. 

     Ważnym wydarzeniem interesującego nas okresu, które zwróciło uwagę na potrzebę podjęcia działań 

integracyjnych, o którym nie powinniśmy zapominać, było wygłoszone 19 września 1946 r. przez premiera 

Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla przemówienie na Uniwersytecie w Zurychu. W wystąpieniu tym Churchill 

podkreślił znaczenie wsparcia, jakiego udzieliły walczącym z Hitlerem narodom europejskim Stany Zjednoczone 

Ameryki oraz odniósł się do przyszłości powojennej Europy. Wybitny polityk brytyjski wypowiedział wtedy 

znamienne i jednocześnie prorocze dla przyszłości Europejczyków słowa: „[…] to właśnie z Europy -

przypomniał Churchill- wyzionęło całą serią straszliwych, nacjonalistycznych konfliktów, wywołanych 

przez żądne władzy ludy […]. To one zrujnowały pokój i pozbawiły ludzkość życiowych perspektyw na XX 

wiek […]. Do jakiego stanu doprowadzono naszą Europę? […] Oto, co zyskali Europejczycy, podzieleni na 

tak wiele starożytnych państw i nacji […]. Jednak istnieje pewien środek. Środek, który masowo i 

dobrowolnie zastosowany przez zdecydowaną większość ludności w wielu krajach, mógłby, niczym cudem 

[…] przeistoczyć wizerunek Europy, lub przynajmniej jej znaczną cześć […]. Na czym miałby polegać ten 

suwerenny środek? Na przywróceniu europejskiej konstrukcji, przynajmniej na tyle, na ile potrafimy i 

nadaniu jej formy struktury, pozwalającej na bezpieczne życie w wolności i pokoju. Musimy stworzyć coś 

na podobieństwo Stanów Zjednoczonych Europy”. Warto przypomnieć, że po raz pierwszy o utworzeniu 

Stanów Zjednoczonych Europy mówił twórca Ruchu Paneuropejskiego Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi w 

swojej książce zat. Pan-Europa wydanej w latach 20-tych XX w. 

Ojcowie Zjednoczonej Europy: 

Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi (1894-1972) - polityk austriacki, twórca paneuropeizmu. Rozpoczął 

wydawanie pisma „Paneuropa”, na łamach którego propagował utworzenie jednego państwa europejskiego. Głosił 

potrzebę zjednoczenia wszystkich państw europejskich „od Polski po Portugalię”, by stawić czoła wzmagającej 

presji Rosji na Europę. W 1923 wydał książkę Pan-Europa, będącą manifestem ruchu paneuropejskiego. Tezy te 

rozwinął w głównym dziele swojego życia, trzytomowej Walce o Paneuropę (1925-1928). 

Józef Retinger (1888-1960) - polski literaturoznawca, pisarz i polityk, doradca Władysława Sikorskiego; 

organizator kongresu haskiego, sekretarz generalny Ruchu Europejskiego, jeden z twórców Wspólnoty 

Europejskiej; 

Winston Churchill (1874-1965) - pomysłodawca Stanów Zjednoczonych Europy, były oficer wojska, 

korespondent wojenny i premier Wielkiej Brytanii (w latach 1940–45 i 1951–55), jako jeden z pierwszych 

nawoływał do utworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy”. Po zakończeniu drugiej wojny światowej doszedł do 

wniosku, że gwarancją pokoju może być jedynie zjednoczona Europa. Zamierzał raz na zawsze położyć kres 

nacjonalizmowi i podżeganiu do wojny w Europie. 

Robert Schuman (1886-1963) - architekt projektu integracji europejskiej. Robert Schuman, mąż stanu, 

dyplomowany prawnik i francuski minister spraw zagranicznych w latach 1948–1952 uznawany jest za jednego z 

ojców jedności europejskiej. We współpracy z Jeanem Monnetem opracował znany na całym świecie plan 

Schumana, ogłoszony 9 maja 1950 r., którą to datę uznaje się za symboliczną datę narodzin Unii Europejskiej. 

Zaproponował w nim wspólną kontrolę nad wydobyciem węgla i produkcją stali: najważniejszych materiałów dla 
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przemysłu zbrojeniowego. Opracowaniu tego planu przyświecała idea, zgodnie z którą prowadzenie wojny nie 

jest możliwe bez sprawowania kontroli nad wydobyciem węgla i produkcją stali. 

Jean Monnet (1888-1973) - jednocząca siła, dzięki której powstała Unia Europejska. Jean Monnet, francuski 

doradca ds. gospodarczych i politycznych, poświęcił swoje życie sprawie integracji europejskiej. To on 

zainspirował prace nad planem Schumana, który był zapowiedzią integracji zachodnioeuropejskiego przemysłu 

ciężkiego. Jean Monnet pochodził z regionu Cognac we Francji. Po opuszczeniu szkoły w wieku 16 lat 

podróżował po świecie, pracując jako handlarz koniakiem, a później także jako bankier. Podczas obydwu wojen 

światowych zajmował wysokie stanowiska związane z koordynacją produkcji przemysłowej we Francji i Wielkiej 

Brytanii. 

Konrad Adenauer (1876-1967) - pragmatyczny demokrata niestrudzony w działaniach na rzecz zjednoczenia 

Pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, który stał na czele nowo powstałego państwa w latach 1949–63, 

zmienił powojenną historię Niemiec i Europy bardziej niż ktokolwiek inny. 

Podstawą polityki zagranicznej Adenauera było pojednanie z Francją. Wraz z prezydentem Francji Charles’em de 

Gaulle’em Adenauer doprowadził do przełomu w stosunkach pomiędzy Niemcami a Francją: w 1963 roku 

państwa te, niegdyś nieprzejednani wrogowie, podpisały traktat o przyjaźni, który stał się jednym z kamieni 

milowych na drodze integracji europejskiej. 

Alcide de Gasperi (1881-1954) - natchniony rzecznik demokracji i wolności w Europie. W latach 1945–1953 

Alcide de Gasperi, jako włoski premier i minister spraw zagranicznych, kształtował powojenne losy kraju. 

Wielokrotnie propagował inicjatywy na rzecz zjednoczenia Europy Zachodniej, pracując nad realizacją planu 

Marshalla i nawiązując bliskie stosunki gospodarcze z innymi europejskimi krajami, w szczególności z Francją. 

Pauli-Henri Spaak (1899-1972) - europejski wizjoner obdarzony darem przekonywania. Europejski mąż stanu – 

dzięki swojej długiej karierze politycznej Belg Paul-Henri Spaak w pełni zasłużył na to miano. Odegrał on 

wiodącą rolę przy redagowaniu treści Traktatu Rzymskiego. Na konferencji mesyńskiej w 1955 r. sześć rządów 

uczestniczących w niej państw mianowało go przewodniczącym komitetu przygotowującego tekst traktatu. 

