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 Kalendarium integracji europejskiej  

 5 września 1944 Londyn - Zawarcie unii celnej Beneluksu przez Belgię, Holandię i Luksemburg 

(weszła w życie 1 stycznia 1948 roku). 

 5 maja 1949 Londyn - Powstanie Rady Europy (nie jest to instytucja związana z Unią Europejską, 

jej zadaniem jest obrona praw człowieka i rozwój edukacji) 

 9 maja 1950 Paryż - Ogłoszenie planu Roberta Schumana, czyli powstania Europejskiej Wspólnoty 

Węgla i Stali. 

 4 listopada 1950 Strasburg - Ustanowienie, powołanie przez Radę Europy Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka (tak jak Rada Europy nie należy do instytucji unijnych) i uchwalenie 

Europejskiej Komisji Praw Człowieka, Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka. 

 18 kwietnia 1951 Paryż - Podpisanie traktatu paryskiego ustanawiającego EWWiS przez 6 państw: 

Francję, RFN, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. Wszedł w życie 25 lipca 1952 roku. 

 27 maja 1952 Paryż - Podpisanie traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Obronną przez 6 

 państw: Francję, RFN, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg (nie wszedł w życie, ze względu na 

sprzeciw Francji). 

 23 października 1954 Paryż - Podpisanie traktatu o utworzeniu Unii Zachodnioeuropejskiej. 

Wszedł w życie w maju 1955 roku. 

 25 marca 1957 Rzym - Podpisanie traktatów rzymskich ustanawiających: Europejską Wspólnotę 

Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM). Weszły w życie 1 

stycznia 1958 roku. 

 4 stycznia 1960 Sztokholm - Podpisanie Konwencji o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) przez: Wielką Brytanię, Szwajcarię, Portugalię, Austrię, Danię, Norwegię i 

Szwecję. Weszła w życie 3 maja 1960 roku. 

 18 października 1961 Strasburg - Rada Europy uchwala Europejską Kartę Socjalną; weszła w 

życie 26 lutego 1965 roku. 

 1 lipca 1968 - Utworzenie przez państwa EWG unii celnej i przyjęcie zasady swobodnego 

przepływu siły roboczej 
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 22 stycznia 1972 Bruksela – Pierwsze rozszerzenie Wspólnot Europejskich. Podpisanie traktatów o 

przyjęciu do Wspólnot Europejskich nowych 3 członków: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii. 

 1 sierpnia 1975 Helsinki - Podpisanie aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w 

 Europie. 

 7 lipca 1978 Brema - Uchwała o utworzeniu Europejskiego Systemu Monetarnego (EMS) 

 7-10 czerwca 1979 - Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego 

 1 stycznia 1981 – Drugie rozszerzenie Wspólnot Europejskich. Grecja stała się 10-tym członkiem 

Wspólnot Europejskich 

 1 stycznia 1985 – Trzecie rozszerzenie: Hiszpania i Portugalia zostają członkami Wspólnot 

Europejskich. 

 14 czerwca 1985 Schengen - Francja, Niemcy, Belgia, Holandia i Luksemburg podpisują 

porozumienie o swobodnym przepływie osób, dóbr i kapitału. 

 3 października 1990 Berlin - Do Wspólnot Europejskich wchodzi teren byłej NRD wskutek 

zjednoczenia Niemiec. 

 19 września 1989 podpisano umowę Polska-EWG.  

 26 lutego 1990 pierwszym ambasadorem Polski przy Komisji Wspólnot Europejskich został Jan 

Kułakowski.  

 26 listopada 1991 Polska zostaje przyjęta do Rady Europy 

 16 grudnia 1991 Podpisanie przez Polskę Układu Europejskiego 

 7 luty 1992 Maastricht - Podpisanie traktatu o Unii Europejskiej. 

 1 stycznia 1993 - Powstanie jednolity rynek europejski 

 1 listopada 1993 - Wejście w życie traktatu o Unii Europejskiej (Traktatu z Maastricht) 

 1 stycznia 1995 - Do Unii Europejskiej wchodzą: Austria, Szwecja i Finlandia; Jest to czwarte 

rozszerzenie. 

 2 października 1997 Amsterdam - Podpisanie traktatu amsterdamskiego wprowadzającego zmiany 

w prawie Europejskim, wszedł w życie 1 maja 1999 roku. 

 26 lutego 2001 Nicea - Podpisanie traktatu nicejskiego o wprowadzeniu reform związanych z 

planowanym przyjęciem do UE nowych 10 państw. 

 1 stycznia 2002 - Wprowadzenie banknotów i monet euro w 12 państwach UE. 

 1 maja 2004 - 10 krajów: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, 

Malta, Cypr przystępuje do UE. Jest to piąte rozszerzenie. 

 13 czerwca 2004 - Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce. 

 1 stycznia 2007 Wejście Bułgarii i Rumunii do UE, jest to szóste rozszerzenie. 

 1 lipca 2013 – Chorwacja zostaje przyjęta do Unii Europejskiej, jest to siódme rozszerzenie. 

 23 czerwca 2016 - niewiążące referendum dotyczące dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii 

Europejskiej. Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię określane jest przez media 

terminem brexit. 

Obecnie Unia Europejska zrzesza 28 państw. 

Oficjalni kandydaci do UE: Albania, Czarnogóra, Islandia, Macedonia, Serbia, Turcja. 

 

Ojcowie założyciele Unii Europejskiej 

Robert Schuman (1886-1963) premier Francji w latach 1947-1948, wielokrotny minister spraw 

zagranicznych (1948-1953), minister finansów (1946-1947), odegrał decydującą rolę w początkach 

integracji Europy Zachodniej; współautor tzw. Planu gospodarczego, od jego nazwiska nazywanego Planem 

Schumana (9 maja 1950), który doprowadził do podpisania traktatu paryskiego, powołującego do życia 

Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Przewodniczący Ruchu Europejskiego (1955). W latach 1958-1960 

przewodniczący Parlamentu Europejskiego, następnie jego honorowy przewodniczący. Był jedną z 
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kluczowych postaci w kształtowaniu powojennej Europy i stosunków transatlantyckich, uznawany za 

jednego z ojców Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO. Sługa Boży Kościoła rzymskokatolickiego. 

 

Jean Monnet (1888-1979) Francuski polityk i ekonomista. Pierwszy zastępca sekretarza generalnego Ligi 

Narodów (1919-21). Inicjator unii francusko-brytyjskiej (1940). Doradca finansowy prezydenta Roosevelta. 

Odbudowywał gospodarkę francuską (1946-1949); doradca ministra spraw zagranicznych Roberta 

Schumana. Współtwórca planu Schumana. Pełniąc stanowisko przewodniczącego Wysokiej Władzy 

EWWiS (1952-1955) aktywnie współuczestniczył w przygotowaniu traktatu rzymskiego (25 marca 1957), 

który powoływał Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) (1958). Przewodniczący Komitetu do Spraw 

Działania na rzecz Stanów Zjednoczonych Europy (1955-1975). Był zwolennikiem integracji sektorowej tj. 

współpracy w konkretnych działach gospodarki. Pochowany w paryskim Panteonie. 

 

Alcide de Gasperi (1881-1954) Polityk włoski. Od 1905 redaktor „II Nuovo Trentino”. Współzałożyciel 

Włoskiej Partii Ludowej (1919-1926). Aresztowany i skazany (1926) został zwolniony na skutek 

interwencji papieża Piusa XI; przez wiele lat (1929-1943) bibliotekarz w Bibliotece Watykańskiej. 

Uczestnik Ruchu Oporu, a następnie współtwórca i przywódca włoskiej Chrześcijańskiej Demokracji (1943-

1954). Kilkakrotnie premier i minister spraw zagranicznych. Zwolennik zjednoczenia państw europejskich 

w oparciu o NATO i stworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Współautor koncepcji integracji 

europejskiej (otrzymał za swe starania w1952 roku Nagrodę im. Karola Wielkiego); współtworzył Radę 

Europy (1949), EWWiS (1951). Honorowy przewodniczący Ruchu Europejskiego. 

 

Konrad Adenauer (1876-1967) Współtwórca Republiki Federalnej Niemiec i CDU (partii 

chrześcijańsko-demokratycznej). W latach 1950-1966 przewodniczył CDU. Kanclerz RFN (1949-1963). 

Konsekwentnie dążył do zjednoczenia Niemiec. Przyczynił się do powrotu RFN na scenę polityczną po II 

wojnie światowej, integrując je z Europą Zachodnią; jest uważany za jednego z ojców założycieli Unii 

Europejskiej. Sądził, że zjednoczenie Europy Zachodniej przyczyni się do bezpieczeństwa Niemiec i obrony 

przed ekspansją ZSRR. Zwolennik Stanów Zjednoczonej Europy integracji politycznej, gospodarczej i 

militarnej. Dzięki niemu RFN stało się członkiem Rady Europy i EWWiS. Miał zasługi w utworzeniu EWG 

i Euroatomu. 

 

Paul-Henri Spaak (1899-1972) Polityk belgijski; jeden z przywódców belgijskiej partii socjalistycznej. 

Wieloletni deputowany do parlamentu (od 1932 roku), minister spraw zagranicznych i premier Belgii. 

Przewodniczący pierwszego Zgromadzenia Ogólnego ONZ; współinicjator Beneluksu (unii gospodarczej 

Belgii, Holandii i Luksemburga), współtwórca NATO i jego Sekretarz Generalny; (1957-1961), 

Przewodniczący Zgromadzenia Europejskiego EWWiS (1952-1954). Raport jego autorstwa spowodował 

powołanie EWG i Euroatomu. 

 

Charles de Gaulle (1890-1970) Polityk francuski, prezydent Francji (1958-1969), zwolennik wielkości 

Francji. Przeciwstawiał się ingerencji USA w sprawy Europy. Autor koncepcji „Europa od Atlantyku po 

Ural” i „Europy ojczyzn”; zwolennik funkcjonalistycznej (federalistycznej) metody integracji Europy, 

luźnej współpracy państw europejskich, przeciwnik ponadnarodowych rozwiązań. Blokował wejście 

Wielkiej Brytanii do WE, spowodował pierwszy kryzys WE w dziedzinie finansowania rolnictwa i sposobu 

głosowania w Radzie Europejskiej. 

 

Józef Retinger (1888-1960) Polityk, publicysta, historyk literatury, współpracownik gen. Władysława 

Sikorskiego. Był honorowym sekretarzem generalnym Ruchu Europejskiego. Współorganizował Kongres 

Europejski w Hadze (1948), który doprowadził do powstania Rady Europy. Zwolennik koncepcji tworzenia 

federacji regionalnych przez małe państwa europejskie (równi Polskę), które miały następnie wejść do 

federacji europejskiej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europy
http://pl.wikipedia.org/wiki/NATO
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uga_Bo%C5%BCy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
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Lata tematyczne w Unii Europejskiej 

Europejskie lata tematyczne mają zachęcać do dyskusji i dialogu na konkretne tematy zarówno w 

poszczególnych krajach, jak i między nimi. 

