


Nie ulega wątpliwości, iż w efekcie kryzysu finansów publicznych, z którym borykają się 
wszystkie państwa strefy euro jak i niektóre z pozostałych państw członkowskich UE, instytucje 
Unii Europejskiej kolejny raz stają do walki o swoją wiarygodność zarówno na arenie europejskiej 

(1)jak i międzynarodowej . Formalne podstawy do zmierzających w tym kierunku zmian daje 
implementowany traktat lizboński(2) przewidujący w swych zapisach m. in. ustanowienie 
obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej; zmianę zasad wyborczych do PE czy też zwiększające 
uprawnienia parlamentów krajowych w unijnym procesie decyzyjnym. Przedmiotem szczególnej 
troski powinno być dołożenie wszelkich starań celem pokazania obywatelom UE, że forum Unii 
Europejskiej może być realną i efektywną formułą wspólnego poszukiwania dróg wyjścia z 

(3)
kryzysu . Stawka, o którą toczy się gra jest stosunkowo wysoka, gdyż de facto sięga do kwestii 
przyszłości integracji europejskiej jako Unii wzmocnionej współpracy politycznej wokół rynku 
wewnętrznego i strefy euro, czy też Unii osłabionej nacjonalizmem zachowawczym skupiającym 
się na już słyszalnych w poszczególnych państwach głosach o konieczności poszukiwania 

(4)
alternatywnych do UE dróg walki z kryzysem .

Zapowiedziany przez Komisję Europejską na 2013r. rok obywateli ma być w jej przekonaniu 
okazją do odświeżenia wizerunku UE i jej instytucji. Z całą pewnością czas ten będzie można 
wykorzystać w celu wypromowania nowych instrumentów wpływu obywateli i  ich zrzeszeń na 
proces decyzyjny UE m. in. za pomocą zawartej w przepisach traktatu z Lizbony o europejskiej 
inicjatywie legislacyjnej. Będzie to również dobra okazja do zainaugurowania europejskiej 
kampanii wyborczej w roku poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego. Przy ich 
okazji być może zostaną wprowadzone w życie nowe przepisy modyfikujące dotychczasowe 
zasady elekcji posłów do PE. 

Należy jednak sceptycznie odnieść się co do szans na radykalną zmianę nastrojów 
Europejczyków do Unii Europejskiej. W wielu bowiem przypadkach socjalizacja europejska 
obywateli UE napotyka na trudności wynikające z faktu pojawiania się nowej jakości tzw. 
„Znaczących Innych”, którzy działając w tym obszarze nie zawsze są rzecznikami UE i jej dalszej 
integracji. Możemy zatem obserwować oznaki psychologicznego rozkładu wspólnoty, którego 

(5)
następstwem może być jej rozkład polityczny . Kryzys „otworzył nam oczy” wskazując na istotne 
różnice między deklaracjami politycznymi a nieprzystającą do nich rzeczywistością. Pokazując 

(6)
Europę, w którą nie chcemy wierzyć . 

1. Inicjatywa obywatelska – teoria i praktyka

Prawo do europejskiej inicjatywy legislacyjnej uregulowane zarówno w TUE jak i w TFUE, w 
treści art. 24 TFUE postanawia, że Rada wraz Parlamentem w drodze rozporządzenia przyjętego 

w ramach zwykłej procedury prawodawczej, opracują przepisy wykonawcze w 
zakresie inicjatywy legislacyjnej obywateli UE. Artykuł ten jest rozwinięciem treści art. 
11 TUE ust 4, który stwierdza, że obywatele UE w liczbie nie mniejszej niż milion, 
mający obywatelstwo znacznej liczby państw  członkowskich mogą podjąć inicjatywę, 

(7)
której następstwem będzie akt prawny Unii . Zestawienie przepisów 
implementujących TL w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.



(8)Na podstawie treści przedmiotowego rozporządzenia  można wyodrębnić następujące etapy 
procedury w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Pierwszą inicjatywą obywatelską złożoną zgodnie z przedmiotową procedurą jest 
wniosek o uznanie prawa do wody za kolejne prawo człowieka w Unii Europejskiej. 
Wśród pozostałych, które mają szanse na dopełnienie obowiązku złożenia minimum 1 

(9)mln deklaracji poparcia mają: inicjatywa ws. transportu zwierząt ; ws. legalizacji 
(10)małżeństw tej samej płci ; produkcji żywności GMO; ws. zwiększenia wymiany 

(11)kulturalnej i edukacyjnej w Unii Europejskiej  a także wyrażająca sprzeciw wobec 
(12)energii atomowej . Ta ostatnia z inicjatyw jako jedna z pierwszych została uznana 

przez KE za niezasadną. Powodem odrzucenia była niezgodność z przepisami Traktatu 



Euratom mówiącymi o tym, że dokument zakazuje stosowania inicjatywy obywatelskiej 
(13)skierowanej przeciwko energii atomowej .

Powyższe regulacje nie są jedynymi przepisami, które wprowadzone w wyniku ostatniej 
reformy do traktatów podstawowych UE, reformowały obywatelski wymiar integracji 
europejskiej podejmując tym samym działania celem wzmocnienia demokratycznej legitymacji 
całej UE.  Wśród innych zmian podjętych w tym obszarze zaliczyć należy prace nad nową 
ordynacją wyborczą do PE; włączenie parlamentów narodowych w proces legislacyjny i zmiany w 
UE; reformę zasady przedstawicielstwa państw członkowskich w UE; i in. Wymienione obszary 
definiują zasadę legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej, która jednak z racji tego, że 
dotyka funkcjonowania systemu politycznego organizacji międzynarodowej, a nie państwa, 

(14)
znajduje nieco inne znaczenie i przełożenie na praktykę funkcjonowania .

