
Parlament w przeszłości:  
 

Parlament Europejski ewoluował znacząco na przestrzeni lat, zwiększając 

stopniowo swoje kompetencje i zyskując na znaczeniu. Głównym zadaniem 

Zgromadzenia, "poprzednika" obecnego Parlamentu, było nadzorowanie innych 

instytucji. Obecnie Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE pochodzącą z 

bezpośrednich wyborów, reprezentującą obywateli. Poza uchwalaniem prawa PE 

ma za zadanie także kontrolowanie innych instytucji unijnych oraz promowanie 

praw człowieka w UE oraz w państwach trzecich.  

Organizacja 
Przewodniczący  

 
Przewodniczący jest wybierany na odnawialny okres dwóch i pół roku, to jest na 

połowę kadencji Parlamentu. Przewodniczący reprezentuje Parlament Europejski 

wobec świata zewnętrznego oraz w stosunkach Parlamentu z pozostałymi 

instytucjami UE. 

Przewodniczący nadzoruje funkcjonowanie Parlamentu i jego organów, 

przewodniczy posiedzeniom plenarnym oraz czuwa nad przestrzeganiem 

Regulaminu PE. 

Podczas otwarcia każdego posiedzenia Rady Europejskiej przewodniczący 

Parlamentu przedstawia stanowisko i kwestie zajmujące uwagę Parlamentu 

związane z punktami porządku obrad i innymi tematami. 

Po przyjęciu budżetu Unii przez Parlament przewodniczący podpisuje budżet, 

umożliwiając jego wykonanie. Przewodniczący PE i przewodniczący Rady 

podpisują wszystkie akty legislacyjne przyjęte w ramach zwykłej procedury 

ustawodawczej. 

Sekretariat 
 

Prezydium sporządza schemat organizacyjny Sekretariatu Generalnego oraz 

ustanawia wewnętrzne przepisy, dotyczące statusu administracyjnego urzędników 

i innych pracowników. Osoby zatrudnione w Sekretariacie Generalnym są, w 

większości, urzędnikami rekrutowanymi w drodze konkursu z wszystkich krajów 

Unii Europejskiej. Są one pracownikami Parlamentu Europejskiego. 

Sekretariat Generalny ma za zadanie koordynować prace legislacyjne i 

organizować sesje plenarne oraz inne posiedzenia. Zapewnia również obsługę 

techniczną i merytoryczną organom Parlamentu oraz deputowanym, wspierając 

ich w wykonywaniu mandatu poselskiego. Parlament Europejski musi również 

zapewnić wielojęzyczną obsługę językową wszystkich sesji plenarnych oraz innych 

posiedzeń. 



Grupy polityczne 

 

 

Większość posłów do Parlamentu należy do grup politycznych ─ nie zrzeszają się 

oni na podstawie narodowości, ale przekonań politycznych. W Parlamencie 

Europejskim istnieje obecnie 7 grup politycznych. 

o Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) (PO/PSL) 

o Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie 

Europejskim 

o Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 

o Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 

o Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (PIS) 

o Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka 

Zielona Lewica 

o Europa Wolności i Demokracji 

Aby utworzyć grupę polityczną, potrzeba 25 posłów reprezentujących 

co najmniej jedną czwartą państw członkowskich. Poseł może należeć tylko do 

jednej grupy politycznej. 

Niektórzy posłowie nie przynależą do żadnej grupy politycznej 

– są to posłowie niezrzeszeni. 

 

Posłowie  

 

 

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzi 751 posłów, wybranych w 28 

państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od 1979 r. posłowie do PE są 

wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich na okres pięciu lat. 

Każdy kraj decyduje o kształcie przeprowadzanych u siebie wyborów, ale musi 

gwarantować równość płci i tajność głosowania. Unijne wybory odbywają się 

zgodnie z zasadą reprezentacji proporcjonalnej. 

Mandaty przydzielane są na podstawie liczby ludności poszczególnych państw 

członkowskich. Nieco ponad jedną trzecią posłów do PE stanowią kobiety. 

Posłowie do PE są pogrupowani według podobieństwa poglądów politycznych, a 

nie narodowości. 

 

 

 