2018 – Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 

2015 - Europejski Rok na rzecz Rozwoju – po raz pierwszy motywem przewodnim europejskiego roku jest 

międzynarodowa polityka UE na rzecz rozwoju.  Rok 2015 był przełomowy z dwóch względów: 

 milenijne cele rozwoju osiągną swój końcowy etap realizacji; 

 społeczność międzynarodowa wspólnie uzgodni nowy kierunek działań na rzecz wyeliminowania 

ubóstwa, promowania zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatu. 

Celem Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju było włączenie obywateli UE, zwłaszcza ludzi młodych, w 

dyskusję dotyczącą współczesnego świata oraz naszej godności i przyszłości. 

Prawo traktatów w Unii Europejskiej 

Traktat Paryski 

Data podpisania: Paryż, 18 kwietnia 1951 na okres 50 lat (jedyny traktat podpisany na czas określony!) 

Traktat wygasł 23 lipca 2002, jego cele są realizowane przez instytucje UE. 

Data wejścia w życie: 25 lipca 1952 

Państwa sygnatariusze: Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Francja, Włochy 

Kontekst historyczny: Stanowił realizację idei współpracy gospodarczej ogłoszonej 9 maja 1950 w 

Paryżu przez Roberta Schumana. 

Znaczenie: Na jego mocy powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Dwa kluczowe sektory 

gospodarki - przemysł węglowy i stalowy krajów członkowskich, zostały poddane międzynarodowej 

kontroli. Był to pierwszy formalny krok integracji europejskiej. Traktat paryski był wynikiem realizacji 

Planu Schumana – ówczesnego ministra spraw zagranicznych Francji. 

Postanowienia: 

 utworzenie wspólnego rynku węgla, stali, rudy żelaza i złomu, rozwój gospodarczy w oparciu o 

wspólny rynek, racjonalna produkcja i podział produktów przemysłu węglowego i stalowego; 

 zapewnienie państwom EWWiS regularnych dostaw węgla i stali, stworzenie jednakowych 

warunków dostępu do tych produktów, kontrola cen; 

 połączenie istotnych dla obronności sektorów: węgla i stali - co miało przyczynić się do umocnienia 

pokoju (poprzez powiązanie siecią zależności przemysłów Francji i RFN). 

 Do nadzorowania postanowień traktatu powołano instytucje o charakterze ponadpaństwowym. 

Powołano Wysoką Władzę (organ wykonawczy) i Wspólne Zgromadzenie (organ kontrolny). 

 

Traktaty rzymskie 

Data podpisania: Rzym, 25 marca 1957 

Data wejścia w życie: 1 stycznia 1958 

Państwa sygnatariusze: Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Francja, Włochy (czyli kraje tworzące 

EWWiS) 

Kontekst historyczny: Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Francja, Włochy zatwierdziły 29 maja 

1956 raport belgijskiego ministra spraw zagranicznych Paula Henriego Spaaka w sprawie ogólnej unii 

gospodarczej i unii w zakresie pokojowego użycia energii atomowej. Postanowiono więc podpisać traktat, 

który będzie mówił o tym jak realizować współpracę gospodarczą i współpracę w zakresie wykorzystania 

energii atomowej.  

Znaczenie: Traktaty, zawarte na czas nieokreślony, powoływały do życia Europejską Wspólnotę 

Gospodarczą – mającą stworzyć wspólny rynek, oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, którego 

zadaniem była kontrola i współpraca w sferze pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Stały się 

podstawą procesu integracji europejskiej i, w konsekwencji, utworzenia Unii Europejskiej.  
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Postanowienia: 

 Uporządkowanie funkcjonowania organów wykonawczych i kontrolnych Wspólnot Europejskich. 

Podpisano porozumienie dotyczące utworzenia wspólnych instytucji dla EWG, Euratomu i 

Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 

 Zawarto konwencję o włączeniu krajów i terytoriów zamorskich Belgii, Francji, Holandii i Włoch do 

Wspólnot, co było jednocześnie początkiem Europejskiego Funduszu Rozwoju. 

 Traktaty dążyły, przez swe zapisy, do silniejszej kooperacji ekonomicznej, prowadzić do tego miało 

m.in. eliminowanie ceł w obrocie wewnętrznym, ujednolicanie stawek ceł zewnętrznych, a także 

wprowadzanie środków umożliwiających coraz swobodniejszy przepływ towarów, pracowników, 

usług i kapitału.  

 

Jednolity Akt Europejski 

Data wejścia w życie: 1 lipca 1987 

Państwa sygnatariusze: Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Francja, Włochy, Dania, Wielka 

Brytania, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia 

Kontekst historyczny: Stanowił nowelizację dotychczasowych traktatów. Uchwalony podczas 

konferencji rządowej w Luksemburgu i w Brukseli (9 września 1985 - 27 stycznia 1986) o zmianie i 

uzupełnieniu trzech Traktatów założycielskich: EWWIS (1951), EWG (1957) i Euratomu (1957). 

Znaczenie: Modyfikacji uległ proces decyzyjny we Wspólnocie. Istotną zasadą wprowadzoną przez 

Jednolity Akt Europejski stała się subsydiarność, gwarantująca decentralizację władzy. Zainicjowano też 

współpracę w zakresie polityki zagranicznej. 

JAE można uznać za początek usuwania barier na drodze do ściślejszej kooperacji, a zarazem bardzo ważny 

etap w historii Wspólnot, który doprowadził w konsekwencji do głębszej integracji politycznej w latach 

dziewięćdziesiątych wyrażonej w Traktacie z Maastricht i Traktacie amsterdamskim.  

Postanowienia: 

 stopniowe utworzenie do końca 1992 rynku wewnętrznego, którego podstawami byłby swobodny 

przepływ towarów, osób, usług i kapitału; 

 włączenie do kompetencji Wspólnoty polityki w zakresie badań, technologii i ochrony środowiska; 

 rozszerzenie współpracy w dziedzinie polityki gospodarczej, walutowej i społecznej; 

 uznanie za jeden z najważniejszych problemów wsparcia dla najuboższych krajów Unii i wiążąca się 

z tym decyzja o utworzeniu dla nich specjalnego funduszu; 

 stworzenie podstaw formalnych do funkcjonowania Rady Europejskiej jako instytucji unijnej; 

 odejście od zasady jednomyślności w Radzie Unii Europejskiej na rzecz kwalifikowanej większości, 

co miało doprowadzić do usprawnienia procesu podejmowania decyzji; 

 wzmocnienie pozycji Parlamentu Europejskiego poprzez wprowadzenie konieczności jego zgody na 

niektóre decyzje oraz zasady współpracy Parlamentu z Radą Unii Europejskiej; 

 stworzenie podstaw prawnych do bliższej współpracy państw Unii odnośnie do polityki 

zagranicznej; 

 usprawnieniu pracy służyło wprowadzenie Sądu Pierwszej Instancji, odciążającego Trybunał 

Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w zakresie sporów pracowniczych oraz spraw wnoszonych 

przez osoby prawne lub fizyczne.  

 

Traktat z Maastricht = Traktat o Unii Europejskiej 
Treaty on European Union → TUE 

Data podpisania: Maastricht, 7 lutego 1992 

Data wejścia w życie: 1 listopada 1993 

Państwa sygnatariusze: Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy, Włochy, Dania, Wielka 

Brytania, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia 
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Kontekst historyczny: Układ dwunastu państw członkowskich Wspólnot Europejskich zawarty na 

zjeździe przywódców państw EWG w Maastricht w Holandii w dniach 9-10 grudnia 1991, dotyczący 

jeszcze większego poziomu integracji politycznej i gospodarczej tych państw. 

Znaczenie: Stanowił najszerszą reformę struktur europejskich. Najważniejszą decyzją było powołanie 

Unii Europejskiej – dopiero od wejścia w życie Traktatu z Maastricht można używać tego określenia, 

opartej na trzech filarach.  

Postanowienia: 

 zobowiązanie, iż do 1999 UE wprowadzi wspólną walutę, którą będą się mogły posługiwać kraje 

spełniające kryteria konwergencji, przystępujące do Unii Gospodarczej i Walutowej, nad stabilnością 

nowej jednostki monetarnej ma czuwać Europejski Bank Centralny; 

 dotychczasowa luźną współpracę w dziedzinie polityki zewnętrznej zastąpiono wspólną polityką 

zagraniczną i bezpieczeństwa; 

 państwa członkowskie Unii zobowiązały się rozwijać współpracę w dziedzinie wymiaru 

sprawiedliwości i polityki wewnętrznej (powstał m. in. Europol); 

 wzmocniono rolę Parlamentu Europejskiego przez przyznanie mu nowych uprawnień dotyczących 

m.in. jego zgody na większą niż dotychczas liczbę decyzji (np. wpływ na powoływanie członków 

Komisji Europejskiej); 

 utworzono Komitet Regionów; 

 wprowadzono obywatelstwo UE, gwarantujące każdemu obywatelowi Unii prawa wyborcze, bierne i 

czynne, w wyborach samorządowych na najniższym poziomie samorządu terytorialnego i wyborach 

europejskich na obszarze pozostałych krajów Unii; poza tym zapewniające swobodę poruszania się 

na terenie UE, jak i ochronę dyplomatyczną bądź konsularną wszystkich państw unijnych (np. w 

kraju, gdzie nie ma placówki dyplomatycznej Holandii obywatel tego kraju może zwrócić się o 

pomoc do placówki Włoch lub Niemiec); 

 oprócz Wielkiej Brytanii pozostałe 11 państw zgodziło się na porozumienie w sprawie polityki 

socjalnej, w ramach dodatkowego protokołu do traktatu. 

 

Traktat amsterdamski 

Data podpisania: Amsterdam, 2 października 1997 

Data wejścia w życie: 1 maja 1999  

Państwa sygnatariusze:  

Kontekst historyczny: Kończył szczyt Rady Europejskiej, służący przeglądowi i rewizji zasad 

zawartych w Traktacie z Maastricht.  

Znaczenie: Był kolejną próbą reform Wspólnoty. Zawierał zmiany w stosunku do prawa wspólnotowego, 

które miały przygotować organizację do wyzwań o charakterze światowym, a jednocześnie sprawić, aby 

działania podejmowane wewnątrz Unii były bliższe obywatelom i bardziej dla nich przejrzyste.  

Postanowienia: 

 wzmocniono Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, ale odłożono na później kwestię 

włączenia Unii Zachodnioeuropejskiej do UE; 

 umocnił współdziałanie w zakresie polityki imigracyjnej, azylowej i kontroli granic, ale Danii, 

Wielkiej Brytanii i Irlandii zezwolono na własną kontrolę graniczną; 

 wprowadzono zasadę tzw. bliższej współpracy nawiązująca do koncepcji Europy koncentrycznych 

kręgów, która umożliwia większą integrację krajów tym zainteresowanych, bez zmuszania do takich 

posunięć innych członków Unii pragnących pozostać na dotychczasowym poziomie integrowania 

się; 

 Traktat potwierdzał podstawowe prawa obywateli UE – przestrzeganie zasad wolności i demokracji, 

prawa człowieka, praworządność, zrównanie w prawach socjalnych kobiet i mężczyzn; 

 Rada Unii Europejskiej może podejmować kroki, które przeciwdziałają dyskryminacji ze względu na 

płeć, rasę, pochodzenie czy religię; 
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 Traktat zobowiązuje Unię do dbania o wysoki poziom zatrudnienia poprzez wymianę informacji i 

prowadzenie programów pilotażowych. Sporo miejsca poświęcono polityce socjalnej, przewidując 

działanie w takich dziedzinach, jak poprawa warunków pracy czy równouprawnienie kobiet i 

mężczyzn na rynku pracy. 

