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OTWARCIE POSIEDZENIA 

Inaugurującej sesji Parlamentu w dniu 2 lipca 2019 r. przewodniczył dotychczasowy 

przewodniczący Antonio TAJANI. Po odegraniu „Ody do wolności” skrytykował posłów 

Brexit Party za odwrócenie się plecami podczas odtwarzania hymnu europejskiego. 

Następnie dokonał losowania ośmiu posłów wyznaczonych do liczenia głosów, wśród 

których znaleźli się m.in. posłowie Jerzy BUZEK i Jan OLBRYCHT.  
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Jedynym posłem, który zabrał głos był Irlandczyk Matt CARTHY z Grupy Zjednoczonej 

Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica, który wezwał Przewodniczącego do 

interwencji ws. trzech posłów wybranych w Katalonii, którzy nie zostali dopuszczeni 

do wzięcia udziału w obradach.  

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO 

 
Przewodniczącym Parlamentu został wybrany włoski socjalista David-Maria SASSOLI. 

 

Po rozpoczęciu sesji w dniu 3 lipca 2019 r. przewodniczący A. TAJANI nawiązując do 

sugestii przywódców państw członkowskich, kto powinien zostać nowym 

przewodniczącym Parlamentu podkreślił, że Parlament Europejski jest wolny, 

autonomiczny i nie kieruje się wskazówkami zewnętrznymi. Przedstawił zgłoszone 

cztery kandydatury: Sky KELLER z grupy Zielonych/ Wolne Przymierze Europejskie, Siry 

REGO z Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/ Nordycka Zielona Lewica, Davida-

Marii SASSOLIEGO z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie 

Europejskim oraz Jana ZAHRDILA z grupy Europejskich Konserwatystów  

i Reformatorów. Przed głosowaniem kandydatki i kandydaci zabrali głos w krótkich 

wystąpieniach.  

Ska KELLER powiedziała, że obywatele w wyborach odpowiedzieli proeuropejskim 

przesłaniem na pełną nienawiści retorykę populistycznej prawicy, a wyższa frekwencja 

jest jasnym sygnałem, że projekt europejski jest żywy. Oznacza to mocny mandat dla 

Parlamentu do kontroli Komisji Europejskiej i państw członkowskich, jak również 

wzmocnienia roli samego Parlamentu. Podkreśliła, że posłowie powinni wybrać 

niezależnego Przewodniczącego, bo to stanowisko nie może stać się kartą 

przetargową w gabinetowych negocjacjach prowadzonych w Radzie.  Jej zdaniem 

wobec kryzysu klimatycznego, rosnących nierówności społecznych 

i napiętych stosunków międzynarodowych UE jest potrzebna bardziej niż 

kiedykolwiek, ale jej instytucje nie zawsze nawiązują dobry kontakt z obywatelami. 

Podkreśliła, że jako przewodnicząca Parlamentu chciałaby odnowić zaufanie i sprawić, 

by Parlament był miejscem spotkań z obywatelami i przedstawicielami społeczeństwa 

obywatelskiego, miejscem dyskusji o przyszłości Europy.  Zapowiedziała, że będzie 

bronić praw człowieka, demokracji i praworządności. Podkreśliła, że wszyscy posłowie 
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muszą bronić historycznego osiągnięcia jakim jest Unia dodając, że urodziła się w kraju 

podzielonym Żelazną Kurtyną. Dodała, że mieszkając w pobliżu granicy niemiecko-

polskiej wie jak Europa zbliża ludzi i pokonuje granice. 