Walter Hallstein - siła dyplomacji napędzająca integrację europejską. Walter Hallstein był pierwszym 

przewodniczącym Komisji Europejskiej urzędującym w latach 1958 1967, zaangażowanym Europejczykiem i 

gorącym orędownikiem integracji europejskiej. Pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Europejskiej, 

Hallstein działał na rzecz szybkiego utworzenia wspólnego rynku. Jego zaraźliwy entuzjazm i dar przekonywania 

promowały ideę integracji także po zakończeniu jego kadencji. W czasie sprawowania przez niego urzędu 

poczyniono znaczne postępy w zakresie integracji. 

Traktat Paryski  

      9 maja 1950 r. Minister Spraw Zagranicznych Francji Robert Schuman przedstawił plan utworzenia 

organizacji gospodarczej mającej na celu stworzenie oraz uregulowanie rynku strategicznych dla odbudowującej 

się po wojnie Europy surowców -węgla, stali i żelaza. Inicjatywa ta zapoczątkowała proces integracji 

gospodarczej Europy Zachodniej. Sześć państw zachodnioeuropejskich (tzw. „szóstka europejska”) – Belgia, 

Holandia, Luxemburg, Francja, Republika Federalna Niemiec oraz Włochy poparło tę propozycję i powołało do 

istnienia – Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Traktat ustanawiający Wspólnotę (TEWWiS) 

podpisano w Paryżu 18 kwietnia 1951 r. (Traktat Paryski). Traktat wszedł w życie 23 lipca 1952 r. i miał 

obowiązywać przez 50 lat (do 23. VII. 2002 r.). 

      EWWiS posiadała osobowość prawną organizacji międzynarodowej i była wyposażona w 

ponadnarodowe kompetencje. Wspólnota ustanowiła swoje organy Wspólnoty -Wysoką Władzę, Radę 

Ministrów, Zgromadzenie oraz Trybunał Sprawiedliwości. Zgodnie z ustaleniami TEWWiS, działania Wspólnoty 

miały się przyczyniać do wzrostu gospodarczego państw członkowskich organizacji oraz podnoszenia 

poziomu życia ich obywateli. Traktat organizował obrót na rynku węgla i stali. Uwzględniał zniesienie opłat 

wywozowych i przywozowych na wym. surowce strategiczne, zniesienie subwencji ze strony państwa dla 

produkcji stali oraz wydobycia węgla, a także wpływał na utrzymanie stałych zasad związanej z nimi wymiany 

handlowej. Postanowienia traktatowe miały być stosowane także w sytuacjach kryzysowych lub w przypadku 

nieuczciwej konkurencji ze strony państw trzecich (ceny węgla i stali). Z upływem czasu do EWWiS przystąpiły 

kolejne państwa -Dania, Irlandia i Wielka Brytania (od 1973 r.), Grecja (od 1981 r.), Hiszpania i Portugalia (od 

1986 r.) oraz Austria, Finlandia i Szwecja (od 1995 r.). 
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      Ustanowienie EWWiS zachęciło zwolenników integracji europejskiej do wzmożenia działań integracyjnych. 

Należy podkreślić, że o ile państwa „szóstki europejskiej” bez większych problemów zaakceptowały 

podejmowanie wspólnych decyzji w zakresie spraw gospodarczych i handlowych, o tyle trudniej było im dojść do 

konsensusu w sprawie prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej czy obronnej. W interesującym nas okresie 

przystąpiono do tworzenia dwóch kolejnych wspólnot –Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO) i 

Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP).Traktat ustanawiający EWO podpisany został 27 maja 1952 r. przez 

Belgię, Holandię, Luksemburg, RFN, Francję i Włochy. Podobnie jak to było w przypadku EWWiS miał 

obowiązywać przez 50 lat. Traktat przewidywał, że państwa członkowskie Wspólnoty zrzekną się swoich 

kompetencji w zakresie obronności i przekażą je ponadnarodowym instytucjom. Planowano utworzenie wspólnej 

armii europejskiej, w skład której miały wejść kontyngenty wojskowe z poszczególnych państw oraz, że będzie 

ona pozostawać pod wspólnym dowództwem. Traktat ustanawiający EWO został odrzucony (zdjęty z porządku 

obrad) 30 sierpnia 1954 r. przez francuskie Zgromadzenie Narodowe. Sprzeciw Francji doprowadził ostatecznie  

do zarzucenia planów zbudowania wspólnej armii europejskiej, nie mniej jednak sprawa ta nie przestała być 

dyskutowana. Powołana do życia w 1954 r. Unia Zachodnioeuropejską (UZE) zakładała kontynuowanie prac 

nad stworzeniem wspólnego systemu bezpieczeństwa dla Państw Członkowskich EWWiS (oprócz państw 

„szóstki europejskiej” do grona założycieli UZE należała także Wielka Brytania). 

      Drugą z wymienionych wspólnot powstałych w omawianym okresie była Europejska Wspólnota Polityczna 

(EWP). W 1952 r. Zgromadzenie Ogólne EWWiS, pod kierownictwem Paula─Henri’ego Spaaka, zaproponowało 

powołanie do życia nowej Wspólnoty, która mogłaby zastąpić, zarówno EWO, jak i EWWiS. Podstawowym 

zadaniem tej organizacji miała być koordynacja polityki zagranicznej państw zachodnioeuropejskich oraz budowa 

wspólnego rynku. Zgromadzeniu EwWiS udało się nawet przyjąć Traktat ustanawiający EWP, jednak odrzucenie 

przez Francuzów EWO w 1954 r. przesadziło także o losie EWP. 

Traktaty Rzymskie 

      Pomimo niepowodzenia dwóch inicjatyw wspólnotowych -Europejskiej Wspólnoty Politycznej i Europejskiej 

Wspólnoty Obronnej, a także zawężenia procesu integracyjnego jedynie do sfery gospodarczej, politycy 

zachodnioeuropejscy zaproponowali utworzenie kolejnych wspólnot. Zwolennicy pogłębiania procesu 

integracyjnego uznali, że najważniejszą i jednocześnie najskuteczniejszą formą integracji, w ówczesnych 

warunkach, jest integracja gospodarcza. Najbardziej dobitny wyraz temu przekonaniu dał holenderski minister 

spraw zagranicznych Jan Beyen, który w swoich memorandach (grudzień 1952 r. i luty 1953 r.) zaproponował 

stworzenie wspólnego rynku europejskiego, jako rozwiązanie odmienne od dotychczas forsowanej sektorowej 

koncepcji integracji gospodarek państw zachodnioeuropejskich (sektory: surowcowy, transportowy, rolnictwo, 

energetyka, zwł. atomowa). Plan Beyena, a także prace powstałej w niedługim czasie specjalnej komisji ds. 

opracowania koncepcji wspólnoty gospodarczej oraz współpracy w dziedzinie energii atomowej, której 

przewodził szef dyplomacji belgijskiej Paul─Henri Spaak (pracowała od VII 1955 do IV 1956 r.), zaowocowały 

powołaniem dwóch kluczowych dla procesu integracji europejskiej wspólnot –Europejskiej Wspólnoty 

Gospodarczej (EWG, ang. European Economic Community ) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 

(EWEA/EUROATOM, ang. European Atomic Energy Community). 25 marca 1957r. podpisano w Rzymie 

Traktaty powołujące do istnienia EWG i EUROATOM. Traktaty te (Traktaty Rzymskie od miejsca ich 

podpisania) weszły one w życie 1 stycznia 1958 r. W przeciwieństwie do Traktatu ustanawiającego EWWiS 

zawarto je bezterminowo. 

