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                          Bruksela, dnia 14 lipca 2009 r.

          Sprawozdanie nr 37/2009

Parlament Europejski w nowej kadencji

Podstawowe informacje

1) Wykaz posłów do PE wybranych w Polsce (wg liczby uzyskanych głosów).
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Lp. Nr okręgu Nazwisko i imiona Komitet Wyborczy Liczba uzyskanych
głosów

1. 11 BUZEK Jerzy Karol KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

393 117

2. 10 ZIOBRO Zbigniew KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

335 933

3. 4 HÜBNER Danuta Maria KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

311 018

4. 12 PROTASIEWICZ Jacek KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

164 898

5. 10 GRÄFIN VON THUN UND
HOHENSTEIN Róża Maria

KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

153 966

6. 7 KACZMAREK Filip Andrzej KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

127 963

7. 6 SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

125 111

8. 11 MIGALSKI Marek Henryk KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

112 881

9. 1 LEWANDOWSKI Janusz Antoni KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

107 529

10. 13 NITRAS Sławomir Witold KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

107 413

11. 4 KAMIŃSKI Michał Tomasz KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

88 791

12. 9 PORĘBA Tomasz Piotr KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

85 475

13. 8 PIOTROWSKI Mirosław Mariusz KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

84 904

14. 2 ZWIEFKA Tadeusz Antoni KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

82 794

15. 1 WAŁĘSA Jarosław Leszek KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

73 968

16. 4 OLEJNICZAK Wojciech Michał KKW SLD - UP 72 854

17. 13 LIBERADZKI Bogusław Marian KKW SLD - UP 69 909

18. 2 ZEMKE Janusz Władysław KKW SLD - UP 69 776

19. 11 GIEREK Adam KKW SLD - UP 69 014
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20. 3 LISEK Krzysztof KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

66 685

21. 12 GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna KKW SLD - UP 65 693

22. 7 SIWIEC Marek Maciej KKW SLD - UP 64 976

23. 7 JĘDRZEJEWSKA Sidonia Elżbieta KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

64 944

24. 12 LEGUTKO Ryszard Antoni KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

64 743

25. 3 KURSKI Jacek Olgierd KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

62 929

26. 12 JAZŁOWIECKA Danuta KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

62 329

27. 5 BIELAN Adam Jerzy KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

61 305

28. 9 ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

60 011

29. 6 WOJCIECHOWSKI Janusz KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

56 292

30. 7 SZYMAŃSKI Konrad Krzysztof KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

53 364

31. 10 SONIK Bogusław Andrzej KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

52 329

32. 4 ZALEWSKI Paweł Ksawery KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

51 529

33. 5 KALINOWSKI Jarosław KW POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE

51 014

34. 11 OLBRYCHT Jan Marian KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

47 470

35. 8 KOLARSKA - BOBIŃSKA Lena Barbara KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

47 339

36. 5 HIBNER Jolanta Emilia KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

45 417

37. 10 SENYSZYN Joanna KKW SLD - UP 43 661

38. 11 HANDZLIK Małgorzata Maria KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

41 697

39. 1 CYMAŃSKI Tadeusz KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

41 521

40. 13 GRÓBARCZYK Marek Józef KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

41 409

41. 12 BORYS Piotr KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

35 504

42. 10 SIEKIERSKI Czesław Adam KW POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE

33 559

43. 6 SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

32 356

44. 7 GRZYB Andrzej Marian KW POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE

28 546

45. 2 CZARNECKI Richard Henry KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

27 106

46. 13 ZASADA Artur Jarosław KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

25 875

47. 4 TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

25 178

48. 10 KOWAL Paweł Robert KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

18 614

49. 11 MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz KW PLATFORMA
OBYWATELSKA

10 481

50. 10 WŁOSOWICZ Jacek Władysław KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

5 610
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2) Parlament Europejski w liczbach

50,14% eurodeputowanych zostało wybranych ponownie
49,86% nowych eurodeputowanych
80% eurodeputowanych wybranych ponownie na kolejną kadencję na Malcie
(najwyższy współczynnik)
75% nowych eurodeputowanych wybranych na Litwie (najwyższy współczynnik)
35,33% eurodeputowanych to kobiety
64,67% eurodeputowanych to mężczyźni
61,54% kobiet wybranych do PE w Finlandii (najwyższy współczynnik)
0% kobiet wybranych na Malcie (najniższy współczynnik)

• Przede wszystkim posłów będzie mniej - 736 w porównaniu z 784 w ostatniej
kadencji

Nowy Parlament wybrany na pięcioletnia kadencję spotka się po raz pierwszy w
pełnym składzie podczas inauguracyjnej sesji plenarnej w Strasburgu 14-16 lipca
2009. Spośród wszystkich 736 posłów, prawie połowa po raz pierwszy zasiądzie w
sali plenarnej parlamentu Unii Europejskiej. W rozpoczynającej się, siódmej kadencji
w poselskich ławach zasiądzie też największa w historii liczba kobiet.