Sira REGO powiedziała, że teraz gdy rządy podczas Rady kupczyły stanowiskami, 

ważne jest po czyjej stronie będzie stał nowy przewodniczący Parlamentu. Czy za 

lobbystami, międzynarodowymi korporacjami, „twierdzą Europa”, neofaszyzmem, czy 

też za interesami pracowników. Podkreśliła, że jako kandydatka na przewodniczącego 

chce bronić interesów w szczególności wyzyskiwanych pracowników i zmianami 

klimatycznymi. Jej zdaniem dotychczasowa neoliberalna polityka gospodarcza UE 

spowodowała w Grecji, Hiszpanii i Portugalii wzrost bezrobocia, rozpowszechnienie 

umów śmieciowych, a w konsekwencji nierówności społeczne. Z kolei zmiany 

klimatyczne powoli są odczuwalne we wszystkich państwach członkowskich. Dodała, 

że neoliberalne polityki gospodarcze żywią potwora faszyzmu, a skrajna prawica 

zasiadająca w Parlamencie prowadząca ksenofobiczną i rasistowską politykę chce 

doprowadzić do akceptacji mowy nienawiści usprawiedliwiającej naruszanie praw 

człowieka pod pozorem ochrony bezpieczeństwa.  Parlament powinien opowiedzieć 

się za zwiększeniem roli kobiet i ochroną działaczy ratujących migrantów na Morzu 

Śródziemnym. 

David-Maria SASSOLI powiedział, że jako przewodniczący będzie starał się zwiększyć 

rolę Parlamentu wobec oczekujących trudnych wyzwań, które będą sprawdzianem dla 

samej idei Unii Europejskiej. Zaliczył do nich przywrócenie zaufania między 

obywatelami a instytucjami, zmiany klimatyczne, sprawiedliwość społeczną, wzrost 

gospodarczy, politykę migracyjną oraz równe prawa dla wszystkich. Jego zdaniem 

potrzeba jedności wszystkich grup politycznych w budowaniu „domu europejskiej 

demokracji” którym jest Parlament. Zwrócił uwagę, że frekwencja w wyborach do PE 

wzrosła dzięki nowym wyborcom, co daje Parlamentowi mocny mandat do działań 

ukierunkowanych na reformę i modernizację Europy. Dodał, że wpływ nowych 

wyborców widać w samym Parlamencie, bo 62% deputowanych zasiada w nim po raz 

pierwszy. Obiecał, że gdy zostanie przewodniczącym Parlament będzie bardziej 

transparentny, zrównoważony ekologicznie i dostępny dla obywateli. Zakończył 

cytując Jeana Monneta: „nie można nic zrobić bez ludzi, ale nic nie trwa bez instytucji”. 
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Jan ZAHRADIL zaznaczył, że od 2004 r. gdy został wybrany pierwszy raz do Parlamentu 

zmieniło się pięciu przewodniczących. Podkreślił, że dzięki posiadanemu 

doświadczeniu parlamentarnemu rozumie, co Parlament może i powinien robić, co 

można zmienić i poprawić, co przewodniczący powinien robić, a czego nie. Jego 

zdaniem dobry przewodniczący powinien być bezpartyjny, bezstronny i neutralny. 

Powinien reprezentować całość Parlamentu i traktować wszystkich równo  

i z szacunkiem. Jego zdaniem Parlament nowej kadencji powinien być wydajniejszy, 

mniej rozrzutny i odpowiadać na troski obywateli. Zaznaczył, że w Europie należy 

przywrócić równowagę między poziomem europejskim a narodowym, co pozwoli 

wspólnie pracować i znaleźć nową równowagę między Parlamentem, Radą i Komisją 

pod kątem zakończenia walki między instytucjami i przejścia na nowy poziom 

współpracy. W tym kontekście podkreślił wagę równowagi geograficznej dodając, że 

od 2004 r. do Unii weszło 13 nowych państw, z czego 11 z Europy Środkowo-

Wschodniej. Zaznaczył, że jest jedynym przedstawicielem tej części Europy 

ubiegającym się o jedno z czołowych stanowisk w UE. Jest też jedynym kandydatem  

z państw nienależących do strefy euro i jedynym, poza przyszłym przewodniczącym 

Rady, niepochodzącym z dużego państwa członkowskiego.  