 Traktat umocnił pozycję przewodniczącego Komisji Europejskiej, który może określać polityczne 

kierunki pracy i wywierać większy niż do tej pory wpływ na pracę tego gremium. 

 Wzmocniono też pozycję Parlamentu Europejskiego, nadając mu m.in. prawo akceptowania 

kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. 

 Jednocześnie liczbę miejsc w parlamencie ograniczono w przyszłości do 700 (Traktat nicejski 

podniósł później tę liczbę). 

 

Traktat nicejski 

Data podpisania: Nicea, 26 lutego 2001 r. 

Data wejścia w życie: 1 lutego 2003 r.  

Państwa sygnatariusze:  

Kontekst historyczny: Traktat wprowadzający reformę Unii, uzgodniony został podczas szczytu Rady 

Europejskiej w Nicei w dniach 7–11 grudnia 2000. Stanowił podsumowanie prac rozpoczętych przez 

konferencję międzyrządową w lutym 2000. Szczyt nicejski podkreślił zasadę równoprawnego traktowania 

obecnych i przyszłych członków Unii – traktat otworzył drogę do największego w historii Wspólnot 

Europejskich rozszerzenia o 10 państw, które  zostało zaplanowane na 2004 r. 

Znaczenie: Jego najważniejsze postanowienia dotyczyły m.in. wielkości i składu poszczególnych 

instytucji w przyszłej, już po raz piąty poszerzonej organizacji.  

Postanowienia: 

 od 2005 każde państwo członkowskie będzie posiadało jednego komisarza w Komisji Europejskiej; 

 wzmocnieniu uległa pozycja przewodniczącego Komisji Europejskiej, który będzie mógł zmieniać 

zadania i zakres obowiązków komisarzy; 

 rozszerzenie zakresu decyzji podejmowanych kwalifikowaną większością głosów do 28 artykułów 

traktatowych, m.in. nominowanie przewodniczącego Komisji Europejskiej, wspólna polityka 

przemysłowa, zasady polityki azylowej. Jednak w innych ważnych sferach (np. podatki, fundusze 

strukturalne) zachowana zostaje zasada jednomyślności; 

 podkreślenie możliwości ściślejszej współpracy określonych państw w wybranych dziedzinach tzw. 

zasada wzmocnionej współpracy (realizacja zasady Europy koncentrycznych kręgów); 

 postanowienia dotyczące Parlamentu Europejskiego: po rozszerzeniu Unii o 12 państw będzie w nim 

zasiadało 732 przedstawicieli, podział miejsc między państwa członkowskie będzie przedstawiał się 

w sposób następujący: Niemcy – 99; Wielka Brytania, Francja i Włochy po 72; Hiszpania i Polska 

po 50; Rumunia – 33; Holandia – 25; Grecja, Belgia i Portugalia po 22; Czechy i Węgry po 20; 

Szwecja – 18; Austria i Bułgaria po 17; Dania, Finlandia i Słowacja po 13; Litwa i Irlandia po 12; 

Łotwa – 8; Słowenia – 7; Cypr, Estonia i Luksemburg po 6; Malta – 5; 

 ulegnie zmianie system podziału głosów w Radzie Unii Europejskiej; będzie przedstawiał się w 

następujący sposób: Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Włochy po 29; Hiszpania i Polska po 27; 

Rumunia – 14; Holandia – 13; Belgia, Czechy, Grecja, Portugalia i Węgry po 12; Austria, Bułgaria i 

Szwecja po 10; Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa i Słowacja po 7; Cypr, Estonia, Luksemburg, Łotwa 

i Słowenia po 4; Malta – 3. Łącznie daje to 345 głosów, większość potrzebna do uchwalenia 

projektów wynosić będzie 258. 

Traktat Lizboński 
oficjalna nazwa Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający 

Wspólnotę Europejską (w wersji roboczej określany jako traktat reformujący) 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej → TFUE 

Data podpisania:  
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Data wejścia w życie: 1grudnia 2009 r.  

Państwa sygnatariusze:  

Kontekst historyczny: Podstawowym celem Traktatu z Lizbony jest usprawnienie działania Unii 

Europejskiej, która po dwóch ostatnich rozszerzeniach (w maju 2004 roku o 10 państw i w styczniu 2007 

roku o kolejne dwa) liczy 27 państw, czyli niemal dwukrotnie więcej niż w chwili rozszerzenia w 1995 

roku, gdy UE utworzyło 15 krajów. Ma temu służyć m.in. odejście od zasady jednomyślności w czasie 

głosowania w Radzie UE na rzecz powszechniejszego podejmowania decyzji większością głosów. Zasada 

jednomyślności ma zostać jednak utrzymana w tak ważnych dziedzinach jak obronność czy polityka 

zagraniczna. 

Znaczenie: 

 Traktat Lizboński jest dokumentem rewizyjnym, który uzupełnia i aktualizuje dotychczasowe 

ustalenia. Nadaje on m.in. Unii Europejskiej osobowość prawną, dzięki czemu będzie mogła 

zawierać umowy międzynarodowe, usprawnia działania UE i określa jej kompetencje. Nie zawiera 

natomiast odwołań do ponadnarodowych unijnych symboli jak flaga czy hymn (były to elementy 

odrzuconej konstytucji UE), co ma gwarantować, że nie ma mowy o przekształceniu UE w 

ponadnarodowe superpaństwo. Traktat wspomina natomiast o wartościach, jakie łączą Unię, a więc o 

jej „kulturalnym, religijnym i humanistycznym dziedzictwie”. 

 Liczący ok. 300 stron Traktat z Lizbony wszedł w życie dopiero po dwóch latach (1 grudnia 2009) 

od jego podpisania w stolicy Portugalii m.in. dlatego, że został odrzucony w referendum w Irlandii. 

Mimo swej objętości bywał nazywany minitraktatem, co miało sugerować, że w Unii Europejskiej 

porzucono plany przyjęcia unijnej konstytucji (tym bardziej, że podpisany wcześniej Traktat 

Konstytucyjny odrzucili w referendach w 2005 roku obywatele dwóch państw założycielskich Unii: 

Francji i Holandii). 

Postanowienia: 

 Usprawnieniu ma służyć m.in. ułatwienie podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej (czyli 

w czasie spotkań ministrów krajów członkowskich),  

 utworzenie funkcji stałego przewodniczącego Rady Europejskiej, oraz wysokiego przedstawiciela 

ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 

 Traktat zmienia ponadto zasady sprawowania przewodnictwa przez kraje członkowskie, które 

ograniczone zostaje do kierowania pracami Rady Unii Europejskiej.  

 Prace Rady Europejskiej koordynuje jej stały przewodniczący, a nie - jak dotychczas - premier 

półrocznej, rotacyjnej prezydencji sprawowanej kolejno przez państwa członkowskie. 

 Dokument wprowadza również zasadę, że kraj sprawujący prezydencję działa jako element 

składowy tzw. trio. W ramach takiej grupy każdy kraj współpracuje ze swoim poprzednikiem i 

krajem przejmującym od niego przewodnictwo w UE. W sumie prezydencja każdego trio trwa 18 

miesięcy – po pół roku dla każdego z jego członków. 

 Traktat Lizboński, jako pierwszy unijny dokument, zawiera klauzulę przewidującą wyjście z Unii 

kraju, który zdecydowałby się na ten krok. 

 Jako kolejny unijny traktat wzmacnia rolę Parlamentu Europejskiego. 

 Traktat przewiduje, że do końca października 2014 roku obowiązywać będzie system głosowania 

zwany nicejskim (bo przewidzianym w Traktacie z Nicei), który przyznaje Polsce 27 tzw. głosów 

ważonych. Jest to korzystne dla Polski, która w tym systemie ma tylko o dwa głosy mniej niż cztery 

najludniejsze kraje (Niemcy, W. Brytania, Francja i Włochy). Później ma zacząć obowiązywać 

zasada tzw. podwójnej większości, czyli 55 proc. państw (w UE liczącej 27 członków jest to co 

najmniej 15) zamieszkanych przez 65 proc. ludności. Do 31 marca 2017 roku przewidziano jednak 

furtkę umożliwiającą powtórne głosowanie w systemie nicejskim. 

 Do 2014 roku przedłużone ponadto zostało obowiązywanie zasady jeden kraj-jeden komisarz. 

Tymczasem Traktat z Nicei przewidywał zredukowanie liczby komisarzy do dwóch trzecich liczby 

członków, po osiągnięciu przez Unię Europejską liczby 27 państw członkowskich.  
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 Traktat z Lizbony rozszerza kompetencje Parlamentu Europejskiego w dziedzinie władzy 

ustawodawczej na ponad 40 nowych obszarów m.in. rolnictwo, politykę energetyczną i imigrację. 

Znajdą się one w obrębie tzw. procedury współdecydowania, w której PE dzieli władzę po równo z 

Radą Unii Europejskiej. 

 Parlament Europejski zyskuje też - do spółki z Radą Unii Europejskiej - odpowiedzialność za cały 

unijny budżet. Do tej pory PE nie decydował w sprawie 45 proc. budżetu, czyli tzw. wydatków 

obowiązkowych, związanych z rolnictwem czy realizacją umów międzynarodowych.  

 Tak jak wcześniej Parlament Europejski zatwierdza w jednym głosowaniu skład całej Komisji 

Europejskiej, w tym wysokiego przedstawiciela ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, który 

jednocześnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Nowością jest sformalizowanie w 

Traktacie wymogu, aby przewodniczący Komisji Europejskiej wywodził się z grupy politycznej, 

która wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego. Ponadto przewodniczący Komisji Europejskiej 

wybierany jest bezwzględną większością głosów, a nie zwykłą większością jak dotychczas. 

 Jedną z najważniejszych zmian przewidzianych przez Traktat z Lizbony jest wprowadzenie systemu 

wczesnego ostrzegania legislacyjnego. W praktyce oznacza to wzmocnienie roli krajowych 

parlamentów, które mają osiem tygodni na zgłoszenie zastrzeżeń, jeśli uznają, że decyzje Unii 

Europejskiej nakładają się na ich kompetencje. Chodzi o zagwarantowanie parlamentom krajowym 

tzw. zasady pomocniczości, która w tym przypadku mówi, że prawo unijne można stosować tylko 

wtedy, gdy danej sprawy nie reguluje prawo krajowe. Jeśli parlament jakiegoś kraju uzna, że zasada 

ta została naruszona, może przesłać przewodniczącym: Parlamentu Europejskiego, Rady Unii 

Europejskiej i Komisji Europejskiej „uzasadnioną opinię, dla których uznaje, że dany projekt nie jest 

zgodny z zasadą pomocniczości”. W myśl Traktatu każda z izb w dwuizbowym parlamencie 

krajowym dysponuje jednym głosem (czyli w Polsce po jednym dla Sejmu i Senatu). Gdy opinie o 

niezgodności projektu aktu prawnego z zasadą pomocniczości stanowią co najmniej jedną trzecią 

głosów przyznanych parlamentom krajowym, wówczas projekt zostaje poddany ponownej analizie. 