Gdyby doszło do głosowania, w którym posłowie wybrani na swoją pierwszą
kadencję przeciwstawili się kolegom z dłuższym stażem - parlamentarnym
weteranom udałoby się zwyciężyć większością absolutną. Kolejną kadencję
rozpocznie 369 posłów - o dwóch więcej, niż wynosi połowa składu 736 osobowego
Parlamentu.
 
Maltańczycy dali wyraz największego przywiązania do swoich przedstawicieli. Z
pięciu posłów w wyborach wymienili tylko jednego. Najwięcej nowych twarzy
zobaczymy w delegacji Litwy. Trzy czwarte polityków wybranych przez naszego
wschodniego sąsiada po raz pierwszy pojawi się w Parlamencie. W wyborach na
Litwie zwyciężył też jeden przedstawiciel mniejszości polskiej w tym kraju.

• Trzy pokolenia
 
Deputowani w parlamencie Europejskim reprezentują nie tylko poszczególne regiony
geograficzne i orientacje polityczne. W poselskich szeregach znaleźli się
przedstawiciele wszystkich pokoleń. Najmłodsza posłanka, Emilie Turunen (25) z
Danii urodziła się pięć lat po pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego, w
1984 roku. Poseł-senior pochodzi z Włoch -  pan Ciriaco De Mita (81), miał 30 lat,
gdy w Rzymie podpisywano Traktaty dające początek dzisiejszej Unii Europejskiej.

• Więcej posłanek
 
Każda kadencja Parlamentu to krok w stronę równouprawnienia. Po pierwszych
wyborach przed 30 laty, kobiety stanowiły zaledwie czternaście procent Izby. W
Parlamencie siódmej kadencji zasiądzie 35,33 procent kobiet - prawie o cztery
procent więcej niż w poprzednich pięciu latach.
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Model społeczny w poszczególnych krajach rzutuje na tradycję polityczną. Pod
względem udziału kobiet w polityce przoduje Skandynawia. Rekordowa Finlandia
wprowadziła do PE aż 61,54 procent kobiet. Na drugim biegunie znalazła się
konserwatywna Malta, która wybrała do Parlamentu samych mężczyzn.

• Ośmiu premierów
 
O wysokiej randze politycznej doskonale świadczy fakt, iż po wyborach w poselskich
szeregach znalazło się aż ośmiu byłych premierów państw UE. Wśród nich, wybrany
rekordową liczbą głosów Jerzy Buzek, który kandyduje na stanowisko
przewodniczącego Parlamentu. Obok Buzka zasiądzie na przykład były premier
Belgii, Guy Verhofstadt i dobrze znany w Polsce, pierwszy niekomunistyczny
przywódca Litwy - Vytautas Landsbergis.

3) Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

⇒ Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) EPP - 265
członków, w tym 28 z Polski

Piotr Borys
Jerzy Buzek
Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein
Andrzej Grzyb
Małgorzata Handzlik
Jolanta Hibner
Danuta Hübner
Danuta Jazłowiecka
Sidonia Jędrzejewska
Filip Kaczmarek
Jarosław Kalinowski
Lena Kolarska-Bobińska
Janusz Lewandowski
Krzysztof Lisek
Elżbieta Łukacijewska
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Sławomir Nitras
Jan Olbrycht
Jacek Protasiewicz
Jacek Saryusz-Wolski
Czesław Siekierski
Joanna Skrzydlewska
Bogusław Sonik
Rafał Trzaskowski
Jarosław Wałęsa
Paweł Zalewski
Artur Zasada
Tadeusz Zwiefka



5

⇒ Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie
Europejskim (SD) - 184 członków, w tym 7 z Polski

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Adam Gierek
Bogusław Liberadzki
Wojciech Olejniczak
Joanna Senyszyn
Marek Siwiec
Janusz Zemke