      W momencie wejścia w życie Traktatów Rzymskich Wspólnoty Europejskie tworzyła „szóstka europejska” 

(Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy(RFN) i Włochy). Kolejne rozszerzenia włączyły do Wspólnot 

pozostałe państwa zachodnioeuropejskie: 

I-sze rozszerzenie Wspólnot Europejskich nastąpiło 1 stycznia 1973 r. (Dania, Irlandia i Wielka Brytania) 

II-gie rozszerzenie nastąpiło 1 stycznia 1981 r. (Grecja) 

III-cie rozszerzenie nastąpiło 1 stycznia 1986 r. (Hiszpania i Portugalia) 

IV-te rozszerzenie nastąpiło 1 stycznia 1995 r. (Austria, Finlandia i Szwecja, UE -15) 
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V-te rozszerzenie nastąpiło 1 maja 2004 r. (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, 

Słowenia i Węgry) i objęło 10 państw, choć zgodnie z ustaleniami Konferencji Międzyrządowej z Nicei (2000 r.) 

do grupy tej miały należeć także Bułgaria i Rumunia (UE -25) 

VI-te rozszerzenie Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 objęło Rumunię i Bułgarię, państwa, które w 2004 r. nie 

mogły przystąpić do Wspólnoty na skutek tego, że nie spełniały niektórych warunków akcesji (UE─27). 

VII rozszerzenie w 2013 r. (Chorwacja) 

48. Etapy rozszerzenia Wspólnot Europejskich po 1951 roku.  

Unia Europejska liczy obecnie 28 członków – liczba ta kształtowała się jednak przez długie lata rozwoju EWWiS, 

Wspólnot Europejskich a następnie samej Unii. W trakcie jej funkcjonowania dochodziło do tzw. rozszerzeń, 

czyli przyjmowania kolejnych państw członkowskich. 

 Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) powstała w 1952 r. - jej założycielami było sześć państw 

europejskich: Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja, Republika Federalna Niemiec oraz Włochy. 

 Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1958 r.), która następnie przekształciła się we 

Wspólnoty Europejskie. 

 Pierwsze rozszerzenie Wspólnot Europejskich nastąpiło w 1973 r., kiedy to do WE dołączyła Wielka 

Brytania, Irlandia oraz Dania 

 W 1981 r. doszło do drugiego rozszerzenia – do WE dołączyła Grecja. 

 W 1986 r. - trzecie rozszerzenie – do WE przyłączono Hiszpanię i Portugalię. 

 1995 r. - do UE (powstałej z WE w 1993 r.) przyłączyły się, w czasie czwartego rozszerzenia: Austria, 

Szwecja i Finlandia. 

 1 maja 2004 r., - piąte rozszerzenie, kraje przyłączone do UE: Polska, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, 

Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. 

 Szóste rozszerzenie – 2007 r. - przyłączenie do UE Rumunii oraz Bułgarii. 

 W lipcu 2013 r. w czasie siódmego rozszerzenia do UE weszła Chorwacja, 28 kraj członkowski. 

49. Ewolucja zakresu działalności Unii Europejskiej – reformy traktatowe. 

Jednolity Akt Europejski 

      Jednolity Akt Europejski (JAE, ang. Single European Act) był umową międzynarodową zawartą w ramach 

Wspólnot Europejskich, która modyfikowała Traktaty Rzymskie z 1957 r. Podpisywano go dwuetapowo, 17 i 28 

lutego 1986 r. Porozumienie weszło w życie 1 lipca 1987 r. JAE był inicjatywą o dużym znaczeniu dla procesu 

integracji europejskiej. JAE wpłynął na przekształcenie procedur decyzyjnych we Wspólnotach, dał też początek 

wspólnemu rynkowi europejskiemu oraz wzmocnił współpracę polityczną pomiędzy Państwami Członkowskimi 

Wspólnot. 

      JAE nadał ramy organizacyjne Europejskiej Współpracy Politycznej (EWP, ang. European Political 

Cooperation ), stanowiącej od 1970 r. formę współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi Wspólnot. W jej 

skład wchodziły procedury związane z regularnymi konsultacjami ministrów spraw zagranicznych Państw 

Członkowskich Wspólnot, pomagającymi w wypracowywaniu wspólnych stanowisk. Od 1974 r. EWP została 

przyporządkowana powstałej wówczas Radzie Europejskiej, najwyższemu gremium politycznemu Wspólnot 

Europejskich. Od momentu wejścia w życie JAE, działające w celu urzeczywistnienia Unii Wspólnoty 

Europejskie i EWP miały zachowywać odrębność organizacyjną względem siebie.  JAE sformalizował 

odbywające się cyklicznie konferencje szefów rządów Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich 

ustanawiając ostatecznie Radę Europejską. 
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      JAE rozwinął oraz pogłębił dziedziny prawa instytucjonalnego i materialnego Wspólnot Europejskich. 

Wzmocnił pozycję Parlamentu Europejskiego poprzez wprowadzenie procedury współpracy z Radą w zakresie 

stanowienia prawa wspólnotowego (od tego momentu do traktatów wprowadzano nazwę -Parlament Europejski). 

Komisja Wspólnot na mocy JAE otrzymała dodatkowe uprawnienia. W celu odciążenia Trybunału 

Sprawiedliwości JAE powołał do istnienia Sąd Pierwszej Instancji (rozpoczął działalność1 stycznia 1989 r.). 

      W JAE współdziałanie Wspólnot Europejskich rozciągnięto na nowe dziedziny (spójna polityka gospodarcza i 

społecznej, ochrona środowiska, rozwój nauki i postęp technologiczny). W sferze prawa materialnego 

wprowadzono regulacje dot. utworzenia od 1 stycznia 1993 r. wspólnego rynku wewnętrznego, czyli strefy 

wolnego przepływu towarów, osób, usług oraz kapitałów. 