Dalszą konsekwencją jest możliwość zablokowania decyzji Unii, gdyby większością głosów w 

Radzie UE lub większością głosów w Parlamencie Europejskim, uznano, że projekt nie jest zgodny z 

zasadą pomocniczości. Inicjatywa w sprawie wszczęcia procedury należy jednak zawsze do 

parlamentów krajowych.  

 Parlament Europejski zyskuje ponadto prawo do proponowania zmian w istniejących traktatach. 

 Zgodnie z Traktatem, liczba europosłów ma liczyć 751, w tym przewodniczący PE. Najludniejsze 

państwo Unii (obecnie Niemcy) ma 96 reprezentantów, a mające najmniej mieszkańców (Malta i 

Luksemburg) po 6. Polska ma 51 posłów do Parlamentu Europejskiego. 

 [Nowe stanowiska] Traktat wprowadza dwa widoczne na scenie międzynarodowej stanowiska: 

stałego przewodniczącego Rady Europejskiej (którym został były premier Belgii, chadek Herman 

Van Rompuy) i wysokiego przedstawiciela ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (brytyjska 

laburzystka Catherine Ashton). 

 Stałego przewodniczącego Rady Europejskiej wybiera Rada Europejska na 2,5-letnią kadencję (z 

możliwością jednorazowego przedłużenia). Jego zadaniem jest zwoływanie unijnych szczytów i 

kierowanie ich pracami, a także pomoc w uzgadnianiu wspólnego stanowiska. Powołanie do życia 

stałego przewodniczącego oznacza ważną zmianę, ponieważ do tej pory pracami Rady Europejskiej 

kierował premier lub prezydent kraju sprawującego rotacyjne, półroczne przewodnictwo w UE. Po 

Traktacie z Lizbony przewodnictwa nie znikają, ale są ograniczone do szczebla Rady Unii 

Europejskiej i kierowania politykami sektorowymi, a więc przygotowywania posiedzeń ministrów 

np. ds. rolnictwa. Poszczególne kraje sprawują prezydencję trójkami, w sumie przez 18 miesięcy. 

Pierwszym krajem, który objął prezydencję po wejściu w życie Traktatu, była Hiszpania. W tej 

pierwszej trójce znalazły się ponadto Belgia i Węgry. 

 Drugim nowym stanowiskiem jest szef unijnej dyplomacji, który jest jednocześnie 

wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Nowy, wzmocniony szef dyplomacji prowadzi 

wspólną politykę zagraniczną Unii i w jej imieniu prowadzi dialog polityczny ze stronami trzecimi 

oraz wyraża stanowisko UE np. w organizacjach międzynarodowych. Wysoki przedstawiciel jest też 
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odpowiedzialny za - tworzoną również na podstawie Traktatu Lizbońskiego - kilkutysięczną unijną 

służbę dyplomatyczną (Europejska Służba Działań Zewnętrznych). Szef unijnej dyplomacji stoi 

ponadto na czele rady ministrów ds. zagranicznych, co dotychczas leżało w kompetencjach ministra 

spraw zagranicznych państwa aktualnie sprawującego unijną prezydencji. 

 [Inicjatywa obywatelska] Traktat daje obywatelom UE - po raz pierwszy - możliwość stanowienia 

unijnego prawa. Po zebraniu co najmniej miliona podpisów (na ok. 500 mln mieszkańców Unii) 

obywatele ze „znacznej” – jak to ujęto – liczby państw będą mogli zwrócić się do Komisji 

Europejskiej z wnioskiem legislacyjnym. 

Karta Praw Podstawowych 

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 Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, 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, 

który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. 

Z wejściem w życie Traktatu z Lizbony Karta Praw Podstawowych zyskała taką samą moc prawną 

jak traktaty (prawo pierwotne Unii Europejskiej). Karta, podpisana w 2000 roku w czasie szczytu Rady 

Europejskiej w Nicei, wymienia przysługujące obywatelom UE prawa ujęte w sześciu rozdziałach: 

godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie i wymiar sprawiedliwości. 

Polska zdecydowała się na przyłączenie do tzw. brytyjskiego protokołu ograniczającego stosowanie 

Karty. Inne były jednak motywacje Wielkiej Brytanii, której zastrzeżenia dotyczyły spraw socjalnych i 

pracowniczych, a inne Polski, która obawiała się narzucenia standardów moralnych. Gwarancję wyłączenia 

Czech z obowiązywania Karty uzyskał także eurosceptyczny prezydent tego kraju Vaclav Klaus, który 

obawiał się ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez Niemców wypędzonych z Czechosłowacji na mocy 

dekretów Benesza. 

Organy Unii Europejskiej 

!!! Nie myl Rady Unii Europejskiej, którą tworzą ministrowie ze wszystkich państw członkowskich UE z: 

- Radą Europejską – inną instytucją UE, w ramach której przywódcy – prezydenci, premierzy - krajów Unii 

spotykają się z reguły 4 razy do roku, aby omówić priorytety polityki UE 

- Radą Europy – która w ogóle nie jest organem UE, a zajmuje się ochroną praw człowieka !!! 

 

Rada Europejska 

Informacje ogólne 
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 

Przewodniczący: Donald Tusk 

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

Siedziba: Bruksela (Belgia)  

 

Czym jest Rada Europejska? 

Rada Europejska gromadzi przywódców politycznych UE, którzy określają kierunki polityki UE. Rada 

stanowi najwyższy szczebel współpracy politycznej między państwami UE. Rada jest jedną z siedmiu 

oficjalnych instytucji UE. Jej posiedzenia odbywają się zazwyczaj raz na kwartał w formie spotkań na 

szczycie, w których biorą udział przywódcy państw UE, przewodniczący Komisji Europejskiej, Wysoki 

Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i którym przewodniczy przewodniczący 

Rady Europejskiej.  
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Czym zajmuje się Rada Europejska? 

 Rola Rady Europejskiej polega na wyznaczaniu ogólnych kierunków polityki i priorytetów UE 

oraz rozwiązywaniu złożonych i delikatnych kwestii, których nie można było rozwiązać na niższym 

szczeblu współpracy międzyrządowej. 

 Chociaż Rada Europejska ma wpływ na określanie kalendarza politycznego UE, nie ma uprawnień 

do uchwalania aktów prawnych. 

 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 lub przekazać daną kwestię do Rady Unii 

Europejskiej.  

 

Kto dokładnie wchodzi w skład Rady Europejskiej? 

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów każdego kraju UE, przewodniczący 

Komisji Europejskiej i przewodniczący Rady Europejskiej, który przewodniczy posiedzeniom. W 

posiedzeniach uczestniczy także wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki 

bezpieczeństwa → obecnie Federica Mogherini (Włochy). 

 

Kto jest przewodniczącym Rady Europejskiej? 

Donald Tusk jest przewodniczącym Rady Europejskiej. Jego I kadencja trwała od 1 grudnia 2014 r. do 31 

maja 2017 r., jego II kadencja trwa. 

Pierwszym stałym przewodniczącym Rady Europejskiej od 1 grudnia 2009 do 30 listopada 2014 był 

Herman Van Rompuy (Belgia). 

 

Jak często i gdzie odbywają się posiedzenia Rady? 
Dwa razy w ciągu każdego półrocza (cztery razy w ciągu roku), jednak w razie potrzeby przewodniczący 

może zwołać posiedzenie specjalne. Posiedzenia odbywają się zwykle w Brukseli.  

 

W jaki sposób Rada Europejska podejmuje decyzje? 
 Gdy traktaty nie stanowią inaczej, Rada Europejska podejmuje decyzje w drodze konsensusu. W 

niektórych przypadkach Rada Europejska przyjmuje decyzje jednogłośnie lub większością 

kwalifikowaną w zależności od postanowień traktatu. 

 W głosowaniu nie biorą udziału przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji 

Europejskiej ani wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. 

 

Historia powstania Rady Europejskiej 

Nieformalnie Rada Europejska rozpoczęła swoją działalność w 1974 roku jako forum dyskusyjne dla 

przywódców UE. Szybko przekształciła się w organ, który wyznacza ogólne cele i priorytety Unii.  

Formalny status zdobyła w 1992 roku na mocy Traktatu z Maastricht, zaś w 2009 roku stała się jedną z 7 

oficjalnych instytucji UE na podstawie Traktatu Lizbońskiego. 

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) 
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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 jest głównym organem decyzyjnym UE.  

Jakie są zadania Rady Unii Europejskiej? 

 Wraz z Parlamentem Europejskim negocjuje i uchwala akty prawne UE w oparciu o wnioski 

ustawodawcze przedstawione przez Komisję Europejską. 

 Koordynuje politykę krajów UE.  

 Określa kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE w oparciu o wytyczne Rady 

Europejskiej.  

 Podpisuje umowy między UE a innymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi.  

 Przyjmuje, wspólnie z Parlamentem Europejskim, budżet UE.  

Uchwalanie aktów prawnych UE 

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski wspólnie podejmują ostateczną decyzję w sprawie nowych 

aktów prawnych UE zaproponowanych przez Komisję Europejską. 

Koordynacja polityki gospodarczej 

Państwa członkowskie UE postanowiły kształtować ogólną europejską politykę gospodarczą, której 

koordynacją zajmują się ministrowie gospodarki i finansów poszczególnych państw. 

Kolejnym celem jest stworzenie większej liczby miejsc pracy oraz usprawnienie funkcjonowania systemów 

edukacji, opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Chociaż każde państwo odpowiada za własną politykę, 

mogą one uzgadniać wspólne cele i dzielić się swoimi doświadczeniami. 

Zawieranie umów międzynarodowych 

Rada Unii Europejskiej podpisuje w imieniu UE umowy dotyczące różnych zagadnień, takich jak ochrona 

środowiska, handel, rozwój, przemysł włókienniczy, rybołówstwo, nauka, technika i transport. 

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 

Rządy państw członkowskich sprawują niezależną kontrolę w tych obszarach, lecz współpracują przy 

kształtowaniu wspólnej polityki zagranicznej i obronnej (znanej jako „wspólna polityka zagraniczna i 

bezpieczeństwa”). Rada Unii Gospodarczej stanowi główne forum tej współpracy. 

Unia nie posiada sił zbrojnych. Aby pomóc jej w szybszym reagowaniu na konflikty międzynarodowe i 

klęski żywiołowe, niektóre państwa UE udostępniają jednak swoje wojska siłom szybkiego reagowania, 

których zadania ograniczają się do pomocy humanitarnej, operacji ratunkowych i misji pokojowych. 

Sprawiedliwość 

Obywatele UE powinni mieć równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości w dowolnym miejscu w Unii. W 

Radzie Unii Europejskiej ministrowie sprawiedliwości dążą do tego, aby wyroki sądowe wydane w jednym 

państwie UE – na przykład w sprawach rozwodowych – były uznawane we wszystkich innych państwach 

UE. 

Ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych koordynują kontrolę zewnętrznych granic UE oraz 

walkę z terroryzmem i międzynarodową przestępczością zorganizowaną.  

 

Kto wchodzi w skład Rady Unii Europejskiej? 
Rada UE nie ma stałych członków. Posiedzenia Rady UE odbywają się w dziesięciu rożnych 

konfiguracjach w zależności od obszaru polityki, który będzie omawiany. W zależności od konfiguracji 

poszczególne kraje wysyłają ministra odpowiedzialnego za dany obszar polityki. 