⇒ Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) -
84 członków

⇒ Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR) - 55 członków, w tym 15 z
Polski (26 z Wielkiej Brytanii)

Adam Bielan
Tomasz Poręba
Tadeusz Cymański
Ryszard Czarnecki
Marek Gróbarczyk
Michał Kamiński
Paweł Kowal
Jacek Kurski
Ryszard Legutko
Marek Migalski
Mirosław Piotrowski
Konrad Szymański
Jacek Włosowicz
Janusz Wojciechowski
Zbigniew Ziobro

⇒ Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie (Zieloni/EFA) - 55
członków

⇒ Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka
Zielona Lewica (GUE/NGL) - 35 członków

⇒ Europa Wolności i Demokracji (EFD) - 31 członków

⇒ Niezrzeszeni (NI) - 27 członków

4) Zreformowany Parlament od 2009 roku - Deputowani jeszcze równiejsi:
nowy statut poselski

Procedury wyborcze, metody pracy i wynagrodzenia w instytucji staną się bardziej
przejrzyste dla obywateli dzięki reformom wprowadzanym w 2009 r., jeszcze przed
czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Europejskie partie polityczne
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otrzymały nowe unijne środki na kampanie. Wspólne reguły położą kres znaczącym
różnicom w wysokości diet posłów do PE z różnych krajów, a dostęp lobbystów do
posłów będzie podlegać nowym wymogom, takim jak ujawnienie informacji
finansowych i obowiązkowe umieszczenie nazwiska w publicznym rejestrze.

• Wybory do Parlamentu Europejskiego - bardziej europejskie

Europejskie partie  polityczne (tzn. takie, które działają na szczeblu UE, w
odróżnieniu od partii krajowych) uzyskały prawo  do finansowania samodzielnych
kampanii wyborczych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009
r. Chodzi o to, aby wybory te miały bardziej europejski charakter. Stało się to prawnie
możliwe dzięki poparciu przez Parlament  w listopadzie 2007 r. wniosku Komisji.
 
Nowe przepisy prawne polepszają stabilność finansową europejskich partii,
umożliwiając im zaoszczędzenie części funduszy z jednego roku celem ich
wykorzystania w następnym, a zatem ułatwiają im długofalowe planowanie.
Pozwalają także na tworzenie europejskich fundacji politycznych, które uzupełniają
cele partii politycznych na szczeblu europejskim, np. uczestnicząc w publicznych
debatach politycznych, wspierając seminaria, szkolenia i konferencje oraz tworząc
fora współpracy krajowych fundacji politycznych i instytucji naukowych.
 
Przed głosowaniem sprawozdawca Jo Leinen (PSE, Niemcy), powiedział: „Projekt
umocnienia europejskich partii i finansowania europejskich fundacji politycznych
ulepsza demokratyczną infrastrukturę w UE”, i dodał, że „debata na temat konstytucji
pokazała, że informowanie o europejskich strategiach oraz udział obywateli w
europejskich debatach są bardzo skromne. Dlatego też należy wzmocnić europejskie
partie polityczne, stanowiące więź między obywatelami Unii i instytucjami UE, oraz
utworzyć europejskie fundacje polityczne”.
 
Europejskie partie polityczne, za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego,
otrzymują łącznie ze środków publicznych UE około 10 mln euro rocznie. Budżet UE
na 2008 r. uwzględnia także łączną kwotę w wysokości 5 mln euro, przeznaczoną na
nowe fundacje polityczne. Do zakończenia kadencji dziesięć europejskich partii
politycznych otrzymywało środki finansowe z Parlamentu:

− Europejska Partia Ludowa (EPP),
− Partia Europejskich Socjalistów (PSE),
− Europejska Liberalno-Demokratyczna Partia Reform (ELDR),
− Europejska Federacja Partii Zielonych (EFGP),
− Zjednoczona Lewica Europejska (EL),
− Europejska Partia Demokratyczna (PDE/EDP),
− Przymierze na rzecz Europy Narodów (AEN),
− Porozumienie Niezależnych Demokratów w Europie (ADIE),
− Wolne Przymierze Europejskie (ALE),
− Demokraci UE (EUD).