 

W pierwszej turze głosowania wzięło udział 735 posłów, z czego głosy ważne oddało 

662, a większość absolutna wynosiła 332 głosy. S. KELLER otrzymała 133 głosy, S. REGO 

42 głosy, D.M SASSOLI 325 głosów, a J. ZAHRADIL 162 głosy.  

W drugiej turze wzięło udział 704 posłów, z czego głosy ważne oddało 667, a większość 

absolutna wynosiła 334 głosy. Przewodniczącym został wybrany David-Maria 

SASSOLI, który otrzymał 345 głosy. Drugą pozycję zajął Jan ZAHRADIL z 160 głosami,  

a trzeci wynik uzyskała S. KELLER z 119 głosami. Na S. REGO oddano 43 głosy. 

 

SASSOLI w swoim przemówieniu inauguracyjnym powiedział, że wynik wyborów 

świadczy o tym, że nikt w UE nie jest zadowolony z obecnego stanu rzeczy. Podkreślił, 

że Unia stoi wobec przełomowych wyzwań związanych z bezrobociem wśród 

młodzieży, migracjami, zmianami klimatycznymi, rewolucją cyfrową i nowym 

modelem stosunków globalnych. Jego zdaniem UE powinna powrócić do idei 

założycieli UE i manifestu z Ventotene, dzięki którym powstał projekt chroniący przed 
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wojną i nacjonalizmami. UE nie powstałą przez przypadek, ale w wyniku refleksji. 

Zwrócił uwagę, że historia Europy była pisana krwią brytyjskich żołnierzy w Normandii, 

bohaterów getta warszawskiego, postaci takich jak rodzeństwo Schöll  

i wolnościowych zrywów w państwach Europy Wschodniej rozjechanych czołgami. 

Przyznał, że jego ojciec walczył na wojnie, a matka musiała porzucić dom i szukać 

schronienia u obcych.   

Podkreślił, że wbrew wielu wieszczącym schyłek projektu europejskiego, obywatele 

udowodnili, że wierzą w integracje i UE, która może być odpowiedzią na globalne 

wyzwania, którym trzeba stawić czoła.  

Podkreślił wagę wartości europejskich opartych na demokracji, poszanowaniu 

odmiennych opinii, wyznania i swobody przemieszczania się. Obiecał, że Parlament 

będzie gwarantem wolności obywateli UE. Ocenił, że projekt europejski potrzebuje 

nowej dynamiki, która pozwoli lepiej odpowiedzieć na wymagania i troski obywateli, 

którzy czują się coraz bardziej zagubieni. Dodał, że nowej dynamiki potrzebuje też 

europejska społeczna gospodarka rynkowa, która powinna pogodzić wzrost 

gospodarczy z ochroną socjalną i szacunkiem dla środowiska naturalnego. Wezwał do 

walki z ubóstwem, dania perspektyw ludziom młodym i szybszego wyrównywania 

różnic między regionami UE. Zwrócił również uwagę, że rewolucja cyfrowa radykalnie 

zmienia styl życia, produkcję i konsumpcję, co wymaga nowego ustawodawstwa, 

które będzie musiało pogodzić postęp technologiczny z rozwojem przedsiębiorstw  

i ochroną obywateli. Odnośnie zmian klimatycznych wezwał do położenie nacisku na 

czyste technologie. Wezwał przywódców państw członkowskich w Radzie do zajęcia 

się reformą systemu dublińskiego, którą Parlament Europejski poparł znaczącą 

większością. 

Mówiąc o instytucjach zaznaczył, że partie polityczne muszą stać się podporą 

demokracji europejskiej i w tym celu potrzebują nowych instrumentów. Podkreślił, że 

sam Parlament potrzebuje większych kompetencji.  Ocenił, że „bolesny” proces 

wystąpienia Wlk. Brytanii z UE musi zostać przeprowadzony rozsądnie, w duchu 

dialogu i przyjaźni, ale z poszanowaniem zasad. Obiecał, że odwiedzi wszystkie 

państwa członkowskie.  