Na przykład w posiedzeniu Rady dotyczącym spraw gospodarczych i finansowych („Rada Ecofin”) 

uczestniczą ministrowie finansów wszystkich krajów UE.  
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Kto przewodzi posiedzeniom Rady Unii Europejskiej?  

Rada ministrów spraw zagranicznych ma stałego przewodniczącego – jest nim Wysoki Przedstawiciel Unii 

do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. 

Wszystkim innym posiedzeniom Rady przewodniczy odpowiedni minister kraju, który wówczas sprawuje 

rotacyjną prezydencję w Unii Europejskiej. Na przykład posiedzeniom Rady ds. Środowiska w czasie 

prezydencji estońskiej będzie przewodniczył estoński minister środowiska. 

Polska sprawowała przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2011 r. 

Rada do Spraw Ogólnych, przy wsparciu Komitetu Stałych Przedstawicieli, zapewnia ogólną spójność prac 

różnych składów. Komitet ten złożony jest ze Stałych Przedstawicieli krajów UE, którzy de facto są 

ambasadorami swoich krajów przy UE. 

Stały Przedstawiciel RP przy UE 

Andrzej SADOŚ - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny 

Kierownik placówki. Reprezentuje RP w Komitecie Stałych Przedstawicieli COREPER (część II) i 

odpowiada za zakres będący przedmiotem prac formacji Rady UE: ds. zagranicznych (także w formacie: 

obrony, handlu oraz pomocy rozwojowej); ds. ogólnych; ds. ekonomicznych i finansowych; ds. 

wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości. 

Głosowanie w Radzie Unii Europejskiej 

Wszystkie dyskusje i głosowania są jawne. 

Decyzje wymagają zazwyczaj podwójnej większości (większości kwalifikowanej): 

 55 proc. krajów (przy aktualnej liczbie 28 państw członkowskich jest to 15 krajów) 

 reprezentujących co najmniej 65 proc. ogółu ludności UE. 

Zablokować decyzję mogą co najmniej cztery kraje (reprezentujące co najmniej 35% ogółu ludności UE). 

Wyjątek – W przypadku tematów newralgicznych, takich jak te związane np. z polityką zagraniczną lub 

podatkami, wymagana jest decyzja jednogłośna (wszystkich krajów). 

Zwykła większość wymagana jest w przypadku kwestii proceduralnych i administracyjnych. 

 

Parlament Europejski 

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

budżetowe 

Skład: 751 posłów (Polska ma 51 mandatów) 

Przewodniczący: Antonio Tajani; (w latach 2009–2012 przewodniczącym był Jerzy Buzek) 

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 

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 

Skład Parlamentu Europejskiego = 751 członków; w ostatnich wyborach 25 maja 2014 r. w Polsce 

głosując 13 okręgach wyborczych wybraliśmy 51 posłów do Parlamentu Europejskiego 

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

kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów, a całkowita liczba nie może przekroczyć 751 (750 

posłów plus przewodniczący, który nie ma prawa głosu). Posłowie zasiadają w PE nie według kraju 

pochodzenia, lecz według przynależności politycznej. Posłowie do PE reprezentują obywateli. 

Kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja 2019 r.  

 

Siedziba Parlamentu Europejskiego 

Parlament Europejski ma trzy siedziby – w Brukseli (Belgia), w Luksemburgu i w Strasburgu (Francja). 

Luksemburg jest siedzibą administracji Parlamentu („Sekretariat Generalny”). 

Posiedzenia całego Parlamentu (tzw. posiedzenia plenarne) odbywają się w Strasburgu i w Brukseli. 

Posiedzenia komisji parlamentarnych odbywają się w Brukseli. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/crosstable.html
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Zadania Parlamentu Europejskiego 

Parlament jest, wraz z Radą Unii Europejskiej, jedną z głównych instytucji odpowiedzialnych za 

stanowienie prawa w UE. 

Parlament pełni trzy podstawowe funkcje: 

1. debatuje nad aktami prawa europejskiego i uchwala je wraz z Radą Unii Europejskiej; 

2. sprawuje nadzór nad innymi instytucjami UE, zwłaszcza nad Komisją Europejską, aby upewnić się, 

że działają w sposób demokratyczny; 

3. debatuje nad budżetem UE i przyjmuje go wraz z Radą Unii Europejskiej. 

1. Uchwalanie aktów prawa europejskiego 

 W wielu obszarach, takich jak ochrona konsumentów i środowiska, Parlament współpracuje z Radą 

Unii Europejskiej (reprezentującą rządy państw członkowskich) przy podejmowaniu decyzji o treści 

aktów prawnych UE i ich oficjalnym przyjęciu. Proces ten jest nazywany zwykłą procedurą 

ustawodawczą (wcześniej procedurą „współdecyzji”). 

 Na mocy Traktatu Lizbońskiego powiększył się zakres zagadnień objętych nową zwykłą procedurą 

ustawodawczą, dzięki czemu Parlament Europejski uzyskał większe uprawnienia i większy wpływ 

na treść aktów prawnych w obszarach obejmujących rolnictwo, politykę energetyczną, imigrację i 

fundusze UE. 

 Zgoda Parlamentu jest również wymagana w przypadku innych ważnych decyzji, np. o przyjęciu 

nowych krajów do UE. 

2. Nadzór demokratyczny 

Parlament wpływa na pozostałe instytucje europejskie: 

 Gdy powoływany jest nowy skład Komisji Europejskiej, jej 28 członków – po jednym z każdego 

państwa UE – nie może objąć urzędu przed zatwierdzeniem ich przez Parlament. Jeżeli posłowie do 

Parlamentu Europejskiego nie zatwierdzą danego kandydata na komisarza, mogą odrzucić cały skład 

Komisji Europejskiej. 

 Parlament może również wezwać Komisję Europejską do dymisji w trakcie jej kadencji. Taka 

procedura jest określana mianem „wotum nieufności”. 

 Parlament sprawuje kontrolę nad Komisją Europejską, badając przedstawiane przez nią 

sprawozdania i kierując zapytania do komisarzy. Istotną rolę w tych działaniach odgrywają komisje 

parlamentarne. 

 Posłowie do PE rozpatrują petycje od obywateli i powołują komisje śledcze. 

 Kiedy przywódcy państw członkowskich spotykają się na szczytach Rady Europejskiej, Parlament 

przedstawia swoją opinię na temat zagadnień uwzględnionych w porządku obrad. 

3. Nadzorowanie budżetu 

 Wraz z Radą Unii Europejskiej Parlament przyjmuje roczny budżet UE. 

 Parlament posiada komisję, która monitoruje wydatki budżetowe i każdego roku dokonuje oceny 

wykonania przez komisję budżetu na poprzedni rok. 

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(z Luksemburga), Elżbieta Bieńkowska jest komisarzem ds. rynku 

wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

Rok ustanowienia: 1958 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/0080a6d3d8/Ordinary-legislative-procedure.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/0080a6d3d8/Ordinary-legislative-procedure.html
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Siedziba: Komisja Europejska ma siedzibę w Brukseli i Luksemburgu, posiada również biura 

(przedstawicielstwa) w każdym państwie UE oraz delegatury w stolicach całego świata. 

 

Komisja Europejska jest jedną z głównych instytucji Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest 

reprezentowanie i ochrona interesów całej Unii. 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 Unii Europejskiej. 

Skład 
 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE, wybranych na 5-letnią kadencję. 

Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki. 

 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 – administratorzy, prawnicy, 

ekonomiści, tłumacze ustni i pisemni, pracownicy sekretariatów itp. przydzieleni do departamentów 

zwanych dyrekcjami generalnymi (DG).  

Mianowanie przewodniczącego KE 

 Obecnym przewodniczącym Komisji Europejskiej jest Jean-Claude Juncker. 

 Kandydata na przewodniczącego przedstawiają przywódcy krajów UE na posiedzeniu Rady 

Europejskiej, z uwzględnieniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kandydat musi 

mieć poparcie większości europosłów. 

 Przewodniczącego mianuje Rada Europejska.  

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. 

 Powołanie wszystkich komisarzy włącznie z przewodniczącym podlega zatwierdzeniu przez 

Parlament Europejski. Podczas pełnienia funkcji komisarze zachowują odpowiedzialność przed 

Parlamentem Europejskim, który ma wyłączne prawo odwołania Komisji Europejskiej.  

 Kadencja obecnej Komisji trwa do 31 października 2019 r.  

 

Czym zajmuje się Komisja Europejska? 

Zadaniem Komisji Europejskiej jest reprezentowanie i ochrona interesów całej Unii. Komisja nadzoruje i 

wdraża politykę UE w poszczególnych obszarach poprzez: 

1. przedstawianie wniosków dotyczących nowych aktów prawnych Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie Unii Europejskiej, 

2. zarządzanie budżetem UE i rozdzielanie środków finansowych, 

3. egzekwowanie prawa UE (wraz z Trybunałem Sprawiedliwości), 

4. reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej, na przykład poprzez negocjowanie umów między 

UE a innymi krajami. 

1. Przedstawianie wniosków dotyczących nowych aktów prawnych 

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

Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej. Komisja Europejska posiada „prawo inicjatywy 

prawodawczej” – może przedstawiać wnioski dotyczące nowych aktów prawnych służących 
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ochronie interesów UE i jej obywateli. Robi to tylko w tych kwestiach, którymi nie można zająć się 

skutecznie na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym (zasada pomocniczości). 

 Kiedy Komisja Europejska przedstawia wniosek dotyczący danego aktu prawnego, stara się 

zaspokoić różne interesy w jak najszerszym zakresie. W celu zapewnienia poprawności szczegółów 

technicznych, Komisja Europejska przeprowadza konsultacje z ekspertami za pośrednictwem 

różnych komitetów i grup. Przeprowadza również konsultacje publiczne. 

 Departamenty Komisji przygotowują projekt proponowanego nowego aktu prawnego. Jeżeli co 

najmniej 14 z 28 komisarzy popiera projekt, jest on wysyłany do Rady Unii Europejskiej i 

Parlamentu. Po poddaniu projektu pod debatę i wprowadzeniu do niego zmian, obydwie instytucje 

decydują, czy należy go przyjąć jako akt prawny. 

2. Zarządzanie budżetem UE i przydział środków finansowych 

 Wraz z Radą Unii Europejskiej i Parlamentem Europejskim Komisja Europejska określa ogólne i 

długoterminowe priorytety UE w zakresie wydatkowania środków w „ramach finansowych” UE. 

 Komisja Europejska przygotowuje również roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament 

Europejski i Radę Unii Europejskiej.  

 Nadzoruje sposób wydawania środków finansowych na przykład przez agencje oraz władze krajowe 

i regionalne. Kontrolę nad zarządzaniem budżetem przez Komisję sprawuje Trybunał 

Obrachunkowy. 

 Komisja Europejska zarządza finansowaniem polityki UE w poszczególnych obszarach (np. w 

obszarze rolnictwa i rozwoju wsi) oraz programów takich jak „Erasmus” (wymiana studentów). 