Europejskich partii politycznych nie należy mylić z siedmioma grupami politycznymi
w Parlamencie: do grup politycznych należą w większości posłowie do PE należący
do co najmniej jednej europejskiej partii dzięki członkostwu w swojej partii krajowej.
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Mimo to, ponieważ partie krajowe są stowarzyszone z europejskimi partiami
politycznymi, których poglądy podzielają, a posłowie do PE przystępują do grup
politycznych na podobnych zasadach, nie może być niespodzianką, że członkostwo w
grupach i partiach europejskich w znacznym stopniu się zazębia.

• Nie można finansować partii krajowych
 
Przyjmując wniosek Komisji w sprawie finansowania kampanii wyborczych
europejskich partii politycznych, Parlament poparł jednocześnie ogólną zasadę, że w
żadnym wypadku przyznane im fundusze nie mogą stanowić bezpośredniego lub
pośredniego finansowania innych partii, a zwłaszcza partii i kandydatów krajowych.
 
Środki finansowe przydzielone dziesięciu unijnym partiom kwalifikującym się do
finansowania w 2009 r. zapisane są w części budżetu UE na 2009 r. dotyczącej
Parlamentu (pozycja 402, rozdział 40, tytuł IV, sekcja I (Parlament). Środki te są
nadzorowane i zarządzane przez Parlament.

• Fundacje

W nowym rozporządzeniu dotyczącym statutu i finansowania partii politycznych na
szczeblu europejskim wprowadzono nowe podstawy prawne tworzenia europejskich
fundacji politycznych. W rozporządzeniu stwierdza się, że aby fundacje mogły mieć
dostęp do środków finansowych, muszą być oficjalnie stowarzyszone z istniejącą
europejską partią polityczną – fundacja może otrzymać te środki jedynie składając
wniosek za pośrednictwem partii politycznej, z którą jest stowarzyszona.

Te środki finansowe są kierowane jedynie do europejskich partii politycznych, a nie
do grup politycznych w samym Parlamencie.

• Zreformowane metody pracy Parlamentu
 
Skuteczność i przejrzystość pracy Parlamentu już się poprawia dzięki zmianom w
procedurach stosowanych na posiedzeniach plenarnych, posiedzeniach komisji i
delegacji ds. kontaktów z parlamentami krajów spoza UE.
 
W październiku 2007 r. Konferencja Przewodniczących grup politycznych w
Parlamencie jednogłośnie przyjęła zalecenia grupy roboczej ds. reformy
parlamentarnej, które miały uczynić pracę Parlamentu skuteczniejszą i atrakcyjniejszą
dla opinii publicznej.
 
Pierwszy zestaw środków obejmował pięć dziedzin: proces ustalania porządków
obrad i organizację posiedzeń; ustalanie priorytetów i formę dorocznych debat;
organizację debat, organizację głosowań i postępowanie z poprawkami; posiedzenia
odbywające się jednocześnie i plan miejsc w Izbie.
 
Porządek obrad jest obecnie podzielony na sekcje: najważniejsze pozycje legislacyjne
są rozpatrywane we wtorki, debata na temat uznany za priorytet tygodnia odbywa się
w środę rano, a środowe popołudnie jest poświęcone zagadnieniom politycznym
wywołującym szczególne zainteresowanie.
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Posłowie sprawozdawcy mają teraz więcej czasu na wypowiedzi, mogą też
dokonywać podsumowania podczas debat legislacyjnych na posiedzeniach
plenarnych. W programie każdej debaty przewidziano dodatkowe pięć minut na
deklaracje i pytania posłów, którzy nie znaleźli się na liście mówców. By wziąć
udział w dyskusji wystarczy, że zwrócą się do przewodniczącego o udzielenie im
głosu.
 
Zmiany te obowiązują od początku 2008 r.

• Nowy statut dodatkowo wyrówna sytuację wszystkich 736 posłów

Nowo wybrany Parlament od poprzedniego wyróżnia nie tylko zmniejszona liczba
posłów i odmienna kompozycja polityczna. Od siódmej kadencji wszyscy deputowani
będą mieli jednakowy status. Dotychczas statut poselski obejmował rolę polityczną,
teraz rozszerzy się na wynagrodzenia posłów, ubezpieczenie zdrowotne i emerytury.
Poprawią się też warunki zatrudnienia asystentów. Nowe przepisy zapewnią większą
przejrzystość i lepszą kontrolę wydatków.

• Jednakowa płaca dla posłów do PE
 
Jednolity statut posła do Parlamentu Europejskiego został zatwierdzony przeważającą
większością głosów w czerwcu 2005 roku, jednak do wyborów musiały obowiązywać
stare przepisy.
 