Następnie zabrali głos przedstawiciele grup politycznych. Manfred WEBER, 

przewodniczący EPL i Iratxe GARCÍA PÉREZ, przewodnicząca grupy socjalistów, 
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zaoferowali ścisłą współpracę. Dacian CIOLOŞ, przewodniczący grupy “Odnowić 

Europę” powiedział, że projekt europejski potrzebuje nowej dynamiki, która jak widać 

było podczas ostatniego szczytu Rady nie nadejdzie ani z Komisji ani z Rady. Uznał, że 

to Parlament musi podjąć się wyzwania i zaproponował projekt konferencji nt. 

przyszłości Europy, która przybliży Europę obywatelom. Ska KELLER, 

współprzewodnicząca Grupy Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie, poparła 

zwiększenie uprawień Parlamentu i obronę idei kandydatów wiodących na 

przewodniczącego Komisji Europejskiej. Za wyzwania dla nowego Parlamentu uznała 

prace nad listami ponadnarodowymi, zwiększenie transparentności, zapobieganie 

molestowaniu  

w Parlamencie. Wezwała też przewodniczącego do reakcji ws. katalońskiego posła  

z jej grupy, który z powodu odbywania wyroku nie mógł objąć mandatu.   

Marco ZANNI, przewodniczący grupy „Tożsamość i Demokracja”, zarzucił 

przewodniczącemu, że chociaż nazywa Parlament „domem demokracji” i opowiada 

się za szacunkiem dla mniejszości, to wcześniej nawoływał do stworzenia kordonu 

sanitarnego wobec niektórych grup parlamentarnych w celu uniemożliwienia im 

dostępu do stanowisk, do których byłyby uprawnione w Parlamencie ze względu na 

demokratyczną zasadę reprezentatywności. Wyraził nadzieję, że w nadchodzących 

głosowaniach Parlament przyjmie konstruktywne podejście pod kątem zapewnienia 

pełnej reprezentacji.  

Raffaele FITTO, współprzewodniczący grupy Europejskich Konserwatystów  

i Reformatorów, życzył powodzenia zaznaczając, że jego grupa opowiada się za taką 

rolą Parlamentu, która zwiększy znaczenie i widoczność państw członkowskich.  

Martin SCHIRDEWAN, w imieniu Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/ Nordycka 

Zielona Lewica, zapewnił o poparciu dla reformy systemu dublińskiego i wzmocnienia 

praw socjalnych i pracowniczych w UE. 

WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCYCH 

 

W dniu 3 lipca 2019 r. Parlament wybrał 14 wiceprzewodniczących spośród 

zgłoszonych 17 kandydatów. W trzech rundach wybrano pięciu kandydatów z EPL, 

trzech z grupy socjalistów, dwóch z grupy „Odnowić Europę”, dwóch z grupy 

Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie, jednego z grupy Zjednoczonej Lewicy 
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Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica i jednego niezrzeszonego. Nie wybrano 

Zdzisława KRASNODĘBSKIEGO z EKR i Mary BIZOTTO z „Tożsamości i Demokracji”, 

natomiast fińska poseł Laura HUHTASAARI z „Tożsamości i Demokracji” wycofała 

swoją kandydaturę po pierwszej rundzie głosowania.  

W pierwszej turze zostali wybrani:  

 Irlandzka poseł Mairead MCGUINNESS z EPL, w Parlamencie Europejskim od 

2004 r., wiceprzewodnicząca Parlamentu w drugiej połowie poprzedniej 

kadencji, odpowiedzialna za kontakty z parlamentami narodowymi; 

 Niemiecki poseł Rainer WIELAND z EPL, w Parlamencie Europejskim od 1997, 

wiceprzewodniczący od 2009; 

 Austriacki poseł Othmar KARAS z EPL, członek Parlamentu od 1999; 

 Ewa KOPACZ z EPL; 

 Węgierska poseł Lívia JÁRÓKA z Fidesz, członek Parlamentu  

w latach 2004 - 2014 i od 2017 jako wiceprzewodnicząca. 