3. Egzekwowanie prawa europejskiego 

 Jako „strażnik traktatów” Komisja kontroluje, czy każde państwo członkowskie prawidłowo stosuje 

prawo UE. Jeżeli uzna, że rząd danego kraju nie stosuje się do przepisów prawa UE, Komisja 

Europejska najpierw wysyła oficjalne pismo z wnioskiem o naprawienie problemu. W ostateczności 

Komisja Europejska kieruje daną sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 

który może nałożyć kary, a jego orzeczenia są wiążące dla państw członkowskich i instytucji UE. 

4. Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej 

 Komisja Europejska występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych 

takich jak np. Światowa Organizacja Handlu. 

 Z ramienia UE negocjuje również umowy międzynarodowe takie jak np. umowa z Kotonu (o 

pomocy i handlu między UE a rozwijającymi się krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku). 

 

Jak działa KE?  

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. 
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 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. 

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 

Informacje ogólne 

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 

 

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich dokonuje wykładni prawa UE, aby zapewnić jego 

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

Unii Europejskiej a jej instytucjami. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich rozpatruje także 

sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, które uważają, że ich prawa 

zostały naruszone przez instytucje UE. 

Skład 
Trybunał Sprawiedliwości obejmuje dwa organy sądowe: 

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

wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, niektórymi skargami o stwierdzenie nieważności i 

odwołaniami. 

 W skład Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wchodzi po jednym sędzi z każdego 

państwa UE. Trybunał wspomaga dziewięciu „rzeczników generalnych”, których zadaniem jest 

przedstawianie opinii w sprawach wniesionych do Trybunału. Zadanie to wykonują publicznie i 

bezstronnie. 

 Każdy sędzia i rzecznik generalny jest mianowany na odnawialną sześcioletnią kadencję. Rządy 

państw UE uzgadniają kandydatury osób, które zamierzają mianować. 

 

Aby wesprzeć Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w rozpatrywaniu dużej liczby wnoszonych 

do niego spraw i aby zapewnić obywatelom lepszą ochronę prawną, sprawami wniesionymi przez osoby 

prywatne, przedsiębiorstwa i niektóre organizacje oraz sprawami związanymi z prawem konkurencji 

zajmuje się Sąd. 

 

2. 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. 

 

W każdym z organów sądowych sędziowie wybierają spośród siebie prezesa na odnawialny okres trzech lat. 

 

Rodzaje spraw 

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich orzeka we wnoszonych do niego sprawach. Najbardziej 

powszechnych jest pięć następujących rodzajów spraw: 

1. wykładnia prawa (orzeczenia w trybie prejudycjalnym) – sądy krajów UE są zobowiązanie do 

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

Wspólnot Europejskich. Poradę tę określa się jako „orzeczenie w trybie prejudycjalnym”. Ten sam 

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

2. egzekwowanie prawa (skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom) – sprawy wnoszone przeciwko 

rządom krajów UE w związku z nieprzestrzeganiem prawa UE. Komisja Europejska może wszczynać takie 

postępowania, jeżeli sądzi, że państwo członkowskie nie wypełnia zobowiązań, które nakłada na nie prawo 

UE. Postępowanie takie może wszcząć również inne państwo UE. W obu przypadkach Trybunał 

Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich rozpatruje domniemane uchybienie i wydaje wyrok. Jeżeli 

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich uznaje dane państwo za winne uchybienia, zobowiązuje 

je do bezzwłocznego naprawienia sytuacji. Jeżeli następnie Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot 

Europejskich stwierdza, że państwo nie zastosowało się do jego wyroku, może na nie nałożyć karę grzywny.  

3. 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 Unii 

Europejskiej, Komisja Europejska lub (w niektórych przypadkach) Parlament Europejski mogą zwrócić się 

do Trybunału o jego unieważnienie. 

Skargę o unieważnienie mogą również wnieść osoby prywatne, które domagają się od Trybunału 

Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich unieważnienia konkretnego aktu prawnego, ponieważ ma on na nie 

– jako osoby fizyczne – bezpośredni negatywny wpływ. 

Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich stwierdza, że dany akt prawny został 

przyjęty w niewłaściwy sposób lub nie posiada odpowiedniej podstawy w traktatach, może stwierdzić jego 

nieważność. 

4. zapewnianie podejmowania działań przez UE (skargi w sprawie bezczynności) – Parlament Unii 

Europejskiej, Rada Unii Europejskie i Komisja Europejska 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. 

5. skargi na instytucje UE (roszczenia o odszkodowanie, skargi bezpośrednie) – każda osoba fizyczna lub 

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

może wnieść przeciwko nim skargę do Trybunału. 

 

W jaki sposób sprawy są rozpatrywane? 

Do każdej sprawy wnoszonej do Trybunału Sprawiedliwości przydzielany jest sędzia („judge-rapporteur”) i 

rzecznik generalny. Postępowanie w sprawie wniesionej do Trybunału składa się z dwóch etapów: 

Procedura pisemna 

 Strony postępowania przedstawiają Trybunałowi pisemne oświadczenie. Pisemne uwagi mogą być 

również przedstawione przez organy krajowe, instytucje UE, a w niektórych przypadkach przez 

osoby fizyczne. 

 Sędzia opracowuje sprawozdanie, podsumowując oświadczenia i uwagi, a następnie sprawa 

poddawana jest pod dyskusję na posiedzeniu ogólnym Trybunału, podczas którego podejmuje się 

decyzje w następujących sprawach: 

 liczba sędziów, którzy będą zajmować się daną sprawą: 3, 5 lub 15 sędziów (pełen skład), w 

zależności od wagi i stopnia złożoności sprawy. Większość spraw rozpatrywana jest przez pięciu 

sędziów i rzadko zdarza się, by Trybunał orzekał w pełnym składzie; 

 konieczność przeprowadzenia procedury ustnej i wydania oficjalnego oświadczenia przez 

rzecznika generalnego. 

Procedura ustna – posiedzenie jawne 

 Adwokaci obu stron mogą przedstawiać swoje argumenty przed sędziami i rzecznikiem generalnym, 

którzy mogą zadawać im pytania. 
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 Jeżeli Trybunał zadecydował, że konieczna jest opinia rzecznika generalnego, wydaje on ją kilka 

tygodni po przesłuchaniu. 

 Następnie sędziowie odbywają naradę i wydają wyrok.  

Rozprawy w Sądzie toczą się według podobnej procedury, z tym wyjątkiem, że większość spraw 

rozpatrywana jest przez trzech sędziów i nie uczestniczy w nich rzecznik generalny. 

 

To warto wiedzieć 

Jeżeli osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo poniosły szkodę w wyniku działania lub zaniechania działania 

przez daną instytucję UE lub jej urzędników, mogą wnieść skargę do Trybunału w jeden z następujących 

sposobów: 

 pośrednio, za pośrednictwem sądów krajowych (które mogą zadecydować o przekazaniu sprawy do 

Trybunału Sprawiedliwości) 

 bezpośrednio do Sądu, jeżeli decyzja podjęta przez instytucję UE dotyczyła ich bezpośrednio i 

indywidualnie. 

Każdy, kto uzna, że organy w kraju UE, w którym mieszka, naruszyły przepisy prawa UE, musi postąpić 

zgodnie z oficjalną procedurą składania skargi. 

 

Europejski Bank Centralny 

Informacje ogólne 
Rola: EBC zarządza euro, utrzymuje stabilność cen i prowadzi politykę pieniężną i gospodarczą UE. 

Prezes: Mario Draghi 

Członkowie: Prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi banków centralnych wszystkich państw UE 

Rok ustanowienia: 1998 

Siedziba: Frankfurt nad Menem (Niemcy) 

 

Europejski Bank Centralny zarządza euro – wspólną walutą UE – i zapewnia ochronę stabilności cen w 

Unii. EBC odpowiada również za kształtowanie i wdrażanie polityki gospodarczej i pieniężnej UE i tym 

samym wspieranie zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. 

Cele 
 utrzymanie stabilnego poziomu cen (kontrola nad inflacją), zwłaszcza w krajach, których walutą 

jest euro 

 utrzymanie stabilności systemu finansowego – poprzez zapewnienie właściwego nadzoru nad 

rynkami i instytucjami finansowymi. 

Bank współpracuje z bankami centralnymi 28 krajów UE. Wszystkie one tworzą Europejski System 

Banków Centralnych (ESBC). 

EBC koordynuje również ścisłą współpracę między bankami centralnymi w strefie euro obejmującej 19 

krajów UE, które przyjęły euro jako swoją walutę. Współpracę w tej mniejszej grupie banków określa się 

mianem „Eurosystemu”. 

Zadania EBC obejmują: 

 EBC ustala stopy procentoweWyszukaj ten link w innym językuEN••• dla pożyczek udzielanych 

bankom komercyjnym w krajach strefy euro, a tym samym wpływa na podaż pieniądza i inflację. 

 zarządzanie rezerwami walutowymi strefy euro oraz w razie potrzeby sprzedaż lub zakup walut, 

aby utrzymać równowagę kursów wymiany, 

 pomaganie organom krajowym w sprawowaniu odpowiedniego nadzoru nad rynkami i 

instytucjami finansowymi oraz w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych, 

 zezwalanie bankom centralnym w strefie euro na emisję banknotów euro,  

 monitorowanie trendów cenowych i ocena związanego z nimi ryzyka dla stabilności cen. 

 

Struktura 
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Prezes EBC reprezentuje bank na spotkaniach wysokiego szczebla w ramach UE i na poziomie 

międzynarodowym. Europejski Bank Centralny posiada trzy organy decyzyjne: 

1. Rada Prezesów – główny organ decyzyjny - wytycza politykę pieniężną strefy euro i ustala stopy 

procentowe, po których banki komercyjne mogą uzyskać środki z EBC. W jej skład wchodzą Zarząd 

i prezesi 19 banków centralnych krajów strefy euro. 

2. Zarząd – nadzoruje bieżące zarządzanie EBC - składa się z sześciu członków (prezesa, 

wiceprezesa oraz czterech innych członków) mianowanych na ośmioletnią kadencję przez 

przywódców państw strefy euro. 

3. Rada Ogólna – wspomaga działania koordynacyjne i doradcze EBC - pomaga w 

przygotowywaniu przystąpienia nowych państw do strefy euro. W jej skład wchodzą prezes i 

wiceprezes EBC praz prezesi banków centralnych wszystkich 28 państw UE. 

 

EBC współpracuje z krajowymi bankami centralnymi wszystkich państw UE. Wszystkie one tworzą 

Europejski System Banków Centralnych. 

EBC koordynuje współpracę między bankami centralnymi w strefie euro. Współpracę tą określa się mianem 

„Eurosystemu”. 

 

EBC jest instytucją w pełni niezależną. Ani EBC, ani żaden inny narodowy bank centralny Eurosystemu, ani 

też żaden z członków ich organów decyzyjnych nie może zwracać się do żadnej instytucji o instrukcje ani 

przyjmować takich instrukcji. Zasady tej muszą przestrzegać również wszystkie instytucje UE oraz rządy 

państw członkowskich. 

Europejski Trybunał Obrachunkowy 

Informacje ogólne 

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 

 

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. 

 

Czym zajmuje się Trybunał Obrachunkowy? 

 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. 
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 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, jednocześnie utrzymując z nimi stałe kontakty.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%) zarządzanych jest przez Komisję wspólnie z tymi 

organami. 