Traktat o Unii Europejskiej 

      Druga połowa lat 80-tych XX w. oraz początek kolejnej dekady były czasem, w którym doszło do 

spowolnienia procesu integracyjnego. Było to związane z wydarzeniami w Europie i na świecie, przede 

wszystkim zaś z upadkiem komunizmu oraz rozpadem Związku Radzieckiego (w tym także rozpadem militarnych 

struktur bloku wschodniego). Integracja gospodarcza Europy Zachodniej osiągnęła wprawdzie zakładane cele, nie 

mniej jednak polityczne znaczenie Wspólnot na arenie międzynarodowej ciągle nie było zbyt duże. Zmiany w 

Europie Środkowo-Wschodniej, „upadek muru berlińskiego” i zjednoczenie państw niemieckich (3.X.1990 r.) 

wymusiły poważne reformy Wspólnot Europejskich. Przełomowym wydarzeniem dla integracji europejskiej stał 

się kolejny traktat –Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej.  

      Traktat o Unii Europejskiej (TUE, ang. Treaty on European Union) został uzgodniony 11 grudnia 1991 r., a 

następnie podpisany 7 lutego 1992 r. Miał wejść w życie 1 stycznia 1993 r., jednak sprawy proceduralne wpłynęły 

na przedłużenie procesu ratyfikacyjnego w poszczególnych Państwach Członkowskich Wspólnot Europejskich. 

Traktat wszedł w życie 1 listopada 1993 r. W Irlandii, Francji oraz w Danii, ratyfikacja Traktatu wymagała 

przeprowadzenia referendów krajowych. 

     TUE zapoczątkował nowy etap w procesie integracji europejskiej. Powstanie Unii Europejskiej, w wymiarze 

prawnym, oznaczało zmiany w traktatach ustanawiających Wspólnoty Europejskie (Europejska Wspólnota 

Gospodarcza została zastąpiona przez Wspólnotę Europejską), a także wprowadzenie nowych płaszczyzn 

współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. Do pierwotnego, gospodarczego wymiaru współpracy między 

państwami (od powstania Unii Europejskiej I Filar) dodano wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (II 

Filar) oraz wspólną politykę dot. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (III Filar). W skład nowo 

powstałej Unii Europejskiej weszły Wspólnota Europejska (wcześniej Europejska Wspólnota Gospodarcza), 

Europejska wspólnota Węgla i Stali (istniała do 2002 r.) oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej 

(EUROATOM). 

      Unia Europejska została ukształtowana, jako struktura współpracy pomiędzy państwami o odmiennym 

charakterze niż w przypadku tradycyjnych organizacji międzynarodowych Nie została ona wyposażona w 

podmiotowość prawną na płaszczyźnie prawa międzynarodowego. Miała stanowić etap pośredni na drodze do 

pełnej integracji gospodarczej, politycznej i walutowej państw zachodnioeuropejskich. 

      Zgodnie z postanowieniami TUE, Unii Europejskiej wyznaczono konkretne cele (art. 2 TUE): 

1. Popieranie postępu gospodarczego i społecznego oraz wysokiego poziomu Zatrudnienia i 

doprowadzenie do zrównoważonego i trwałego rozwoju, zwł. poprzez utworzenie przestrzeni bez 

granic wewnętrznych, wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej oraz ustanowienie unii 

gospodarczej i walutowej ze wspólną walutą; 

2. Potwierdzanie tożsamości na arenie międzynarodowej zwł. poprzez realizację wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej mającej 

prowadzić zgodnie z art. 17 TUE do wspólnej obrony; 

3. Umacnianie ochrony praw i interesów obywateli jej Państw Członkowskich poprzez ustanowienie 

obywatelstwa Unii Europejskiej; 
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4. Utrzymanie i rozwijanie Unii, jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w której 

zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi środkami w odniesieniu 

do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji oraz zapobieganie i zwalczanie przestępczości; 

5. Zachowanie dorobku wspólnotowego i jego rozwój, z uwzględnieniem zakresu, w jakim polityki i 

formy współpracy, ustanowione w TUE, wymagają zrewidowania w celu zapewnienia skuteczności 

mechanizmów i instytucji Wspólnoty. 

       Powyższe cele Unii Europejskiej miały być realizowane z wykorzystaniem ram instytucjonalnych Wspólnot 

Europejskich, w sposób zapewniający spójność podejmowanych działań. Kompetencje w zakresie ustalania 

wytycznych dla polityki unijnej przyznano Radzie Europejskiej w składzie, której znalazły się głowy państw lub 

szefowie rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz przewodniczący Komisji Europejskiej.  

Unia Europejska stanowiła swoistego rodzaju „nadbudowę” nad trzema filarami: 

I-szy filar UNIA GOSPODARCZO-WALUTOWA (obejmuje następ. wspólnoty: Wspólnotę Europejską, 

Europejską Wspólnotę Węgla i Stali istniała do 2002 r., Europejską Wspólnotę Energii Atomowej) 

II-gi filar WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA 

III-ci filar WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH (od wejścia w życie Traktatu Amsterdamskiego w 1999 r., filar ten dot. Współpracy 

policyjnej i sądowej w sprawach karnych).       

Po wejściu w życie TUE, po raz kolejny wzmocniona została pozycja Parlamentu Europejskiego, który uzyskał 

większe uprawnienia w procesie tworzenia prawa wspólnotowego. Odnosiło się to zwł. do przewidzianej w 

Traktacie procedury współdecydowania. Ustalono, że w razie rozbieżności stanowisk pomiędzy Radą a 

Parlamentem przy uchwalaniu aktu prawa wspólnotowego, można powołać Komitet Pojednawczy w celu 

opracowania kompromisowej wersji ustawy, zatwierdzanej następnie przez Parlament i Radę (Rada nie może 

uchwalić aktu prawa bez zgody Parlamentu). TUE ustalił, że kadencja członków Parlamentu Europejskiego będzie 

trwała 5 lat. Z kolei w Radzie przemianowanej wraz z wejściem w życie TUE na Radę Unii Europejskiej (na 

podst. Jej decyzji własnej z dn.8. XI. 1993 r.) zwiększono liczbę przypadków, w których uchwały powinny być 

podejmowane kwalifikowaną większością głosów w miejsce jednomyślności. Zmieniono także tryb 

mianowania członków Komisji (od listopada 1993 r. przemianowanej na Komisję Europejską) przyznając prawo 

do zatwierdzania jej składu przez Parlament Europejski. 

      TUE określił sytuację prawną Trybunału Obrachunkowego powołanego w 1977 r., sytuując go pośród 

głównych instytucji Wspólnot, a także Sądu Pierwszej Instancji, przyznając mu kompetencje do orzekania w 

niektórych rodzajach spraw lub postępowaniach. TUE przewidział także utworzenie urzędu Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Komitetu Regionów, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Banku 

Centralnego, Komitetu Koncyliacyjnego i Komitetu Śledczego. Traktat rozszerzył zakres działania Wspólnot 

na nowe dziedziny -kulturę, ochronę zdrowia, ochronę konsumenta, edukację, szkolenia zawodowe. Uzupełniono 

też postanowienia dot. polityki społecznej, badań i rozwoju technicznego oraz ochrony środowiska.  

