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OPINIA 

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I UNII EUROPEJSKIEJ 

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia przepisów zmieniających Akt 

dotyczący wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach 

bezpośrednich 

 

 

Marszałek Senatu skierował do komisji projekt aktu prawnego UE; projekt stanowiska RP 

w sprawie tego dokumentu został przekazany w dniu 26 stycznia 2016 r. 

Komisja rozpatrzyła wniosek na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2016 r.   
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Opinia 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP 

dotycząca projektu Decyzji Rady  

w sprawie przyjęcia przepisów zmieniających Akt dotyczący wyboru członków 

Parlamentu Europejskiego w wyborach bezpośrednich 

 

przyjęta na posiedzeniu w dniu 17.02.2016 r. 

 

 

 

1. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP (KSZUE) zwraca uwagę, że 

Parlament Europejski, przekazując swój projekt decyzji Rady, nie spełnił obowiązków 

wynikających z Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności. Projekt ten nie został w sposób jednoznaczny, z wyznaczeniem terminu na 

przekazanie uzasadnionej opinii, przekazany parlamentom. Ponadto, w ocenie KSZUE projekt 

nie został w sposób wystarczający uzasadniony z punktu widzenia zgodności z zasadą 

pomocniczości.  

 

2. KSZUE nie popiera propozycji utworzenia wspólnego okręgu wyborczego. Wątpliwości 

budzi zgodność tej propozycji z art. 14 ust. 1 i art. 17 TUE. Ponadto, przepis ten jest bardzo 

ogólny i nie jest jasne, w jaki sposób zapewniona byłaby równowaga kandydatów z różnych 

państw oraz w jaki sposób zapewniono by przeciwdziałanie oczywistej przewadze na wspólnej 

liście kandydatów z państw o największej liczbie wyborców. 

 

3. KSZUE uważa także, że szereg przepisów powinno zostać doprecyzowanych i w większym 

stopniu dostosowanych do tradycji państw członkowskich. Dotyczy to  między innymi: 

 - zbyt długiego okresu pomiędzy sporządzaniem spisów wyborców, a dniem wyborów, 

który nie sprzyja dopasowaniu listy wyborców do rzeczywistości; 

 - wymogu określenia „znaków graficznych” na kartach, który w ocenie KSZUE jest 

wymogiem nadmiernym; 

 - obowiązku podania przez państwo członkowskie listy osób posiadających 

obywatelstwo więcej niż jednego państwa członkowskiego. 
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