 Portugalski poseł Pedro SILVA PEREIRA z grupy socjalistów, członek 

Parlamentu od 2014 r.; 

 Niemiecka poseł Katarina BARLEY z grupy socjalistów, bez stażu 

parlamentarnego w PE, lider listy niemieckich socjaldemokratów  

w wyborach do Parlamentu Europejskiego; 

 Węgierska poseł Klára DOBREV z grupy socjalistów, bez stażu 

parlamentarnego w PE. 

 Czeska poseł Dita CHARANZOVÁ z grupy „Odnowić Europę”, członek 

Parlamentu od 2014; 

 Niemiecka poseł Nicola BEER z grupy „Odnowić Europę”, lider listy FDP  

w wyborach europejskich, bez wcześniejszego stażu parlamentarnego w PE . 

 Fińska poseł Heidi HAUTALA z Grupy Zielonych, pierwszy raz wybrana do 

Parlamentu w 1995, wiceprzewodnicząca od 2017 r.; 

Wiceprzewodniczący wybrani w drugiej turze: 

 Czeski poseł Marcel KOLAJA z grupy „Odnowić Europę”, bez wcześniejszego 

stażu parlamentarnego w PE.  

 Grecki poseł Dimitrios PAPADIMOULIS z Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej 

Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica.  

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28115/MAIREAD_MCGUINNESS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/2323/RAINER_WIELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/4246/OTHMAR_KARAS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197525/EWA_KOPACZ/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28141/LIVIA_JAROKA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197433/KATARINA_BARLEY/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197579/KLARA_DOBREV/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124708/DITA_CHARANZOVA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197437/NICOLA_BEER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/2054/HEIDI_HAUTALA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197546/MARCEL_KOLAJA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28586/DIMITRIOS_PAPADIMOULIS/home
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Wiceprzewodniczący wybrany w trzeciej turze: 

 Włoski poseł Fabio Massimo CASTALDO, niezrzeszony, z włoskiego Ruchu 

Pięciu Gwiazd. W połowie poprzedniej kadencji został również 

niespodziewanie wybrany wiceprzewodniczącym wbrew ustaleniom 

pokonując kandydatkę grupy ALDE.  

WYNIKI GŁOSOWAŃ NA WICEPRZEWODNICZĄCYCH PARLAMENTU 

 

Nazwisko 1. tura 

 

2. tura 3. tura 

Głosowało 702 679 411 

Nieważnych 41 16 61 

Głosów ważnych 661 663 350 

Większość 331 332 zwykła 

Mairead  McGUINNESS 618   

Pedro SILVA PEREIRA 556   

Rainer WIELAND 516   

Katarina BARLEY 516   

Othmar KARAS 477   

Ewa Bożena KOPACZ 461   

Klara DOBREV 402   

Dita CHARANZOVÁ 395   

Nicola BEER 363   

Lívia JÁRÓKA 349   

Heidi HAUTALA 336   

Dimitrios PAPADIMOULIS 303 401  

Marcel KOLAJA 237 426  

Zdzisław KRASNODĘBSKI 169 261 85 

Fabio Massimo CASTALDO 143 284 248 

Laura HUHTASAARI 135   

Mara BIZZOTTO 130 142 17 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124812/FABIO+MASSIMO_CASTALDO/home
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KOMISJE NOWEJ KADENCJI  

 
W dniu 3 lipca 2019 r. Parlament przyjął liczbę i skład osobowy komisji stałych. 

Podobnie jak dotychczas będzie funkcjonowało 20 komisji i 2 podkomisje w ramach 

Komisji spraw zagranicznych. 