      TUE został zawarty na czas nieokreślony. W dokumencie przewidziano możliwość zwoływania konferencji 

międzyrządowych mogących wprowadzać zmiany w jego zapisach (art. 48 TUE). Ważną zmianą wprowadzoną 

przez Traktat z Maastricht, było wprowadzenie w szerokim zakresie zasady subsydiarności, która miała 

decydować o podziale kompetencji pomiędzy członkami Wspólnoty i samą Wspólnotą. Zasada 

subsydiarności (zwana też zasadą pomocniczości) zakłada, że na szczeblu narodowym pozostawia się sprawy, 

które można skutecznie rozwiązać na poziomie narodowym. Natomiast na forum wspólnotowym, 

rozwiązuje się problemy, z którymi nie mogą sobie poradzić w pojedynkę poszczególne państwa 

członkowskie. 

Traktat Amsterdamski 
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      Traktat Amsterdamski (TA, Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty 

ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty, ang. Treaty on European Union) miał 

na celu przygotowanie Unii Europejskiej na kolejne rozszerzenie o nowe państwa członkowskie. Art. 48 TUE 

dopuszczał zmianę zapisów traktatowych przy zgodzie wszystkich członków Wspólnoty. Konferencja 

Międzyrządowa, podczas której zamierzano wprowadzić potrzebne zmiany traktatowe, rozpoczęła obrady w 

marcu 1996 i trwała ponad rok (VI.1997 r.) Jej celem było osiągnięcie postępu w procesie integracji oraz lepsze 

dostosowanie instytucji wspólnotowych do potrzeb Unii Europejskiej i zmieniających się warunków 

zewnętrznych. Uczestnicy Konferencji skupili się wokół 3 grup problemów: zbliżenia Unii do jej obywateli, 

wprowadzenia koniecznych zmian instytucjonalnych oraz zwiększenia efektywności działań Wspólnoty na 

polu stosunków międzynarodowych. Dokument został zaakceptowany przez Radę Europejską w Amsterdamie 

w dniach 16─17 czerwca 1997 r. Dalsze prace nad ostateczną redakcją Traktatu przeprowadzono w lecie 1997 r. 

Dokument podpisano 2 października 1997 r. TUE wszedł w życie po przeprowadzeniu jego ratyfikacji w 

państwach członkowskich Wspólnoty 1 maja 1999 r.   

      TA wprowadził istotne zmiany w II i III Filarze Unii Europejskiej.  Jeśli chodzi o II Filar -Wspólną Politykę 

Zagraniczną i Bezpieczeństwa (WPZiB), TA sprawił, że stała się ona w jeszcze większym stopniu domeną Unii 

Europejskiej, wspólnym zadaniem wszystkich Państw Członkowskich Wspólnoty. Był to istotny krok zmierzający 

do przekształcenia WPZiB posiadającej wcześniej charakter koordynacyjny, międzynarodowy we współpracę 

ponadnarodową. Do celów WPZiB dołączono ochronę integralności Unii Europejskiej. Nowym instrumentem 

służącym realizacji powyższych celów stały się wspólne strategie, umożliwiające w niektórych wypadkach 

odejście od wymogu jednomyślności na rzecz działania większością kwalifikowaną. TA ustanowił Wysokiego 

Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (funkcję tę pełni Sekretarz Generalny 

Rady Unii Europejskiej). 

      W przypadku III Filara –Współpracy w Dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, na 

mocy TA dokonano podziału na sprawy przeniesione do współpracy ponadnarodowej (I Filar) i włączone do 

Tytułu IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (polityki: wizowa, azylowa, imigracyjna i inne 

regulacje związane ze swobodnym przepływem osób) oraz sprawy pozostawione w ramach III Filara i objęte 

nadal współpracą międzyrządową (współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych). W związku z tym, od 

wejścia w życie TA (1 maja 1999 r.) III Filar objął współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych. Na 

zmiany te wpłynęła realizacja Układu z Schengen mającego wprowadzić w Unii Europejskiej swobodny przepływ 

osób (zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej, z jednoczesnym wzmocnieniem kontroli 

granic zewnętrznych Wspólnoty oraz wjazdu na jej terytorium obywateli państw trzecich). 

      Wiele miejsce w postanowieniach TA zajęła problematyka społeczna (zatrudnianie pracowników, polityka 

socjalna, ochrona środowiska, ochrona konsumenta, obywatelstwo Unii Europejskiej, ochrona praw człowieka, 

walka z dyskryminacją). Po raz pierwszy przedmiotem uregulowań wspólnotowych stały się kwestie zatrudnienia. 

Traktat zobowiązywał państwa członkowskie do przygotowania skoordynowanej strategii dot. zatrudnienia oraz 

wdrożeniu systemu sprawozdań w tym zakresie (Komitet ds. Zatrudnienia). Do głównych polityk Unii 

Europejskiej zaliczono politykę ochronę środowiska uznając ją za jeden z priorytetowych elementów rozwoju 

Wspólnoty. W odniesieniu do obywatelstwa Unii Europejskiej zaznaczono, że jedynie uzupełnia ono, a nie 

zastępuje obywatelstwo narodowe. Duże znaczenie dla postępu procesu integracyjnego miały postanowienia TA 

dot. tzw. wzmocnionej współpracy państw członkowskich. Oznaczała ona, że państwa członkowskie mogą w 

pewnych szczególnych sytuacjach zadecydować o nawiązaniu ściślejszej współpracy wykorzystując do tego 

struktury wspólnotowe. 

    TA wprowadził możliwość uchwalenia sankcji wobec Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, które 

naruszało by prawo i zasady obowiązujące we Wspólnocie. Posunięcie to miało związek z planowanym 

powiększeniem Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowo-Wschodniej. TA wzmocnił też po raz kolejny 

pozycję Parlamentu Europejskiego. Dzięki rozszerzeniu zakresu stosowania procedury współpracy Parlament 

uzyskał możliwość blokowania większości propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Wzmocniono 

prerogatywy Trybunału Sprawiedliwości, który mógł odtąd rozpatrywać sprawy związane z polityką wizową, 

azylową, imigracyjną oraz swobodnym przepływem osób. 
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      Oczekiwania, które łączono z TA zostały pod wieloma względami niespełnione. TA nie wprowadził 

oczekiwanych zmian w strukturze instytucjonalnej Wspólnot Europejskich. Pewne propozycje nowych rozwiązań 

donoszących się do instytucji wspólnotowych zawarto w dołączonych do Traktatu dokumentach (Protokół w spr. 

instytucji w perspektywie poszerzenia Unii Europejskiej, Deklaracja w spr. organizacji i funkcjonowania Komisji 