 

Skład 

W skład Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wchodzi po jednym członku z każdego państwa UE. 

Członkowie są mianowani przez Radę Unii Europejskiej na sześcioletnią odnawialną kadencję. Członkowie 

wybierają spośród siebie prezesa na trzyletnią (również odnawialną) kadencję. 

 

Jak działa Trybunał Obrachunkowy? 

Przeprowadza on trzy rodzaje kontroli: 

 Kontrole finansowe – weryfikuje, czy w sprawozdaniach właściwie przedstawiono sytuację 

finansową, wyniki i przepływy pieniężne w danym roku. 

 Kontrole zgodności – weryfikuje, czy transakcje finansowe są zgodne z przepisami. 

 Kontrola wykonania zadań – weryfikuje, czy fundusze UE zostały wykorzystane w jak najbardziej 

oszczędny i wydajny sposób do osiągnięcia założonych celów. 

Trybunał podzielony jest na grupy kontroli, tzw. izby. Przygotowują one projekty sprawozdań i opinii, które 

następnie są formalnie przyjmowane przez członków Trybunału. Europejski Trybunał Obrachunkowy 

zatrudnia około 800 osób, w tym zarówno tłumaczy i administratorów, jak i kontrolerów. 

 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

Informacje ogólne: 
Rola: EBI zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno w 

UE, jak i poza jej granicami. 

Prezes: Werner Hoyer 

Rada Dyrektorów: Składa się z jednego przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego oraz 

przedstawiciela Komisji Europejskiej. 

Rok ustanowienia: 1958 

Siedziba: Luksemburg 

 
Europejski Bank Inwestycyjny jest własnością 28 państw UE. Bank pozyskuje środki finansowe na rynkach 

kapitałowych i pożycza je, naliczając niskie stopy procentowe, z przeznaczeniem na projekty służące 

poprawie infrastruktury, dostaw energii lub norm środowiskowych zarówno w UE, jak i w krajach 

sąsiedzkich lub rozwijających się.  

Ma on na celu: 

 zwiększać potencjał europejski w zakresie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego 

 wspierać działania w dziedzinie klimatu 

 wspierać politykę unijną poza granicami UE. 
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Czym zajmuje się EBI? 

 EBI pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych 

warunkach na projekty wspierające cele UE. Około 90 proc. pożyczek jest udzielanych na 

terytorium UE. Bank nie korzysta z pieniędzy z budżetu UE.  

 Europejski Bank Inwestycyjny wspiera projekty w państwach UE oraz inwestuje w przyszłych 

państwach członkowskich i w krajach partnerskich. 

 Europejski Bank Inwestycyjny zamiast wykorzystywać środki z budżetu UE pozyskuje je na rynkach 

kapitałowych. 

 Pożyczki udzielane są na korzystnych warunkach na projekty zgodne z celami polityki UE. 

 EBI prowadzi działalność nienastawioną na zysk i udziela pożyczek, których oprocentowanie jest 

zbliżone do kosztów pozyskania pieniędzy. 

 

Główne produkty i usługi oferowane przez EBI 

1. Udzielanie kredytów i pożyczek – pożyczki stanowią około 90 proc. całkowitego zobowiązania 

finansowego. Beneficjentami są zarówno duże korporacje, jak i małe przedsiębiorstwa lub samorządy.  

Udzielone wsparcie często przyczynia się do przyciągnięcia innych inwestorów. Kredyty wynoszące ponad 

25 mln euro udzielane są bezpośrednio. W przypadku mniejszych kredytów EBI uruchamia linie 

kredytowe dla instytucji finansowych, które udzielają dalszych kredytów kredytobiorcom. 

 

EBI udziela pożyczek zgodnie z następującymi 6 celami priorytetowymi określonymi w planie operacyjnym 

Banku:  

1) spójność i konwergencja,  

2) wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),  

3) zrównoważenie środowiskowe,  

4) wdrażanie inicjatywy Innowacje 2010 (i2i),  

5) rozwój transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (TEN),  

6) zrównoważony, konkurencyjny i bezpieczny sektor energetyki. 

 

2. Finansowanie łączone – umożliwia klientom połączenie finansowania uzyskanego z EBI z innymi 

finansami. 

 

3. Doradztwo i pomoc techniczna – udzielana przez zespół składający się z ekspertów w dziedzinie 

ekonomii, inżynierów i specjalistów; stanowi uzupełnienie mechanizmów finansowania EBI. 

 

Działalność EBI poza UE 
Europejski Bank Inwestycyjny wspiera politykę UE w dziedzinie rozwoju i współpracy w krajach 

partnerskich. 

Aktualne mandaty polityczne obejmują następujące obszary: 

1. Europa Południowo-Wschodnia  

2. polityka sąsiedztwa:  

1) sąsiedztwo w regionie śródziemnomorskim,  

2) Rosja i sąsiedztwo wschodnie  

3. kraje rozwijające się i współpracujące:  

1) Afryka, Karaiby, Pacyfik  (oraz kraje i terytoria zamorskie), 

2) Afryka Południowa, 

3) Azja i Ameryka Łacińska.  

 

Skład 
Udziałowcami EBI są wszystkie kraje UE. 
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Decyzje EBI podejmują następujące organy: 

 Rada Gubernatorów składająca się z ministrów (zwykle ministrów finansów) rządów wszystkich 

państw członkowskich. Określa ona ogólną politykę kredytową banku. 

 Rada Dyrektorów, której przewodniczy Prezes banku, składająca się z 28 członków – 27 

mianowanych przez państwa członkowskie i jednego mianowanego przez Komisję Europejską. Rada 

ta zatwierdza operacje udzielania i zaciągania kredytów. 

 Komitet Zarządzający, który jest organem wykonawczym banku. Zarządza on bieżącym 

funkcjonowaniem banku. 

 Komitet Kontrolny sprawdza, czy działalność EBI prowadzona jest w sposób prawidłowy. 

Departamenty EBI wdrażają decyzje w zakresie zarządzania. 

 

Jak działa EBI? 

 EBI podejmuje decyzje w zakresie udzielania i zaciągania kredytów na podstawie z jednej strony 

jakości projektów a z drugiej możliwości oferowanych przez rynki finansowe. EBI ma szczegółowo 

określone priorytety dotyczące działalności kredytowej. 

 Poza UE EBI wspiera politykę UE w dziedzinie rozwoju i współpracy w krajach na całym świecie. 

 Jako niezależny organ EBI sam podejmuje decyzje w zakresie udzielania i zaciągania kredytów. 

Współpracuje z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją Europejską, Parlamentem 

Europejskim i Radą UE. 

 Europejski Fundusz Inwestycyjny 

Europejski Fundusz Inwestycyjny ustanowiono w 1994 roku. EBI jest większościowym 

udziałowcem w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym (EFI), w ramach którego finansowane są inwestycje 

w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) przy wykorzystaniu kapitału wysokiego ryzyka i 

instrumentów finansowania opartych na podziale ryzyka. Innymi udziałowcami są Komisja Europejka i 

instytucje finansowe z krajów europejskich. Fundusz utworzono w 1994 r. Działalność funduszu obejmuje 

państwa członkowskie UE, kraje kandydujące, Liechtenstein i Norwegię.  

 

Produkty EFI 

 Europejski Fundusz Inwestycyjny zapewnia kapitał podwyższonego ryzyka małym i średnim 

przedsiębiorstwom (MŚP), zwłaszcza nowym i ukierunkowanym na nowe technologie.  

 Udziela on gwarancji kredytowych instytucjom finansowym (np. bankom) na pożyczki udzielane 

przez nie MŚP. 

 Pomoc do państw UE i krajów przygotowujących się do członkostwa w UE, aby mogły rozwijać 

rynki kapitału wysokiego ryzyka. 

 

EFI nie należy do pożyczkodawców: nie udziela bezpośrednich pożyczek ani dotacji przedsiębiorstwom, ani 

też nie inwestuje bezpośrednio w firmy. Działa natomiast za pośrednictwem banków i innych pośredników 

finansowych. Korzysta przy tym ze środków własnych bądź powierzonych mu przez EBI lub Unię 

Europejską. 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) 

Informacje ogólne 

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 

Rok ustanowienia: 1957 

Siedziba: Bruksela (Belgia) 
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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 Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Jest swego 

rodzaju łącznikiem między podejmującymi decyzje instytucjami europejskimi a obywatelami UE. 

 

Rola EKES 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny został utworzony w 1957 roku jako forum dyskusyjne w 

sprawach dotyczących jednolitego rynku. Za pośrednictwem EKES-u europejskie grupy interesu – związki 

zawodowe, pracodawcy, rolnicy – mogą się formalnie wypowiadać na temat wniosków legislacyjnych UE. 

EKES wydaje średnio 170 dokumentów konsultacyjnych i opinii rocznie. Wszystkie opinie są 

przekazywane organom decyzyjnym Unii, a następnie publikowane w Dzienniku Urzędowym UE. 

 

Członkowie EKES 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny liczy 350 członków reprezentujących środowiska społeczno-

gospodarcze z całej Europy. Członkowie są nominowani przez rządy krajów Unii i mianowani przez Radę 

Unii Europejskiej na odnawialną pięcioletnią kadencję. Członkowie EKES-u nie pobierają wynagrodzenia, 

lecz otrzymują diety na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania w związku z uczestniczeniem w 

posiedzeniach. 

Członkowie Komitetu należą do jednej z trzech grup: 

 pracodawców 

 pracowników  

 różnych grup interesu (np. grup rolników, konsumentów). 

 

Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ich ludności: 

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. 

 

Czym zajmuje się EKES? 

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. 

 

W jaki sposób działa EKES? 

 Parlament Europejski, Rada UE oraz Komisja Europejska zwracają się do Komitetu o wydanie opinii 

w różnych dziedzinach. Komitet przedstawia opinie również z własnej inicjatywy. 

 Członkowie pracują na rzecz UE, niezależnie od swoich rządów. Spotykają się dziewięć razy w 

roku. Opinie przyjmowane są zwykłą większością głosów. 
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 Sesje plenarne przygotowywane są przez specjalne sekcje tematyczne oraz Komisję Konsultacyjną 

ds. Przemian w Przemyśle. Nad postępem w realizacji strategii politycznych UE czuwają tzw. 

obserwatoria  oraz Komitet Sterujący ds. Strategii „Europa 2020”. 

 EKES utrzymuje regularne kontakty z regionalnymi i krajowymi radami społecznymi i 

gospodarczymi w całej Unii Europejskiej. Kontakty te obejmują wymianę informacji oraz dyskusje 

dotyczące określonych zagadnień. 

Komitet Regionów 

Informacje ogólne 

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) 

 

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i 

regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 28 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu 

Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni 

wpływ na regiony i miasta. 

 

Czym zajmuje się Komitet Regionów? 

Dzięki tej instytucji regiony i miasta mogą formalnie wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez 

UE, zapewniając uwzględnienie stanowiska i potrzeb władz lokalnych i regionalnych. 

 Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania 

opinii Komitetu Regionów w ramach procesu stanowienia prawa w sprawach dotyczących 

samorządów lokalnych i regionalnych, na przykład w kwestiach opieki zdrowotnej, edukacji, 

zatrudnienia, polityki społecznej, spójności gospodarczej i społecznej, transportu, energii i zmian 

klimatu. 