Nazwa Komisji  Liczna 

członków 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 

Bezpieczeństwa Żywności 

76 

Komisja Spraw Zagranicznych 71 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 72 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych 

68 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 60 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 55 

Komisja Transportu i Turystyki 49 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 48 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 45 

Komisja Rozwoju Regionalnego 43 

Komisja Handlu Międzynarodowego 41 

Komisja Budżetowa 41 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 35 

Komisja Petycji 35 

Komisja Kultury i Edukacji 31 

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony  30 

Komisja Kontroli Budżetowej  30 

Podkomisja Praw Człowieka 30 

Komisja Rybołówstwa 28 

Komisja Spraw Konstytucyjnych  28 

Komisja Rozwoju  26 

Komisja Prawna  25 
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PRZYNALEŻNOŚĆ POLSKICH POSŁÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI  

Komisja EKR EPL Grupa socjalistów 

AFET A. FOTYGA 
K. KARSKI 

J. SARYUSZ-WOLSKI 
W. WASZCZYKOWSKI 

R. SIKORSKI W. CIMOSZEWICZ 

DEVE R. CZARNECKI 
B. KEMPA 

J. OCHOJSKA  

INTA  D. HÜBNER  

BUDG Z. KUŹMIUK 
B. RZOŃCA 

J. LEWANDOWSKI 
J. OLBRYCHT 

R. BIEDROŃ 

CONT R. LEGUTKO 
R. CZARNECKI 

  

ECON R. LEGUTKO D. HÜBNER M. BELKA 

EMPL B. SZYDŁO 
E. RAFALSKA 

J. DUDA  

ENVI J. KOPCIŃSKA 
A. ZALEWSKA 

B. ARŁUKOWICZ 
A. JARUBAS 
E. KOPACZ 

M. BALT 

ITRE I. KLOC 
Z.KRASNODĘBSKI 
G. TOBISZOWSKI 

J. BUZEK Ł. KOHUT 

IMCO A.BIELAN 
B.MAZUREK 

R. THUN L. MILLER 

TRAN T. PORĘBA 
K. ZŁOTOWSKI 

M. ADAMOWICZ 
E. ŁUKACIJEWSKA 

B. LIBERADZKI 

REGI E. KRUK 
A.MOŻDŻANOWSKA 

K. HETMAN  

AGRI K. JURGIEL J. KALINOWSKI  

PECH - - - 

CULT R. LEGUTKO T. FRANKOWSKI  

JURI - - - 

LIBE J. BRUDZIŃSKI 
P. JAKI 

J. WIŚNIEWSKA 

A. HALICKI S. SPUREK 

AFCO R. LEGUTKO   

FEMM A.MOŻDŻANOWSKA 
E. RAFALSKA 

E. ŁUKACIJEWSKA R. BIEDROŃ 

PETI R. CZARNECKI 
K. ZŁOTOWSKI 

  

DROI R. CZARNECKI 
K. KARSKI 

W.WASZCZYKOWSKI 

  

SEDE A. FOTYGA 
W.WASZCZYKOWSKI 

R. SIKORSKI  
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   WYBÓR KWESTORÓW 

 

W dniu 4 lipca 2019 r. Parlament wybrał pięciu kwestorów na pierwszą część 

dziewiątej kadencji. Z uwagi na to, że liczba kandydatów równała się liczbie 

dostępnych stanowisk wyboru dokonano przez aklamację. Przeprowadzono jednak 

głosowanie pod kątem ustalenia ich precedencji. Francuska poseł Anne SANDER  

z grupy EPL uzyskała 407 głosów, słowacka poseł Monika BEŇOVÁ z grupy socjalistów 

i maltański poseł David CASA z grupy EPL uzyskali po 391 głosów. Francuski poseł Gilles 

BOYER z grupy „Odnowić Europę” został poparty przez 317 posłów, a Karol KARSKI   

z grupy EKR przez 261 posłów. Kwestorzy zgodnie z art. 25 Regulaminu „są 

odpowiedzialni za sprawy administracyjne oraz finansowe bezpośrednio dotyczące 

posłów, zgodnie z wytycznymi Prezydium”, mogą również przedstawiać propozycje 

zmian dokumentów uchwalanych przez Prezydium Parlamentu. Wspólnie tworzą 

Kolegium Kwestorów, które spotyka się raz w miesiącu.  

