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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  
RM-10-201-18  

 
 Pan   
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy 

 
 - o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 

2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. 
zmieniającej Akt dotyczący wyborów 
członków Parlamentu Europejskiego  
w powszechnych wyborach bezpośrednich, 
załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, 
EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. 

 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej 
sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych oraz Minister Cyfryzacji. 

 

          Z poważaniem 

 

(-) Mateusz Morawiecki 

 
 



Projekt  

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

 

Dnia 13 lipca 2018 r. w Brukseli została sporządzona Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/994 
zmieniająca Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego  
w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, 
EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r., w następującym brzmieniu: 

 

Po zaznajomieniu się z powyższą Decyzją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
oświadczam, że: 

 została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej 
zawartych, 

 jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

 będzie niezmiennie zachowywana. 

 

Na dowód czego został wydany akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 

Dano w Warszawie dnia 

 

 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Andrzej Duda 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

Mateusz Morawiecki 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej 

Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych 

wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom 

z dnia 20 września 1976 r.  

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt 

dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach 

bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 

20 września 1976 r.  

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

1. Potrzeba i cel ratyfikacji Decyzji  

Celem wprowadzanych zmian jest uwzględnienie w prawie wyborczym przepisów 

pozwalających na dokonywanie wyboru członków Parlamentu Europejskiego 

w powszechnych wyborach bezpośrednich zgodnie ze specjalną procedurą. 

Aby zachować przejrzystość procesu wyborczego i dostęp do wiarygodnych informacji, 

a także aby zwiększyć europejską świadomość polityczną oraz zapewnić wysoką 

frekwencję wyborczą proponuje się zmiany procedury wyborczej zapewniające 

informowanie z dużym wyprzedzeniem przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 

o osobach kandydujących w tych wyborach oraz o powiązaniu poszczególnych 

krajowych partii politycznych z daną europejską partią polityczną.  

W celu zachęcenia wyborców do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

oraz aby w pełni wykorzystać możliwości jakie daje postęp technologiczny, państwom 

członkowskim dano możliwość wprowadzenia ułatwień m.in. głosowania 

z wyprzedzeniem, głosowania korespondencyjnego, głosowania drogą elektroniczną 

i głosowania internetowego. Warunkiem wprowadzenia tych udogodnień jest 

zapewnienie wiarygodności wyników, poufności głosowania oraz ochrony danych 

osobowych zgodnie z mającym zastosowanie prawem Unii.  

Ponadto akt ma na celu zachęcenie państw członkowskich aby podjęły środki niezbędne 

do umożliwienia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego swoim 

obywatelom przebywającym w państwach trzecich.  

2. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym  

Podstawowe standardy i zasady Decyzji pozostały niezmienione, wprowadzono jednak 

szereg zmian i uzupełnień mających dostosować Decyzję do wyzwań współczesności. 

Istotną zmianą jest wprowadzenie minimalnego terminu na zgłoszenie kandydatów 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w przypadku gdy państwa członkowskie 

przewidują taki termin. Termin ten musi wynosić co najmniej trzy tygodnie przed 

przewidywaną datą przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.  
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Nowościami są również możliwość wprowadzenia: głosowania z wyprzedzeniem, 

głosowania korespondencyjnego, głosowania drogą elektroniczną i głosowania 

internetowego.  

Wprowadzono możliwość nakładania sankcji przez państwa członkowskie za 

głosowanie więcej niż jeden raz w wyborach członków Parlamentu Europejskiego.  

Dodano także obowiązek wyznaczania organu kontaktowego odpowiedzialnego za 

wymianę danych dotyczących wyborców i kandydatów ze swoimi odpowiednikami 

w pozostałych państwach członkowskich.  

3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe, polityczne i prawne, 

związane z wejściem w życie Decyzji  

Skutki społeczne i gospodarcze  

Ratyfikowanie przez Rzeczpospolitą Polską Decyzji będzie miało pozytywne skutki 

w sferze społecznej – wpłynie na przejrzystość procesu wyborczego i dostęp do 

wiarygodnych informacji, a także pozwoli w pełni wykorzystać możliwości jakie daje 

postęp technologiczny.  

W zakresie skutków gospodarczych, ratyfikacja Decyzji nie spowoduje odczuwalnych 

skutków w tym zakresie, jako że w Polsce obowiązują już przepisy dotyczące prawa 

wyborczego. Zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej wyrażonej w opinii z dnia 

17 sierpnia 2018 r. (pismo ZPOW-500/9/18 kierowane do Ministra Spraw 

Zagranicznych) wprowadzenie proponowanych Decyzją zmian prawa wyborczego nie 

będzie wymagało zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.). Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

przewiduje bowiem m.in. możliwość głosowania korespondencyjnego przez wyborców 

niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika oraz karę grzywny dla wyborcy, 

który więcej niż jeden raz uczestniczył w głosowaniu w tych samych wyborach.  