Europejskiej), natomiast w samym Traktacie dokonano jedynie niewielkich zmian w strukturach 

instytucjonalnych. Obejmowały one: zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącego Komisji 

Europejskiej przy powoływaniu członków Komisji Europejskiej, ustalenie maksymalnej liczby członków 

Parlamentu Europejskiego, uproszczenie niektórych procedur decyzyjnych z udziałem Parlamentu Europejskiego 

(m.in. ograniczenie stosowania procedury współpracy, uproszczenie procedury współdecydowania), poszerzenie 

kompetencji Trybunału Sprawiedliwości (włączenie do jego kompetencji spraw związanych z przepływem osób, 

polityką azylową oraz imigracyjną), a także poszerzenie kompetencji Komitetu Regionów (obowiązek 

konsultowania z Komitetem przez Radę Unii Europejskiej i Komisję spraw dot. polityki socjalnej, zatrudnienia, 

opieki zdrowotnej, ochrony środowiska, szkoleń zawodowych i transportu).Traktat nie wypracował też 

oczekiwanych zmian dot. nowych zasad ważenia głosów w Radzie Unii Europejskiej czy zmniejszenia liczby 

deputowanych do Parlamentu Europejskiego i Komisarzy w Komisji Europejskiej.      

      Traktat Amsterdamski, choć nie rozstrzygnął wielu istotnych kwestii i stanowił tylko częściowy sukces na 

drodze do osiągania przejrzystości prawa wspólnotowego, zapoczątkował jednak proces upraszczania i 

konsolidacji podstaw traktatowych. Było to ważne w kontekście kolejnego rozszerzenia Unii Europejskiej, do 

którego doszło w 2004 r. 

Traktat Nicejski 

     Niewystarczający wobec planowanego rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowo-

Wschodniej zakres zmian wprowadzonych w Traktacie Amsterdamskim (TA) spowodował, że konieczne stało się 

zwołanie kolejnej Konferencji Międzyrządowej. Miała ona przygotować Wspólnotę na działanie w warunkach 

radykalnie zwiększonej liczby państw członkowskich (liczba państw kandydujących wzrosła, bowiem do 

12). Konferencja Międzyrządowa roku 2000, której program podstawowy zatwierdzono podczas spotkania Rady 

Europejskiej w Helsinkach w grudniu 1999 r., miała się zająć przede wszystkim sprawami nieuregulowanymi w 

TA (tzw. Amsterdam left-overs), pośród których szczególną uwagę zwrócono na kształt i skład Komisji 

Europejskiej, systemem ważenia głosów w Radzie Unii Europejskiej, rozszerzenie zakresu głosowania 

większością kwalifikowana oraz zmiany w systemie instytucjonalnym. 

            Konferencja Międzyrządowa otwarta została 14 lutego 2000 r. W okresie Prezydencji Portugalskiej prace 

Konferencji objęły prezentację stanowisk przez poszczególne państwa członkowskie, ustalanie metod obrad oraz 

możliwych wariantów rozwiązań w odniesieniu do dyskutowanych problemów. Swoje stanowisko przedstawiły 

także państwa kandydujące do Unii Europejskiej. Druga część Konferencji przypadła na Prezydencję Francuską i 

zakończyła się przyjęciem tekstu Traktatu podczas grudniowego szczytu Rady Europejskiej w Nicei. W ostatnich 

tygodniach 2000 r. obrady toczyły się w nerwowej atmosferze pod presją zbliżającego się momentu prezentacji 

projektu dokumentu. 

11 grudnia 2000 r. przyjęto wstępną wersję Traktatu, zaś 12 grudnia zaprezentowano go w Brukseli. Tekst ten 

konsultowano jeszcze pod względem prawnym oraz językowym. Prace nad jego ostatecznym wykończeniem, 

prowadzono w ramach Sekretariatu Generalnego Rady do końca stycznia 2001 r. 30 stycznia 2001 r. 

opublikowano w Brukseli Traktat Nicejski zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające 

Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty prawne. Traktat podpisano został w Nicei 26 lutego 

2001 r. Przewidywano, że wejdzie on w życie w połowie 2002 r. jednak przeciągający się proces ratyfikacyjny 

sprawił, że Traktat Nicejski zaczął obowiązywać dopiero od 1 lutego 2003 r. 

      Traktat Nicejski (TN) składa się z 2 części. W zwięzłej Preambule przypomniano historyczne znaczenie 

zakończenia istniejącego na kontynencie europejskim podziału, wyrażono też pragnienie sfinalizowania 

zapoczątkowanego przez Traktat Amsterdamski procesu przygotowania instytucji do poszerzenia Unii 

Europejskiej oraz potwierdzono wolę kontynuowania negocjacji akcesyjnych i ich pomyślnego zamknięcia. I-sza 

część Traktatu, obejmuje 6 artykułów, w których zawarto poprawki wnoszone do Traktatu o Unii Europejskiej, 

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 
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Atomowej, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a także Protokołu w sprawie 

przywilejów oraz immunitetów Wspólnot Europejskich. II-ga część (art. 7-13) zawiera postanowienia przejściowe 

i końcowe. TN zawarto na czas nieokreślony. Do Traktatu dołączono 4 protokoły dot.: rozszerzenia Unii 

Europejskiej; Trybunału Sprawiedliwości; skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu ustanawiającego 

Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz Funduszu Badawczego Węgla i Stali i art. 67 Traktatu ustanawiającego 

Wspólnotę Europejską. 

      Na Konferencji Międzyrządowej w Nicei podjęto historyczną dla Unii Europejskiej decyzję w spr. przyjęcia 

do Wspólnoty państw Europy Środkowo-Wschodniej, byłych państw socjalistycznych. Unia Europejska miała 

zostać powiększona po raz pierwszy aż o 12 nowych państw (miały to być Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, 

Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta i Cypr (bez części tureckiej), Rumunia i Bułgaria). 

      Zgodnie z zapisami TN, Komisja Europejska miała się składać z komisarzy w liczbie odpowiadającej 

liczbie Państw Członkowski Unii Europejskiej (zasada: 1 kraj-1 komisarz). Po przystąpieniu 27 państwa do 

Unii Europejskiej, zaproponowano nowe podejście do składu Komisji, polegające na tym, że liczba jej członków 

miała być odtąd mniejsza od liczby państw członkowskich (mieli być wybierani w systemie rotacyjnym). Traktat 

wzmacniał pozycję Przewodniczącego Komisji Europejskiej, który miał odtąd rozdzielać kompetencje 

pomiędzy członków Komisji, mianować wiceprzewodniczących oraz sprawować polityczne kierownictwo na całą 

instytucją. TN wprowadził nowe zasady dot. głosowania większością kwalifikowaną w Radzie Unii 

Europejskiej. Poszczególnym państwom przydzielono głosy ważone nieco bardziej proporcjonalnie do ich 

wielkości, jednak nadal np. Niemcy liczące 82 mln ludności miały mieć tyle samo głosów (tj. 29), co liczące po 

ok. 60 mln mieszkańców Francja, Wielka Brytania czy Włochy. Wstępnie przydzielono też głosy dla przyszłych 

Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Polska uzyskała 27 głosów w Radzie Unii Europejskiej, czyli tyle 

samo, co Hiszpania i niewiele mniej od największych państw europejskich. Postanowienia te miały jedynie 

status deklaracji. Zgodnie z TN, po kolejnym rozszerzeniu Wspólnoty, Parlament Europejski miał się składać z 

732 deputowanych. Liczba deputowanych miała być już stała (system rotacyjny). Polsce przyznano 50 miejsc w 

Parlamencie Europejskim. 

