Rezolucje Parlamentu Europejskiego dot. zmian w działaniu Unii Europejskiej
W dniu 16 lutego 2017 r. Parlament Europejski przyjął trzy rezolucje grup politycznych dot.
przyszłości Unii.
Rezolucja1, której autorami są włoska deputowana Mercedes Bresso z Postępowego Sojuszu
Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim i niemiecki deputowany Elmar Brok
z Europejskiej Partii Ludowej proponuje między innymi przekształcenie Rady w „prawdziwą izbę
ustawodawczą” przy redukcji liczby jej wariantów, dzięki czemu powstałby „prawdziwy dwuizbowy
system ustawodawczy, w którego skład wchodziłyby Rada i Parlament, zaś Komisja pełniłaby rolę
władzy wykonawczej”. Składy resortowe rady mogłyby się natomiast przekształcić w komisje na wzór
komisji Parlamentu Europejskiego. Ta rezolucja uzyskała największe poparcie posłów: 329 za, 223
przeciw, a 83 się wstrzymało.
Rezolucja2, autorstwa Guya Verhofstadta z Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
podkreśla, że obecne kryzysy pokazują, że Unia nie jest w stanie reagować szybko i skutecznie.
W raporcie rozważa możliwości głębokiej reformy Traktatu z Lizbony poprzez m.in stworzenie
europejskiego ministerstwa finansów. Proponuje ponadto, powszechne wybory Przewodniczącego
Komisji, zmniejszenie liczby jego zastępców i komisarzy oraz jedną siedzibę Parlamentu
Europejskiego. Raport został poparty przez 282 posłów, wobec 269 przeciw.
Rezolucja3, autorstwa Reimera Böge z Europejskiej Partii Ludowej oraz Pervenche Berès
z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim proponuje powołanie
ministra skarbu i finansów Unii Europejskiej, połączenie stanowiska przewodniczącego Eurogrupy ze
stanowiskiem komisarza ds. gospodarczych i finansowych, który zostałby wiceprzewodniczącym
Komisji, utworzenie tzw. „kodeksu konwergencji”, który wprowadziłby pięcioletni okres spełnienia
kryteriów spójności w kwestiach opodatkowania, polityki społecznej, zwiększenie roli Parlamentu
Europejskiego i parlamentów narodowych, które „powinny odgrywać większą rolę w odnowionych
ramach zarządzania gospodarczego w celu wzmocnienia demokratycznej rozliczalności”. W raporcie
wspomina się również o reformie Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Stabilności, Koordynacji
i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej, „aby nadać jej większą wagę w celu formułowania
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bardziej wyrazistego stanowiska parlamentów i opinii publicznej”. Za raportem opowiedziało się 304
posłów, wobec 255 przeciw i 65 wstrzymujących się.
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