 Jeżeli tego nie zrobią, Komitet Regionów może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. 

 Po otrzymaniu przez Komitet Regionów wniosku ustawodawczego przygotowuje i przyjmuje on 

opinię, a następnie przedkłada ją odpowiednim instytucjom UE. 

 Komitet Regionów wydaje również opinie z własnej inicjatywy. 

 

Skład 
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. 
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Jak działa Komitet Regionów? 

Komitet Regionów mianuje sprawozdawcę (jeden z członków Komitetu), który konsultuje się z 

zainteresowanymi stronami i przygotowuje opinię. Tekst opinii jest poddawany pod dyskusję i 

przyjmowany przez komisję Komitetu Regionów odpowiedzialną za dany obszar polityki. Opinię 

przedkłada się następnie wszystkim członkom do głosowania na posiedzeniu plenarnym, podczas którego 

wprowadza się do niej zmiany i przyjmuje się ją w drodze głosowania. Na końcu wspólnie uzgodniona 

opinia zostaje przekazana wszystkim zainteresowanym instytucjom UE. 

 

W ciągu roku odbywa się do sześciu sesji plenarnych, podczas których przyjmuje się opinie dotyczące od 50 

do 80 projektów legislacyjnych UE. 

 

W Komitecie Regionów działa sześć komisji, które zajmują się zagadnieniami z różnych obszarów polityki i 

przygotowują opinie poddawane pod dyskusję podczas sesji plenarnych. Komisje te odpowiadają kolejno 

za: 

1) spójność terytorialną  

2) politykę gospodarczą i społeczną,  

3) edukację, badania naukowe oraz kwestie dotyczące młodzieży  

4) środowisko, zmiany klimatu i energię  

5) obywatelstwo, sprawowanie rządów oraz sprawy instytucjonalne i zewnętrzne  

6) zasoby naturalne.  

 

Komitet Regionów przyjmuje również rezolucje w sprawach politycznych najwyższej wagi. 

W Komitecie Regionów znajdują się przedstawiciele czterech grup politycznych odpowiadających głównym 

europejskim typom ugrupowań politycznych. Te grupy to: 

 Europejska Partia Ludowa (EPL) 

 Partia Europejskich Socjalistów (PSE) 

 Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) 

 Unia na rzecz Europy Narodów – Przymierze Europejskie (UEN-EA). 

 

To warto wiedzieć 

Komitet zachęca do uczestniczenia w polityce UE na wszystkich poziomach, począwszy od władz 

regionalnych i lokalnych po indywidualnych obywateli. Władze regionalne i lokalne, stowarzyszenia, 

organizacje pozarządowe, eksperci i naukowcy mogą uczestniczyć w przeprowadzanych online ankietach, 

konsultacjach i wydarzeniach. Do konkursu o tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości mogą 

stawać wszystkie regiony o kompetencjach politycznych, a konkursy Komitetu na pracę doktorską 

skierowane są do środowisk akademickich. 

 

Komitet Regionów ustanowił szereg sieci, aby umożliwić wszystkim regionom i miastom wymianę 

informacji o najlepszych praktykach, współpracę i przyczynianie się do debaty UE na tematy takie jak: 

wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zwalczanie zmiany klimatu, współpraca transgraniczna, rozwój i zasada 

pomocniczości. 

 

Władze lokalne i regionalne mogą również podpisać Kartę wielopoziomowego sprawowania rządów w 

Europie, która przyczynia się do wspierania legitymizacji i odpowiedzialności miast i regionów w zakresie 

wdrażania polityki UE w sprawach społecznych. 

 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

Informacje ogólne 

Rola: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i 

agencjom UE. 
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Rzecznik Praw Obywatelskich: Emily O’Reilly 

Rok ustanowienia: 1995 

Siedziba: Strasburg (Francja) 

 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i 

agencjom UE. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na skargi obywateli, przedsiębiorstw i 

organizacji z UE, pomagając w ujawnianiu przypadków „niewłaściwego administrowania”, w których 

instytucje, organy, urzędy lub agencje UE naruszają prawo, nie przestrzegają zasad dobrej administracji lub 

łamią prawa człowieka. Skargi mogą składać obywatele UE lub osoby zamieszkałe na terytorium UE 

oraz przedsiębiorstwa i instytucje mające siedzibę w UE. 

 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wszczyna dochodzenia na podstawie skarg lub z własnej 

inicjatywy. Jest całkowicie niezależny i nie przyjmuje poleceń od żadnego rządu ani żadnej organizacji. Raz 

do roku rzecznik przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z działalności.  

 

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich? 

Rzecznik rozpatruje skargi dotyczące różnych przypadków niewłaściwego administrowania, m.in.: 

 nieuczciwe postępowanie 

 dyskryminacja 

 nadużywanie uprawnień 

 brak lub odmowa udzielenia informacji 

 nieuzasadniona zwłoka 

 nieprawidłowe procedury. 

 

Sposób powoływania 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wybierany jest przez Parlament Europejski na odnawialną 

pięcioletnią kadencję. Jest to jedno z pierwszych zadań nowo wybranych posłów do PE. 

 

Jak złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich? 

Osoba niezadowolona z działania instytucji, organu, urzędu lub agencji UE powinna najpierw zwrócić się do 

nich o naprawienie sytuacji. Jeśli działanie to nie skutkuje, można złożyć skargę do Rzecznika.  

Skargę do Rzecznika należy wnieść w ciągu dwóch lat od momentu, gdy skarżący dowie się o wystąpieniu 

danego problemu. Skarżący musi ujawnić swoją tożsamość, jednoznacznie wskazać, której instytucji lub 

organu skarga dotyczy oraz opisać na czym polega problem – może jednak zastrzec traktowanie skargi jako 

poufnej. 

 

Co dzieje się po wniesieniu skargi? 

Europejski Rzecznik Praw Człowieka może rozwiązać problem skarżącego poprzez zwykłe 

poinformowanie instytucji, organu, urzędu lub agencji, których dotyczy skarga. Jeżeli jednak to nie 

wystarczy, Rzecznik będzie dążył do rozwiązania polubownego, które naprawia zaistniałą sytuację i 

zadowala skarżącego. 

Jeżeli te działania nie poskutkują, Europejski Rzecznik Praw Człowieka może wystosować zalecenia 

do instytucji, której dotyczy skarga. Jeżeli instytucja ta nie przyjmuje jego zaleceń, Rzecznik może 

przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu specjalne sprawozdanie, w wyniku którego Parlament Europejski 

w razie potrzeby może podjąć niezbędne działania na szczeblu politycznym. 

Jeśli Rzecznik nie jest uprawniony do rozpatrzenia danej skargi – bo na przykład skarga ta była już 

przedmiotem postępowania sądowego – będzie czynił starania, by skierować skarżącego do właściwego 

organu, który może mu pomóc. 

 

Czym nie zajmuje się Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich? 
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Rzecznik nie może prowadzić dochodzeń w sprawach: 

 skarg przeciwko władzom krajowym, regionalnym lub lokalnym w państwach UE (resorty rządowe, 

agencje państwowe i samorządy terytorialne), nawet jeżeli skargi dotyczą spraw związanych z UE, 

 działań krajowych sądów lub rzeczników praw obywatelskich – Europejski Rzecznik Praw 

Obywatelskich nie jest organem odwoławczym od decyzji podjętych przez te instancje,  

 skarg przeciwko przedsiębiorstwom lub osobom fizycznym. 

Trzy filary Unii Europejskiej 

Traktat w Maastricht, podpisany 7 lutego 1993 roku, uznawany jest za umowę międzynarodową, powołującą 

do życia Unię Europejską. Podpisało go 12 państw, które wówczas należały do Wspólnoty. Były to kraje 

założycielskie: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Luksemburg i Belgia, ale także Dania, Grecja, 

Hiszpania, Irlandia, Portugalia i Wielka Brytania. Za najważniejsze postanowienie traktatu uznaje się jednak 

ustanowienie trzech filarów, wyznaczających kierunki integracji państw, które go podpisały. Traktat wszedł 

w życie 1 listopada 1993 r. 

Filarami traktatu były: polityka gospodarcza i walutowa, polityka zagraniczna i bezpieczeństwo oraz 

polityka wewnętrzna i wymiar sprawiedliwości.  

 

Droga Polski do Unii Europejskiej 

 21 czerwca 1990 - Polska jako pierwszy kraj Europy Środkowo-Wschodniej składa wniosek o 

stowarzyszenie ze Wspólnotami Europejskimi 
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 22 grudnia 1990 - rozpoczęcie rozmów negocjacyjnych w sprawie stowarzyszenia (równolegle z 

Węgrami i Czechosłowacją) 

 16 grudnia 1991 - podpisanie umowy o stowarzyszeniu zwanej Układem Europejskim 

 lipiec 1992 - ratyfikacja Układu Europejskiego przez polski parlament 

 21-22 czerwca 1993 - szczyt Rady Europejskiej w Kopenhadze; wyrażenie politycznej woli 

Wspólnot Europejskich na rozszerzenie wschodnie, określenie kryteriów przyjęcia nowych krajów 

(m.in. demokratyczne rządy, gospodarka wolnorynkowa, konkurencyjność) 

 grudzień 1993 - dobiega końca proces ratyfikacji Układu Europejskiego przez państwa członkowskie 

Unii Europejskiej i Parlament Europejski 

 1 lutego 1994 - Układ Europejski wchodzi w życie 

 8 czerwca 1994 - Polska składa wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej 

 16-18 czerwca 1997 - szczyt Rady Europejskiej w Amsterdamie; projekt reformy instytucji Unii 

Europejskiej przygotowujący je do powiększonego składu (z 15 do 27 członków) 

 16 sierpnia 1997 - Komisja Europejska wydaje pozytywną opinię dotycząca wniosku akcesyjnego 

Polski 

 13 grudnia 1997 - na szczycie Rady Europejskiej w Luksemburgu zapada decyzja o rozpoczęciu 

negocjacji akcesyjnych z Polską (taka sama decyzja zapada w stosunku do Czech, Cypru, Estonii, 

Słowenii i Węgier) 

 24 marca 1998 - Jan Kułakowski zostaje mianowany na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. 

Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej 

 31 marca 1998 - rozpoczęcie negocjacji o członkostwo 

 3 kwietnia 1998 - rozpoczęcie I etapu negocjacji (tzw. screening), czyli wytyczenie obszarów 

polskiego prawodawstwa, które muszą zostać zmienione pod kątem zgodności z prawodawstwem 

europejskim 

 10 listopada 1998 - II etap: rozpoczęcie właściwych negocjacji 

 1 maja 1999 - wschodzi w życie traktat amsterdamski reformujący Unię Europejską 

 26 lutego 2001 - podpisanie nowego traktatu reformującego Unię Europejską w Nicei 

 13 grudnia 2002 - zakończenie negocjacji akcesyjnych w czasie szczytu w Kopenhadze 

 1 lutego 2003 - Traktat z Nicei wchodzi w życie 

 16 kwietnia 2003 - Polska (wraz z innymi 9 krajami) podpisuje traktat akcesyjny w Atenach 

 1 maja 2004 - Polska uzyskuje pełne członkostwo w Unii Europejskiej 

 