Od czerwca 2009 r. wszyscy posłowie do PE mają zarabiać około 7.665 euro
miesięcznie, czyli na poziomie 38,5% wynagrodzenia sędziego Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości. Dotychczas  różnice w płacach bywały bardzo
znaczne, ponieważ w poprzednim systemie posłowie do PE z danego kraju zarabiali
tyle samo, ile posłowie do parlamentu krajowego w ich państwie.
 
Posłowie do PE będą płacić podatek dochodowy do budżetu UE, państwa
członkowskie zachowują jednak możliwość zastosowania dodatkowo opodatkowania
w granicach stawek podatkowych w danym kraju.

• Zwrot udokumentowanych kosztów podróży

Według nowych przepisów zryczałtowany zwrot kosztów podróży zostanie
zastąpiony zwrotem faktycznie poniesionych kosztów. Deputowani będą musieli
przedstawić kopie biletów lotniczych i kolejowych lub stan licznika samochodu,
którym podróżowali.
 
Posłowie będą w dalszym ciągu otrzymywać zryczałtowaną dietę i zwrot kosztów
ogólnych, w tym kosztów prowadzenia biura. Zostanie także utrzymany roczny zwrot
kosztów podróży posłów poza państwa członkowskie, w których zostali wybrani,
związanych z wykonywaniem obowiązków. Posłowie będą także mogli otrzymać
zwrot za ograniczoną liczbę podróży w obrębie państwa członkowskiego, w którym
zostali wybrani.

• Większa przejrzystość dotycząca emerytur
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Posłowie do PE będą także należeć do wspólnego funduszu emerytalnego, składki
będzie płacił Parlament. Wszystkie płatności z budżetu Parlamentu na rzecz posłów
do PE są dokonywane w euro lub (na żądanie posła) w walucie państwa
członkowskiego będącego jego miejscem zamieszkania.

• Nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń asystentów
 
W nowym Parlamencie wejdą także w życie nowe przepisy dotyczące dodatków
otrzymywanych przez posłów na zatrudnienie asystentów. Pozwoli to rozwiązać
problem niedoskonałości stwierdzonych w systemie.
 
Asystenci pracujący w Brukseli będą objęci uzupełnieniem do statutu, które dotyczy
urzędników UE i innych pracowników. Umowami i wypłatami wynagrodzeń
asystentów będą się zajmować służby Parlamentu, ale posłowie do PE będą mieli
pełną swobodę wyboru asystentów, przydzielanych im zadań i czasu obowiązywania
umów o pracę.
 
PE zdecydował także, że w przyszłości posłowie do PE nie będą mogli zatrudniać
jako swoich asystentów członków bliskiej rodziny.
 
Od czerwca 2009 r. umowami asystentów posłów do PE pracujących w państwach
członkowskich będą zarządzać specjalistyczne podmioty wypłacające, specjalizujące
się w kwestiach podatkowych i aspektach umów o pracę związanych z
zabezpieczeniem społecznym; podmioty te będą odpowiadać za przestrzeganie
odnośnych krajowych przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego i podatków.
 
Poseł do PE będzie mógł wykorzystać do 25% dodatku otrzymywanego na
zatrudnienie asystentów na takie usługi, jak opracowania naukowe lub inne prace
doradcze.

Natomiast asystenci z siedzibą w Brukseli będą objęci uzupełnieniem do statutu, które
dotyczy urzędników UE i innych pracowników. Umowami i wypłatami wynagrodzeń
asystentów będą się zajmować służby Parlamentu, ale posłowie do PE będą mieli
pełną swobodę wyboru asystentów, przydzielanych im zadań i czasu obowiązywania
umów o pracę.

PE zdecydował także, że w przyszłości posłowie do PE nie będą mogli zatrudniać
jako swoich asystentów członków bliskiej rodziny.

• Obowiązkowy publiczny rejestr lobbystów
 
W maju 2008 r. Parlament zaproponował utworzenie obowiązkowego publicznego
rejestru lobbystów, wspólnego dla Rady, Komisji i Parlamentu, przewidującego
„ujawnienie wszystkich informacji finansowych”. Lobbyści musieliby się
zarejestrować tylko raz, aby mieć dostęp do Parlamentu, Komisji i Rady. Trzy
instytucje stworzyły wspólną grupę roboczą, która ma przygotować wniosek
dotyczący wspólnego rejestru.

