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I. WPROWADZENIE 

Zgodnie z art. 223 TFUE, podobnie jak na mocy poprzednio obowiązujących Traktatów (art. 190 ust. 4 TWE), 

Parlament Europejski opracowuje projekt w celu ustanowienia przepisów ogólnoeuropejskiej ordynacji wyborczej 

do PE. Przepisy te są przyjmowane jednomyślnie przez Radę, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. 

Wchodzą one w życie po ich zatwierdzeniu przez państwa członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami 

konstytucyjnymi. 

 

4 maja 2010 A. Duff przedstawił na posiedzeniu Komisji Spraw Konstytucyjnych swój projekt zmiany Aktu 

dotyczącego wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 

września 1976 roku. Obejmuje on m. in. propozycję wybierania 25 posłów do PE z ogólnoeuropejskiej 

ponadnarodowej listy, przyjęcie wspólnego terminu wyborów do PE oraz ustalenie we wszystkich państwach tego 

samego wieku uprawniającego do kandydowania i głosowania. 30 września 2010 na spotkaniu 

międzyparlamentarnym posłowie z Komisji Spraw Konstytucyjnych wymienili poglądy na temat projektu z 

przedstawicielami parlamentów narodowych. Projekt ten został przyjęty przez posłów na posiedzeniu Komisji 

Spraw Konstytucyjnych 19 kwietnia 2011. 7 lipca 2011 Parlament odbył debatę na temat projektowanych zmian i 

zdecydował o odesłaniu sprawozdania do Komisji Spraw Konstytucyjnych w celu ponownego rozpatrzenia. Komisja 

przyjęła 26 stycznia 2012 drugie sprawozdanie w tej sprawie. 

 
 

II. DOKUMENTY I KOMUNIKATY PRASOWE 

1. Drugie sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów 
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 
września 1976 r., (2009/2134(INI)), 2.02.2012 
 

2. Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r., 
(2009/2134(INI)), 28.04.2011 
 

3. Informacja prasowa PE: Reforma prawa wyborczego: Bliżej do eurolisty, 19.04.2011 
 

4. Informacja prasowa PE: EP elections: choose an extra 25 MEPs from EU-wide lists, MEPs suggest, 
19.04.2011 
 

5. Working document on a proposal for a modification of the Act concerning the election of the members of 
the European Parliament by direct universal suffrage of 20 September 1976, Committee on 
Constitutional Affairs, 19.05.2010 
 

6. Informacja o międzyparlamentarnym spotkaniu komisji na temat europejskiej ordynacji wyborczej i 
inicjatywy obywatelskiej, Bruksela, 30.09.2010 
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