TN zreformował też organy sądownicze, tworząc trójinstancyjny system sądownictwa wspólnotowego. Sąd 

Pierwszej Instancji nabrał charakteru samodzielnego organu sądowniczego 

Układ z Schengen 

      13 lipca 1984 r. Niemcy i Francja zawarły w Saarbrücken porozumienie mające ułatwić ich obywatelom 

przekraczanie wspólnej granicy. Porozumienie dot. jedynie kontroli na dotychczasowych drogowych przejściach 

granicznych. Umową zainteresowały się szybko także państwa Beneluksu (Belgia, Holandia, Luksemburg). 

Nawiązując do porozumienia z Saarbrucken, 14 czerwca 1985 r. zawarto w Schengen (Luksemburg) nową umowę 

nazwaną Układem z Schengen. Dotyczyła ona stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach 

(Schengen I). Umowa z Schengen została zawarta poza wspólnotowym porządkiem prawnym (Układ z 

Schengen włączono do acquis communautaire dopiero w Traktacie Amsterdamskim). Układ z Schengen wszedł w 

życie 26 marca 1995 r. Porozumienie nie tylko znosiło kontrolę osób na granicach wewnętrznych państw, 

które podpisały Układ, ale także wzmacniało współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej 

pomiędzy członkami porozumienia. Układ dot. również współpracy przygranicznej policji z poszczególnych 

państw. 

      Dzięki Układowi z Schengen możliwe stało się swobodne przemieszczanie obywateli z państw należących do 

Układu, w tym także turystów z państw trzecich, azylantów oraz legalnych imigrantów przebywających na 

terytorium Wspólnot. Równocześnie wzmocniono kontrolę na granicach zewnętrznych Strefy Schengen oraz 

zacieśniono współpracę w zakresie zwalczania różnych form przestępczości, zwł. zorganizowanej oraz poprawy 

kontaktów pomiędzy odpowiedzialnymi za to służbami z poszczególnych państw Układu z Schengen. W 1995 r., 

kiedy zaczęło obowiązywać porozumienie, do Strefy Schengen włączone zostały także -Hiszpania i Portugalia, w 

dalszej kolejności Austria i Włochy (1997 r.), Grecja (2000 r.), Dania, Finlandia, Islandia, Szwecja (2001 r.), 

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry (2007 r.). Obecnie z Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej, na przystąpienie do Układu z Schengen czekają jeszcze Cypr (2010 r.) oraz 

Rumunia i Bułgaria (2011 r.) 
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      Przystąpienie państwa do Układu z Schengen wiązało się także z jego uczestnictwem w Systemie 

Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Systemie Informacji Wizowej (VIS), a także ustaleniem kompetencji 

odpowiednich organów państwa w zakresie wprowadzania i udostępniania danych gromadzonych w bazach SIS i 

VIS. Ważnym zagadnieniem związanym bezpośrednio z Układem jest sprawa azylu. Zgodnie z ustaleniami 

Traktatu Amsterdamskiego w 1999 r. sprawy azylowe uwspólnotowiono, tj. przeniesiono z III do I Filaru Unii 

Europejskiej. Wnioskodawcą o przyznanie azylu w Unii Europejskiej może być każda osoba, która posiada 

obywatelstwo państwa nienależącego do Unii Europejskiej. Wniosek o azyl jest rozpoznawany na terytorium tego 

państwa, gdzie został złożony. Wyjątkiem jest możliwość wystąpienia Państwa Członkowskiego Unii 

Europejskiej z wnioskiem do państwa, w którym złożono wniosek azylowy o udzielenie osobie azylu. Wniosek o 

azyl nie może być jednocześnie składany w kilku Państwach Członkowskich Unii Europejskiej (Konwencja 

dublińska z 15 czerwca 1990 r.). 

Konstytucja dla Zjednoczonej Europy 

       Projekt Konstytucji dla Europy został opracowany przez powołany specjalnie w tym celu Konwent Unii 

Europejskiej pod przewodnictwem Valéry’ego Giscard’a ď Estaigne. Konwent zakończył prace nad projektem 

Konstytucji Europejskiej 10 lipca 2003 r. Ich efektem był liczący 278 stron dokument. 

       Konstytucja dla Europy miała zastąpić prawo pierwotne Unii Europejskiej (traktaty i inne dokumenty prawnej 

z tej grupy). Jej mocą miały być uchylone: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) i Traktat o Unii 

Europejskiej (TUE), a także wszystkie dokumenty zmieniające i uzupełniające traktaty. Jednocześnie Unia 

Europejska miała uzyskać podmiotowość prawną na arenie międzynarodowej. W propozycji Konstytucji dla 

Europy dokonano podziału na kompetencje Unii Europejskiej, jej państw członkowskich oraz kompetencje 

dzielone. 

     Po wprowadzeniu ostatecznych poprawek projekt Konstytucji dla Europy został zatwierdzony przez Radę 

Europejską w dn. 18 czerwca 2004 r. Od tego momentu rozpoczęto proces ratyfikacji Traktatu konstytucyjnego 

przez poszczególne Państwa Członkowskie Unii Europejskiej. 

29 października 2004 r. przedstawiciele 25 państw członkowskich Unii Europejskiej, podpisali w Rzymie 

Konstytucję dla Europy. Reprezentanci państw przygotowujących się do członkostwa w Unii Europejskiej -

Bułgaria i Rumunia, a także aspirująca do członkostwa we Wspólnocie Turcja, podpisały wówczas Akt Końcowy 

Konstytucji. 

      Aby Konstytucja dla Europy mogła wejść w życie, musiała być ratyfikowana przez wszystkie z 25 Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej. Pierwotnie zakładano, że proces ratyfikacji Traktatu konstytucyjnego będzie 

trwał 2 lata. W zależności od przepisów prawa obowiązującego w poszczególnych państwach, ratyfikacji traktatu 

dokonać miał parlament lub obywatele poprzez referendum. W większości Państw Członkowskich Unii 

Europejskiej ratyfikacja wypadła pozytywnie dla Traktatu konstytucyjnego, jednak odrzucenie dokumentów przez 

Francuzów (29.V.2005 r.) i Holendrów (1.VI. 2005 r.) w referendach krajowych, skutecznie zastopowało proces 

ratyfikacyjny oraz wprowadzenie Eurokonstytucji. 