 

DEBATA NT. WYNIKÓW NADZWYCZAJNEJ RADY EUROPEJSKIEJ 

Porządek obrad w dniu 4 lipca 2019 r. przewidywał również debatę nad wynikami 

nadzwyczajnej Rady Europejskiej w dniach 30 czerwca - 2 lipca 2019 r. w jej trakcie 

zabrali głos przewodniczący Rady D. TUSK, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 

M. ŠEFČOVIČ w zastępstwie Przewodniczącego J-C Junckera oraz przedstawiciele grup 

politycznych. Donald TUSK gratulując wyboru zarówno posłom jak i nowemu 

Przewodniczącemu położył nacisk na współpracę między instytucjami, zwracając 

uwagę, że zarówno Parlament jak i Rada mają silną legitymację demokratyczną,  

a spory nie mają sensu. Podkreślił, że wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami 

Parlamentu przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady, której udało się przyjąć 

decyzje personalne sprawniej i szybciej niż pięć lat temu. Podkreślił, że w nominacjach 

osiągnięto równowagę płci i po raz pierwszy w historii kluczowymi instytucjami UE 

będą kierowały dwie kobiety i dwaj mężczyźni. Wyraził nadzieję, że ten wybór Rady 

zainspiruje Parlament Europejski w swoich decyzjach. Zaznaczając, że w procesie 

nominacji pozostawał w ścisłym kontakcie z grupą Zielonych zaapelował o większą  

z nią współpracę i uwzględnienie jej członków w nominacjach. Wyraził nadzieję, że 

nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej uczyni to samo.  

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/24594/ANNE_SANDER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/23868/MONIKA_BENOVA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28122/DAVID_CASA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197577/GILLES_BOYER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197577/GILLES_BOYER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124887/Professor_KAROL_KARSKI/home
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Mówiąc o zachowaniu równowagi geograficznej w procesie nominacji powiedział, że 

na posiedzeniu Rady udało zbudować się konsensus. Wyjaśnił, że nie został on 

dotrzymany przez premierów socjalistycznych, robiąc aluzję do premierów Hiszpanii  

i Portugalii, którzy podczas szczytu mieli zobowiązać się do poparcia kandydatury 

bułgarskiego socjalisty Sergieja Staniszewa na stanowisko przewodniczącego 

Parlamentu.  

Maroš ŠEFČOVIČ mówiąc o wynikach Rady skoncentrował się na wymiarze 

społecznym i zmianach klimatycznych w kontekście celów na rok 2030 r. i osiągnięcia 

neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r. Apelował o osiągnięcie 

porozumienia ws. przyszłych WRF na jesieni i współpracę w tym względzie  

z prezydencją finlandzką.  Zaznaczył, że to Parlament będzie miał ostanie słowo, jeśli 

chodzi o akceptację Ursuli VON DER LEYEN na stanowisko Przewodniczącego Komisji.  

Liderzy grup politycznych krytycznie wypowiadali się o obsadzie najwyższych 

stanowisk.  

