
 

PROTOKOŁY 
A. PROTOKÓŁ DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATÓW 

USTANAWIAJĄCYCH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE 

Protokół w sprawie 

 rozszerzenia Unii Europejskiej 
WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY 

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatów 
ustanawiających Wspólnoty Europejskie: 

Artykuł 1 

Uchylenie Protokołu w sprawie instytucji 

Uchyla się Protokół w sprawie instytucji w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej, dołączony do Traktatu 
o Unii Europejskiej i do Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie. 

Artykuł 2 

Postanowienia dotyczące Parlamentu Europejskiego 

1. 1 stycznia 2004roku i z mocą od początku okresu 2004 – 2009, pierwszy akapit w artykule 190 ustęp 2 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i w artykule 108 ustęp 2 Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej otrzymuje brzmienie: 

„Liczbę przedstawicieli wybieranych w każdym Państwie Członkowskim ustala się następująco: 
Belgia 22 
Dania 13 
Niemcy 99 
Grecja 22 
Hiszpania 50 
Francja 72 
Irlandia 12 
Włochy 72 
Luksemburg 6 
Niderlandy 25 
Austria 17 
Portugalia 22 
Finlandia 13 
Szwecja18 
Zjednoczone Królestwo 72” 

2. Z zastrzeżeniem ustępu 3, całkowita liczba przedstawicieli w Parlamencie Europejskim w okresie 2004 – 
2009 jest równa liczbie przedstawicieli określonej w artykule 190 ustęp 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską i w artykule 108 ustęp 2 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
powiększonej o liczbę przedstawicieli nowych Państw Członkowskich, wynikającą z traktatów o przystąpieniu 
podpisanych najpóźniej do 1 stycznia 2004 roku. 



 

3. Jeżeli całkowita liczba członków określona w ustępie 2 jest mniejsza niż 732, stosuje się korektę 
proporcjonalną do liczby przedstawicieli wybieranych w każdym Państwie Członkowskim tak, aby całkowita 
liczba była jak najbardziej zbliżona do 732. Korekta taka nie może prowadzić do zwiększenia liczby 
przedstawicieli wybieranych w każdym Państwie Członkowskim ponad liczbę określoną w artykule 190 ustęp 2 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w artykule 108 ustęp 2 Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej w odniesieniu do okresu 2004 – 2009. 

Rada przyjmuje w tym celu decyzję. 

4. Na zasadzie odstępstwa od drugiego akapitu artykułu 189 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i 
drugiego akapitu artykułu 107 ustęp 2 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w 
przypadku wejścia w życie traktatów o przystąpieniu po przyjęciu przez Radę decyzji określonej w drugim 
akapicie ustępu 3 niniejszego artykułu, liczba członków Parlamentu Europejskiego może na okres stosowania tej 
decyzji tymczasowo przekroczyć 732. W odniesieniu do liczby przedstawicieli wybieranych w danych 
Państwach Członkowskich stosuje się taką samą korektę, jak określona w pierwszym akapicie ustępu 3 
niniejszego artykułu. 

Artykuł 3 

Postanowienia dotyczące ważenia głosów w Radzie 

1. 1 stycznia 2005 roku: 

a) w artykule 205 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i w artykule 118 Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej: 

i) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli przyjęcie uchwały przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy jej członków ważone 
są następująco: 
Belgia 12 
Dania 7 
Niemcy 29 
Grecja 12 
Hiszpania 27 
Francja 29 
Irlandia 7 
Włochy 29 
Luksemburg 4 
Niderlandy 13 
Austria 10 
Portugalia 12 
Finlandia 7 
Szwecja 10 
Zjednoczone Królestwo 29 

Uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 169 głosów „za”, oddanych przez większość 
członków, jeżeli niniejszy Traktat wymaga, aby były przyjęte na wniosek Komisji. 

W innych przypadkach uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 169 głosów „za”, oddanych 
przez co najmniej dwie trzecie członków.” 

ii) dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: 

„4. Jeżeli decyzja ma zostać przyjęta przez Radę większością kwalifikowaną, członek Rady może zażądać 
sprawdzenia, czy Państwa Członkowskie stanowiące większość kwalifikowaną, reprezentują co najmniej 
62% ogółu ludności Unii. Jeżeli okaże się, że warunek ten nie został spełniony, dana decyzja nie zostanie 
przyjęta.” 