Skutki polityczne 

Ratyfikowanie przez Rzeczpospolitą Polską Decyzji jest naturalną konsekwencją 

poszanowania przez Polskę wysokich standardów w dziedzinie przejrzystości, 

wiarygodności i poufności wyborów członków Parlamentu Europejskiego.  

Skutki prawne 
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Wszystkie przepisy wprowadzone Decyzją są w pełni spójne z prawem polskim i nie 

powodują konieczności zmiany przepisów polskiego prawa, w tym ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.  

Skutki finansowe 

Ratyfikacja Decyzji do polskiego porządku prawnego nie spowoduje skutków 

finansowych dla budżetu państwa.  

4. Tryb związania się Decyzją 

W związku z faktem, iż Decyzja dotyczy kwestii związanych z wybieraniem członków 

do Parlamentu Europejskiego, które są materią regulowaną w Polsce w drodze ustawy 

oraz ze względu na to, że dotyczą one praw obywatelskich, tj. praw wyborczych i zasad 

udziału obywateli w wyborach, ratyfikacja powinna nastąpić w trybie art. 89 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.  
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I 

(Akry ustawodawcze) 

DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2018/994 

z dnia 13 lipca 2018 r. 

zmiema,ąca Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych 
wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 

20 września 1976 r. 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 223 ust. l, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. l 06a ust. l, 

uwzględniając wniosek Parlamentu Europejskiego, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego ('), 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

L 178/1 

(l) Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (2) 
(zwany dalej "aktem wyborczym"), załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom (l), wszedł w życie 
w dniu l lipca 1978 r. i został następnie zmieniony decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom (4) . 

(2) W akcie wyborczym należy wprowadzić szereg zmian. 

(3} W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu l grudnia 2009 r. Rada musi ustanowić przepisy 
niezbędne do dokonania wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich 
zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą. 

(4) Przejrzystość procesu wyborczego i dostęp do wiarygodnych informacji mają duże znaczenie dla zwiększenia 
europejskiej świadomości politycznej oraz zapewnienia wysokiej frekwencji wyborczej; pożądane jest, aby 
obywatele Unii byli infonnowani z dużym wyprzedzeniem przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 
o osobach kandydujących w tych wyborach oraz o powiązaniu poszczególnych krajowych partii politycznych 
z daną europejską partią polityczną . 

(5) Aby zachęcić wyborców do udziału w wyborach do Paflamentu Europejskiego oraz w pełni wykorzystać 
możliwości, jakie daje postęp technologiczny, państwa członkowskie mogłyby przewidzieć możliwość między 
innymi głosowania z wyprzedzeniem, głosowania korespondencyjnego, głosowania drogą elektroniczną 
i głosowania internetowego, zapewniając przy tym w szczególności wiarygodność wyników, poufność 
głosowania oraz ochronę danych osobowych zgodnie z mającym zastosowanie prawem Unii. 

(6} Obywatele Unii mają prawo do udziału w jej życiu demokratycznym, w szczególności w drodze głosowania lub 
kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

( 1) Zgoda z dnia 4lipca 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(') Dz. U. L 278 z 8.10.1976, s. 5. 
(') Decyzja Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (Dz. U. L 278 z 8.10.1976, s. 1). 
(
4

) Decyzja Rady 2002/77 2/WE, Euratom z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 r. zmieniająca Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich , zalączony do decyzji 76/787/EWWiS, EWG, Euratom 
(Dz. U. L 28 3 z 21.10.2002, s. 1). 
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(7) Zachęca się państwa członkowskie, aby podjęły środki niezbędne do umożliwienia głosowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego swoim obywatelom przebywającym w państwach trzecich. 

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić akt wyborczy, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ 

Artykuf 1 

W akcie wyborczym wprowadza się następujące zmiany: 

l) art. l otrzymuje brzmienie: 

"Artykuł 1 

l. W kazdym państwie członkowskim członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani jako przedstawiciele 
obywateli Unii na zasadzie proporcjonalnej, z zastosowaniem systemu list lub pojedynczego głosu podlegającego 
przeniesieniu. 

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić na głosowanie w oparciu o system list preferencyjnych zgodnie 
z przyjętą przez siebie procedurą. 

3. Wybór dokonywany jest w bezpośrednich wyborach powszechnych, wolnych i tajnych."; 

2) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Artykuł 3 

l. Państwa członkowskie mogą ustanowić próg minimalny w rozdziale mandatów. Na poziomie krajowym próg 
ten nie może przekroczyć 5 procent oddanych ważnych głosów. 