• „Ujawnienie wszystkich informacji finansowych” i sankcje 
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Zgodnie z rezolucją z maja 2008 r. lobbyści musieliby przestrzegać kodeksu
etycznego, a w przypadku naruszenia zasad mogliby utracić akredytację.
 
Ponadto posłowie do PE zaproponowali, aby wpis do rejestru obejmował „ujawnienie
wszystkich informacji finansowych” przez lobbystów. W szczególności profesjonalne
firmy consultingowe i kancelarie prawnicze musiałyby ujawniać względne znaczenie
swoich najważniejszych klientów i koszty związane z lobbingiem. Organizacje
pozarządowe i ośrodki analityczne miałyby obowiązek podać, jaki jest ich ogólny
budżet i główne źródła finansowania.
 
W listopadzie 2008 r. druga międzyinstytucjonalna grupa robocza Parlamentu i
Komisji rozpoczęła pracę nad konkretnymi propozycjami dotyczącymi kodeksu
etycznego, sankcji i zakresu wymaganego „ujawnienia wszystkich informacji
finansowych”.

5) Parlamentarna statystyka

• Praca
 

7816 oficjalnych zapytań zgłosili posłowie.
 

2924 teksty zostały przyjęte przez Parlament na sesji plenarnej w kadencji 2004-
2009, z czego 1.355 to dokumenty legislacyjne - projekty nowego prawa.

 
48747 poprawek złożyli posłowie pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym.

 
22 tysiące spotkań odbyło się w latach 2004-2009 w 3 miejscach pracy
Parlamentu i 140 poza nimi.

 
4784 stron protokołów z posiedzeń powstało w każdym z 22 języków oficjalnych.

• Języki
 
W 23 językach pracuje na co dzień Parlament, co daje 506 kombinacji
językowych.
 
1 220 775 stron przetłumaczyli tłumacze tylko w 2007 roku.

• Ludzie
 

161 625 000: przybliżona liczba osób, które wzięły udział w wyborach
europejskich w czerwcu.

736: tylu posłów wybraliśmy w czerwcu 2009.
 

1510: tylu akredytowanych asystentów posłów pracuje w Parlamencie
Europejskim.
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6166 pracowników liczy Sekretariat odpowiedzialny za administrację, wspieranie
prac komisji parlamentarnych, tłumaczenia ustne i pisemne, kontakty z
dziennikarzami, itp.

 
7 grup politycznych

 
20 komisji parlamentarnych

 
4322 lobbystów zarejestrowało się w Parlamencie - razem reprezentują 1699
organizacji (maj 2009).

1100 akredytowanych dziennikarzy regularnie relacjonuje prace Parlamentu
Europejskiego.

• Budynki
 
27 miejsc pracy: Parlament ma biura we wszystkich 27 krajach członkowskich
UE.
 
10 552 biur w Parlamencie
 
156 sal konferencyjnych we wszystkich budynkach Parlamentu Europejskiego

• Goście
 
276 531: tylu zwiedzających przyjął w ubiegłym roku Parlament
 
49 na tylu oficjalnych posiedzeniach plenarnych przemawiali prominentni goście
Parlamentu.
 
19 minut trwało najkrótsze przemówienie w Izbie - wygłosiła je królowa Holandii,
Beatrix, 26 października, 2004.
 
Przez 50 minut przemawiała na sesji 8 października, 2008 roku, Ingrid Betancourt
- bojowniczka o prawa człowieka, wyswobodzona po długoletniej niewoli z rąk
kolumbijskiej partyzantki.

• Jedzenie
 
59 000 posiłków serwuje co roku restauracja poselska
 
94 000 osób korzysta co roku z miejsca, gdzie można nabyć kanapki w budynku
PE w Brukseli
 
605 000 posłów i pracowników je w głównej stołówce w Brukseli
 
405 000 filiżanek kawy trafia co roku do sal posiedzeń

• Ciekawostki
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1 fortepian nazwie "Estonia" został ofiarowany przez estońską delegację do PE w
2009 roku.
 
1102 wystawy i imprezy kulturalne zorganizowano w latach 2004 i 2009.

Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska1

                                                
1 Na podstawie informacji prasowych Parlamentu Europejskiego oraz Państwowej Komisji Wyborczej.


