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W opracowaniu omówiono zmiany składu Parlamentu Europejskiego VII kadencji (2009-2014) wynikające z wejścia w życie 

Traktatu z Lizbony oraz przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej. Uzupełnienie informacji stanowi wykaz podstawowych 

dokumentów regulujących te kwestie. 
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I. WPROWADZENIE 

Zmiany wynikające z Traktatu z Lizbony 

Parlament Europejski wybrany w czerwcu 2009, pod rządami Traktatu z Nicei, liczył 736 posłów. Zgodnie z Traktatem z 

Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009, łączna liczba posłów nie może przekraczać 751, przy czym limity miejsc dla 

państw członkowskich wynoszą minimum 6 i maksimum 96 mandatów, zgodnie z zasadą proporcjonalności degresywnej (art. 

14 ust. 2 zm. TUE). Nowe rozdanie miejsc w PE na mocy Traktatu z Lizbony dotyczyło 18 mandatów, rozdzielonych pomiędzy 

12 państw członkowskich decyzją Rady Europejskiej z 18-19 czerwca 2009, przy czym na mocy postanowień z Lizbony jedno 

państwo (Niemcy) otrzymało 3 mandaty mniej (stąd różnica w ogólnej liczbie miejsc wynosi 15). 

 
Ze względu na to, że Traktat z Lizbony wszedł w życie po wyborach do PE, przewidziano przyjęcie środków przejściowych 
dotyczących składu Parlamentu Europejskiego do końca kadencji 2009–2014, umożliwiających objęcie mandatu 18 
dodatkowym posłom. Spowodowało to wzrost ogólnej liczby posłów do 754, co oznacza przekroczenie traktatowego limitu 
751 posłów. Nie można było bowiem zmniejszyć obecnej liczby posłów niemieckich, gdyż zgodnie z art. 5 aktu z 1976 r. 
dotyczącego wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego nie wolno przerwać mandatu posła w czasie kadencji. 
 
W związku z powyższym była konieczna zmiana prawa pierwotnego poprzez zmianę protokołu nr 36 w sprawie postanowień 
przejściowych. Ze względu na ograniczony zasięg i przejściowy charakter tych zmian, Rada skierowała do PE wniosek w 
sprawie niezwoływania konwentu. 6 maja 2010 Parlament wyraził zgodę na zmianę protokołu w tym trybie oraz przyjął 
rezolucję, w której pozytywnie zaopiniował zakres proponowanych zmian. 23 czerwca 2010 członkowie konferencji 
przedstawicieli rządów państw członkowskich podpisali Protokół zmieniający protokół w sprawie postanowień przejściowych. 
Protokół został ratyfikowany przez państwa członkowskie i wszedł w życie 1 grudnia 2011. 
 
Zmiany wynikające z przystąpienia Chorwacji 
Po przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej skład PE został do końca VII kadencji zwiększony o 12 posłów, zgodnie z art. 
19 ust. 1 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji, przez co liczba mandatów zwiększyła się 
przejściowo do 766. 
 
 

II. DOKUMENTY 

 

1. Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Chorwacji oraz dostosowań w Traktacie o Unii. Europejskiej, 

Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 

(Dz. Urz. UE 2012 L 112 s. 21) 

2. Protokół zmieniający protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej (Dz. Urz. UE 2010 C 263 s. 1)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.112.01.0006.01.POL#L_2012112PL.01002101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.112.01.0006.01.POL#L_2012112PL.01002101
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:263:0001:0010:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:263:0001:0010:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:263:0001:0010:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:160:0005:0009:PL:PDF
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3. Decyzja Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli 

rządów państw członkowskich zmian do Traktatów zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, dotyczących składu 

Parlamentu Europejskiego, i w sprawie niezwoływania konwentu, (2010/350/UE) 

4. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wniosku Rady Europejskiej dotyczącego 

niezwoływania konwentu w celu zmiany traktatów w zakresie środków przejściowych dotyczących składu 

Parlamentu Europejskiego, (2009/0814(NLE)) 

5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2010 r. dotycząca projektu protokołu zmieniającego protokół nr 

36 w sprawie przepisów przejściowych w odniesieniu do składu Parlamentu Europejskiego do końca kadencji 

2009-2014: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 ust. 3 traktatu UE), (2009/0813(NLE)) 

6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego, 

(2007/2169(INI)) (Załącznik 1. Projekt decyzji Rady Europejskiej ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:160:0005:0009:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:160:0005:0009:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:160:0005:0009:PL:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0147+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0147+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0147+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0148+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0148+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0148+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0429+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL#BKMD-6
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0429+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL#BKMD-7