 

b) w artykule 23 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej, trzeci akapit otrzymuje brzmienie: 

„Głosy członków Rady ważone są zgodnie z artykułem 205 ustęp 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską. Decyzje wymagają do ich przyjęcia co najmniej 169 głosów „za”, oddanych przez co najmniej 
dwie trzecie członków. Jeżeli decyzja ma zostać przyjęta przez Radę większością kwalifikowaną, członek 
Rady może zażądać sprawdzenia, czy Państwa Członkowskie stanowiące większość kwalifikowaną, 
reprezentują co najmniej 62% ogółu ludności Unii.  

Jeżeli okaże się, że warunek ten nie został spełniony, dana decyzja nie zostanie przyjęta.” 

c) w artykule 34 Traktatu o Unii Europejskiej, ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli przyjęcie uchwały przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy jej członków ważone 
są zgodnie z artykułem 205 ustęp 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Uchwały Rady 
wymagają do ich przyjęcia co najmniej 169 głosów „za”, oddanych przez co najmniej dwie trzecie 
członków. Jeżeli decyzja ma zostać przyjęta przez Radę większością kwalifikowaną, członek Rady może 
zażądać sprawdzenia, czy Państwa Członkowskie stanowiące większość kwalifikowaną, reprezentują co 
najmniej 62% ogółu ludności Unii. Jeżeli okaże się, że warunek ten nie został spełniony, dana decyzja nie 
zostanie przyjęta.” 

2. W chwili każdego przystąpienia, próg ustalony w drugim akapicie artykułu 205 ustęp 2 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską i w drugim akapicie artykułu 118 ustęp 2 Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, oblicza się tak, aby próg większości 
kwalifikowanej wyrażony w liczbie głosów nie przekroczył progu wynikającego z tabeli zamieszczonej w 
Deklaracji w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej, zawartej w Akcie Końcowym Konferencji, która 
przyjęła Traktat z Nicei. 

Artykuł 4 

Postanowienia dotyczące Komisji 

1. 1 stycznia 2005 roku i z mocą od dnia podjęcia obowiązków przez pierwszą Komisję po tej dacie, artykuł 213 
ustęp 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i artykuł 126 ustęp 1 Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej otrzymują brzmienie: 

„1. Członkowie Komisji wybierani są ze względu na swoje ogólne kwalifikacje. Ich niezależność jest 
niekwestionowana. 

W skład Komisji wchodzi jeden obywatel z każdego Państwa Członkowskiego. 

Liczba członków Komisji może zostać zmieniona przez Radę stanowiącą jednomyślnie.” 

2. Kiedy Unia składać się będzie z 27 Państw Członkowskich, artykuł 213 ustęp 1 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską i artykuł 126 ustęp 1 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
otrzymają brzmienie: 

„1. Członkowie Komisji są wybierani ze względu na swoje ogólne kwalifikacje. Ich niezależność jest 
niekwestionowana. 

Liczba członków Komisji jest mniejsza niż liczba Państw Członkowskich. Członkowie Komisji są 
wybierani zgodnie z opartym na zasadzie równości systemem rotacji, którego zasady wykonawcze 
przyjmuje Rada, stanowiąc jednomyślnie. 

Liczba członków Komisji jest ustalana przez Radę stanowiącą jednomyślnie.” 

Niniejsza zmiana stosuje się od dnia podjęcia obowiązków przez pierwszą Komisję po dacie 
przystąpienia dwudziestego siódmego Państwa Członkowskiego Unii. 



 

3. Po podpisaniu traktatu o przystąpieniu dwudziestego siódmego Państwa Członkowskiego Unii, Rada, 
stanowiąc jednomyślnie, uchwala: 

- liczbę członków Komisji; 

- zasady wykonawcze opartego na zasadzie równości systemu rotacji, zawierające wszelkie kryteria i normy 
niezbędne do automatycznego określenia składu kolejnych kolegiów, na podstawie następujących zasad: 

a) Państwa Członkowskie są traktowane na zasadzie ścisłej równości przy ustalaniu kolejności i długości 
pełnienia przez ich obywateli funkcji członków Komisji; tym samym różnica między całkowitą liczbą 
kadencji pełnionych przez obywateli którychkolwiek dwóch Państw Członkowskich nie może nigdy 
przewyższać jednej kadencji. 

b) z zastrzeżeniem lit.a), skład każdego kolejnego kolegium odzwierciedla zadowalająco demograficzny i 
geograficzny zakres wszystkich Państw Członkowskich Unii. 

4. Do chwili, w której znajdzie zastosowanie ustęp 2, każde Państwo przystępujące do Unii jest uprawnione, w 
chwili przystąpienia, do posiadania w składzie Komisji jednego swojego obywatela w charakterze jej członka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