Esteban GONZÁLEZ PONS, w imieniu grupy EPL, powiedział, że Europejczycy mają 

prawo mieć wpływ, kto nimi rządzi, a interesy rządów w Radzie nie powinny być 

narzucane siłą obywatelom reprezentowanym Parlamencie. Przyznał jednak, że jego 

grupa poprze kandydatkę na przewodniczącego Komisji Europejskiej w imię 

odpowiedzialności, ale z zastrzeżeniem, że będzie musiała ona wynegocjować 

program prac Komisji z Parlamentem. Dodał, że jego grupa jest dumna, że będzie ona 

pierwszą kobietą na tym stanowisku. Mocno krytykował przedstawicieli państw  

w Radzie za negocjacje za zamkniętymi drzwiami w duchu konspiracji, których 

skutkiem było zawetowanie kandydata popartego w wyborach przez ponad 40 mln 

wyborców  

i pozbawienie reprezentacji Europy Wschodniej. Krytykował również Radę za próbę 

narzucenia Parlamentowi przewodniczącego, uzurpowanie sobie prawa nominacji na 

prezesa Europejskiego Banku Centralnego i decydowanie o obsadzie 

wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Zarzucił Radzie, że zachowując się w ten 

sposób przyznaje rację eurosceptykom. Zakończył mówiąc, że politycy podczas 

negocjacji w Radzie zachowali się w sposób, w jaki nigdy nie zachowaliby się w swoich 

państwach. Jego zdaniem mają szczęście, że Komisja nie może wobec nich wszcząć 

procedurę z art. 7  

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125027/ESTEBAN_GONZALEZ+PONS_home.html
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Iratxe GARCÍA PÉREZ, przewodnicząca grupy socjalistów, zarzuciła Radzie brak 

spójności i zapowiedziała, że jej grupa nie poprze kandydatury, która nie zapewni 

rzeczywistych zmian. Jej zdaniem F. Timmermans był odpowiednią osobą, aby je 

przeprowadzić, ale został zablokowany za zaangażowanie na rzecz wartości 

europejskich i praworządności. Do wyzwań zaliczyła walkę z ubóstwem i zmianami 

klimatu.  

Ryszard LEGUTKO, współprzewodniczący grupy Europejskich Konserwatystów  

i Reformatorów, powiedział, że najbardziej oczywistym wnioskiem z Rady jest to, że 

mechanizm głównych kandydatów jest bardziej martwy niż papuga w skeczu Monthy 

Pythona. Dodał, że nie jest mu tego szkoda, bo nie jest to mechanizm traktatowy. 

Zaznaczył, że Timmermans nie był kandydatem wszystkich Europejczyków, lecz 

lewicowego establishmentu politycznego. Krytycznie ocenił też próbę narzucenia 

kandydatury wiceprzewodniczącego Komisji, co leży w wyłącznej gestii 

przewodniczącego Komisji. Za pozytyw uznał to, że dużym państwom nie udało się 

narzucić swojej koncepcji i struktury władzy pozostałym państwom członkowskim.  

Dacian CIOLOŞ, przewodniczący grupy „Odnowić Europę” krytykował brak 

reprezentacji Europy Wschodniej. Zaproponował pracę nad ponadnarodowymi 

listami wyborczymi. Zaznaczył, że praworządność nie może podlegać dyskusjom i brak 

jej przestrzegania należy połączyć z mechanizmem sankcyjnym obowiązującym 

wszystkie państwa. 

Philippe LAMBERT, współprzewodniczący grupy Zielonych, powiedział, że przy 

wyborze kandydatów na najwyższe stanowiska górę wzięły interesy narodowe. 

Ocenił, że nominowane osoby nie przyniosą Europie koniecznych zmian. Za wyzwanie 

uznał opodatkowanie sektora cyfrowego. 

Marco ZANNI, przewodniczący grupy „Tożsamość i Demokracja” powiedział, że jeśli 

Parlament chce bronić systemu głównych kandydatów, to powinien za dwa tygodnie 

odrzucić kandydaturę Ursuli VON DEN LEYEN. Za wyzwania uznał migracje  

i zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa. Nawiązując do niewybrania na 

stanowiska wiceprzewodniczących kandydatów swojej partii i Europejskich 

Konserwatystów i Reformatorów zarzucił większości, że działa w sposób 

niedemokratyczny, wykluczając 20% składu Parlamentu z jego organów 

zarządzających.                   Oprac. W.Kuźma  