      W chwili obecnej Unia Europejska funkcjonuje ciągle w oparciu o ustalenia Traktatu Nicejskiego. Do 

Konstytucji Europejskiej trzeba będzie powrócić w najbliższej przyszłości. Jej przyjęcie jest koniecznym 

warunkiem dla osiągnięcia pełnej integracji europejskiej, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i politycznym. 

Konstytucja Unii Europejskiej ma za zadanie ostatecznie uporządkować struktury unijne, w tym system 

legislacyjno-decyzyjny Wspólnoty. Konstytucja musi też zdefiniować kierunek rozwoju Unii Europejskiej, która 

prawdopodobnie będzie zmierzać w stronę federacyjnego państwa europejskiego. 

50. Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.  

Cztery swobody wspólnego rynku Unii Europejskiej 

Swobodny przepływ towarów 

Swobodny przepływ towarów oznacza, że na danym obszarze istnieje swo-boda obrotu (eksportu i importu) 

towarami. Nie istnieją kontrole graniczne, ograniczenia ilościowe i jakościowe w przepływie towarów, a towar, 
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który został legalnie wprowadzony na teren któregoś z państw członkowskich może być sprze-dawany na 

terytorium każdego innego państwa. 

 

Swobodny przepływ usług 

Swoboda przepływu usług oznacza możliwość zakładania przedsiębiorstw na terenie innego państwa 

członkowskiego i prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach tzw. samozatrudnienia. Regulacje te 

dotyczą w zasadzie wszelkich rodzajów działalności gospodarczej: handlowej, usługowej, rzemieślniczej, 

przemysłowej, a także w zakresie wykonywania tzw. wolnych zawodów (np. adwokat, architekt czy weterynarz). 

Wyróżnia się następujące rodzaje swobód dotyczących przepływu usług: 

 aktywna swoboda świadczenia usług - usługodawca udaje się przejściowo do kraju usługobiorcy, a więc 

sam przekracza granicę w celu wykonania usługi w innym kraju członkowskim; 

 pasywna swoboda usług - odbiorca usługi udaje się do kraju usługodawcy, by tam przyjąć jego 

świadczenia; 

 swoboda przepływu produktu - usługodawca i usługobiorca przebywają w swoich krajach, a tylko produkt 

przekracza granice. 

 

Spółki oraz przedsiębiorstwa zarejestrowane w jednym z państw człon-kowskich UE mogą działać we wszystkich 

pozostałych państwach UE. 

 

Swobodny przepływ kapitału 

Swoboda ta oznacza możliwość transferu zysków z jednego kraju człon-kowskiego UE do drugiego oraz prawo 

inwestowania i nabywania wszelkich walorów rzeczowych i finansowych za granicą bez żadnych przeszkód. 

Oznacza też swobodę przepływu kapitału z tytułu likwidacji lub zmiany inwestycji i wszystkich zysków z tego 

wynikających, jak również przepływ kapitału o charakterze osobistym (np. spadek). 

 

Swobodny przepływ osób 

Zgodnie z tą zasadą, wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do przemieszczania się, osiedlania się, 

podejmowania działalności gospodarczej i pracy w dowolnym kraju Wspólnoty bez konieczności posiadania wiz i 

zezwoleń. Obywatele jednego państwa UE podejmujący pracę lub inną działalność ekonomiczną w innym 

państwie UE muszą być traktowani przez to państwo w taki sam sposób, w jaki traktuje ono swoich obywateli, 

bez jakiejkolwiek dyskryminacji. 

Istotną kwestię stanowi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, która zakłada równe traktowanie 

obywateli UE w dostępie do świadczeń (emerytury, zasiłki). Okresy ubezpieczenia dla pracownika, związane z 

obliczaniem wysokości świadczeń, we własnym kraju i w innych krajach UE są sumowane. 

51. Zasada wzmocnionej współpracy – istota, zakres, przykłady. 

Wzmocniona współpraca to mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii 

Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej 

współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". 

Współpraca ma charakter otwarty – może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki 

określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w 

ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w 

zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji. 

 

Regulacje dotyczące mechanizmu zawarte są w art. 20 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 326-334 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 

Wzmocniona współpraca w zakresie prawa rozwodowego 

W lipcu 2008 roku grupa dziewięciu państw (Francja, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Austria, Rumunia, 

Węgry, Słowenia i Grecja) ogłosiła zamiar ustanowienia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa 

rozwodowego. Związane to było z zablokowaniem przez Szwecję dotyczącego tej kwestii porozumienia. Podjęcie 

współpracy rozważały także Niemcy, Litwa, Portugalia, Belgia i Słowacja. Komisja była niechętna propozycji 

obawiając się zaistnienia w Unii zbyt dużych podziałów, dlatego dyskusja w tym zakresie zamarła. Jednak w 
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grudniu 2009 roku rząd Hiszpanii ogłosił, że zamierza wrócić do tej kwestii w okresie swej prezydencji. Decyzja 

ta spotkała się z pozytywną reakcją sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Francji, Jean-Marie 

Bockela. W marcu 2010 roku Komisja przedstawiła swoje propozycje w tym zakresie. Po zaakceptowaniu 

propozycji przez Parlament Europejski w czerwcu 2010 roku, 12 lipca 2010 roku Rada UE ustanowiła 

wzmocnioną współpracę w tym zakresie. Do współpracy przystąpiło ostatecznie czternaście państw: Austria, 

Belgia, Bułgaria, Hiszpania, Francja, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry 

i Włochy. Z dniem 21 listopada 2012 r. Litwa przystąpiła do wzmocnionej współpracy w zakresie prawa 

właściwego dla rozwodów, a regulacja weszła w życie z dniem 22 maja 2014 r.. 

Jednolity patent europejski 

10 marca 2011 Rada UE zatwierdziła wzmocnioną współpracę 25 państw (bez Włoch i Hiszpanii) w sprawie 

jednolitych patentów. Celem jest obniżenie kosztów uzyskania patentu na obszarze całej Unii Europejskiej. 14 

kwietnia Komisja Europejska przedstawiła swoje propozycje legislacyjne w tym zakresie. Zgodnie z nimi wnioski 

patentowe będzie można składać w dowolnym języku, a następnie będą one tłumaczone na jeden z języków 

Europejskiego Urzędu Patentowego – angielski, francuski lub niemiecki. Koszty tłumaczenia będą zwracane 

posiadaczowi patentu. Tak uzyskany patent ma obowiązywać we wszystkich państwach uczestniczących we 

wzmocnionej współpracy. 29 maja Włochy i Hiszpania zaskarżyły proponowane regulacje do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

 