2. Państwa członkowskie, w których stosowany jest system list, ustalają próg minimalny w rozdziale mandatów 
dla okręgów wyborczych obejmujących ponad 3 5 mandatów. Próg ten nie może być niższy niż 2 procent i nie może 

· przekroczyć 5 procent ważnych głosów oddanych w danym okręgu wyborczym, w tym w państwie członkowskim 
obejmującym jeden okręg wyborczy. 

3. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu wywiązania się z obowiązku określonego w ust. 2 
nie później niż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się po pierwszych takich wyborach 
przeprowadzonych po wejściu w życie decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 (*). 

(*) Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca Akt dotyczący wyborów przedsta
wicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 
76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (Dz.U. L 178 z 16.7.2018, s. 1)."; 

3) dodaje się artykuły w brzmieniu: 

"Artykuł 3a 

W przypadku gdy przepisy krajowe określają termin zgłaszania kandydatów w wyborach do Parlamentu Europej
skiego, termin ten musi wynosić co najmniej trzy tygodnie przed datą przeprowadzenia wyborów do Parlamentu 
Europejskiego ustaloną, zgodnie z art. l O ust. l, przez dane państwo członkowskie. 

Artykuf 3b 

Państwa członkowskie mogą zezwolić na umieszczanie na kartach do głosowania nazwy lub znaku graficznego 
europejskiej partii politycznej, z którą powiązana jest dana krajowa partia polityczna lub z którą powiązany jest dany 
kandydat."; 

4) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

"Artykuf 4a 

Państwa członkowskie mogą przewidzieć możliwość głosowania z wyprzedzeniem, głosowania korespondencyjnego, 
głosowania drogą elektroniczną i głosowania internetowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W przypadku 
gdy podejmą taką decyzję, przyjmują środki wystarczające, aby zapewnić w szczególności wiarygodność wyników, 
poufność głosowania oraz ochronę danych osobowych zgodnie z mającym zastosowanie prawem Unii."; 

5) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

"Artykuf 9 

l. Nikt nie może głosować więcej niż jeden raz w każdych wyborach członków Parlamentu Europejskiego. 

2. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby podwójne głosowanie w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego podlegało skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom."; 
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6) dodaje się artykuły w brzmieniu: 

.. Ar~kuł 9a 

Państwa członkowskie mogą podjąć - zgodnie ze swoimi krajowymi procedurami wyborczymi - środki niezbędne 
do umożliwienia swoim obywatelom przebywającym w państwach trzecich głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. 

Ar~kuł 9b 

l. Każde państwo członkowskie wyznacza organ kontaktowy odpowiedzialny za wymianę danych dotyczących 
wyborców i kandydatów ze swoimi odpowiednikami w pozostałych państwach członkowskich. 

2. Bez uszczerbku dla przepisów krajowych dotyczących wpisywania wyborców do spisu wyborców oraz 
zgłaszania kandydatów, organ, o którym mowa w ust. l, zaczyna- zgodnie z mającym zastosowanie prawem Unii 
dotyczącym ochrony danych osobowych - przekazywać tym odpowiednikom, nie później niż sześć tygodni przed 
pierwszym dniem okresu wyborczego, o którym mowa w art. 10 ust. l, dane wskazane w dyrektywie Rady 
93/109/WE (*) dotyczące obywateli Unii, którzy zostali wpisani do spisu wyborców lub którzy kandydują 
w wyborach w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami. 

(*) Dyrektywa Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa 
głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz. U. L 329 z 30.12.1993, s. 34).". 

Ar~kuł 2 

l. Niniejsza decyzja podlega zatwierdzeniu przez państwa członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami 
konstytucyjnymi. Państwa członkowskie powiadamiają Sekretariat Generalny Rady o zakończeniu procedur niezbędnych 
do tego celu. 

2. Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia po otrzymaniu ostatniego powiadomienia, o którym mowa 
w ust. l (1). 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2018 r. 

W imieniu Rady 

H. LÓGER 

Przewodniczący 

(') Data wejścia w życie niniejszej decyzji zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędo1rym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady. 









WarszawaJ~ grudnia 2018 r. 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.1728.2018/10/AM 

Opfnia 
o qodnoki z prawem Unii Europejskiej projekt• lifter_, o ftltyfikcrcji Decyzji Rody (UE, Euratom} 

2018/994 z dnla Ulipco 2018 r. zml~nlojqcej Altt dotyaqq wybor6w cztonk6w Porlamentu 
Europejsldego w powsz~chnych wyborach bezpo5.mlt:h, mfqczony do d«yzji Rody 76/187/EWWIS, 

EWG, Euratom z dnio 20 wrzdnlt11916 r., wyraioria przez minlstra wtaklwego do spraw tzfonkostwa 
Rzeczypospolltej Polsklej w UnR Europejsldej 

Projekt ustawy o ratyffkacji jest qodny z prawem IJnil Europejsklej. 
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