2. Nowe zasady wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
Komisja Spraw Konstytucyjnych w kadencji 2009-2014 PE, pracuje nad kolejną nowelizacją 

opracowanego w 1976 roku i zmienianego ostatnio w 2009 roku aktu dotyczącego wyborów do 
(15)

PE . Wśród najważniejszych postulatów euro parlamentarzystów wyrażonych w Sprawozdaniu 
w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do PE w 

(16)powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 roku  wymienić należy:
a) Przeniesienie terminu wyborów z czerwca na maj
b) Nowy podział miejsc celem oddania zmian demograficznych i ewolucji członkostwa w UE i 

oddania pluralizmu politycznego i solidarności między państwami członkowskimi
c) Wprowadzenie ogólnoeuropejskich list bez zmiany statusu posłów z nich wybranych
d) Powołanie na szczeblu UE organu wyborczego koordynującego przeprowadzanie 

wyborów z list ogólnoeuropejskich oraz weryfikującego ich rezultaty
e) Opracowywanie najpóźniej w czwartym roku bieżącej kadencji większością głosów posłów 

do PE decyzji ws składu izby
f) Ujednolicenie przywilejów i immunitetów posłów do PE
g) Zwiększenie reprezentacji kobiet i przedstawicieli mniejszości
h) Zwiększanie zbieżności systemów wyborczych wyborów do PE w państwach 

członkowskich
i) Określenie wspólnego statusu UE dla europejskich partii i fundacji politycznych.

Wśród powyższych propozycji zmian na uwagę zasługuje ustanowienie ogólnoeuropejskiej 
listy kandydatów w liczbie 25 kandydatów wybieranych z jednego – europejskiego okręgu 

wyborczego, którzy znaleźli poparcie przynajmniej z 1/3 państw członkowskich. Co 
prawda powyższa zmiana jest daleka od regulacji listy krajowej np. w Republice 

(17)
Federalnej Niemiec , lecz po pierwsze UE nie jest państwem i wymaga rozwiązań 
adekwatnych do swej międzynarodowej specyfiki a pod drugie trudno sobie dzisiaj 
wyobrazić, by połowa ze składu posłów do PE była wybierana z listy 
ogólnoeuropejskiej. Nie zmienia to faktu, że wprowadzenie takiej listy mogłoby 
zwiększyć zainteresowanie wyborami, umocnić wizerunek publiczny PE a także 
pośrednio wpłynąć na rekrutację wewnątrzpartyjną  kandydatów na urząd 
przewodniczącego KE co wychodziłoby na przeciw nowej procedurze wyboru 
przewodniczącego, którego desygnuje Rada biorąc pod uwagę wynik wyborów. 
Zastosowanie na szczeblu europejskim rozwiązań znanych z systemów wyborczych 
państw członkowskich może wzmocnić legitymację demokratyczną systemu unijnego 
pochodzącą od obywateli UE. Dla entuzjastów bezpośrednich wyborów 
Przewodniczącego Komisji Europejskiej czy Przewodniczącego Rady Europejskiej jest 
to jedną z godnych uwagi propozycji zaś dla całej izby może być kartą przetargową w 
rozmowach o dalszym rozszerzaniu jej uprawnień. 



Przedstawione nowe regulacje TL przybliżające proces integracji europejskiej do obywateli 
UE, są znanym z systemów politycznych państw mechanizmem, który w niewielkim stopniu bez 
wzmocnionej socjalizacji politycznej, podnosi poziom demokracji i partycypacji politycznej. 
Uponadnarodowienie tych rozwiązań jest w jakiejś mierze zmniejszaniem deficytu demokracji w 
UE. Nie można jednak zatracić ze swej perspektywy badawczej faktu, że UE nie jest państwem, 
lecz wykazuje jego cechy. Tym samym nie każde rozwiązanie znane z systemów politycznych 
państw, musi znaleźć swój odpowiednik w systemie politycznym organizacji międzynarodowej. 
Dlatego też wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych na poziomie ponadnarodowym: 
inicjatywy legislacyjnej; ogólnoeuropejskiej listy kandydatów w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego i in. jest krokiem we właściwym kierunku zmierzającym nie tylko do podniesienia 
partycypacji politycznej wszystkich Europejczyków, czy też większego związania mandatem 
posłów do PE, ale również  środkiem zmierzającym do ustabilizowania równowagi 
międzyinstytucjonalnej i dalszego umacniania w trójkącie legislacyjnym pozycji PE. Elementem 
równowagi w jakiejś mierze osłabiającym innowacyjność tych rozwiązań jest uzależnienie ich 
efektywności  w pierwszej kolejności od innych instytucji jak np. Komisji Europejskiej lub od 
państw członkowskich.

3. Udział parlamentów krajowych w procesie integracji europejskiej.

Zwiększenie roli parlamentów narodowych w procesie integracji europejskiej było jednym z 
głównych argumentów zwolenników traktatu lizbońskiego, którzy przekonywali iż nowe 
rozwiązania nieskonsolidowane nawet w TKE a wpisane w TL wzmacniają demokratyczną 

(18)legitymację i kontrolę nad działaniami UE. Treść art. 12 TUE  przewiduje bowiem aktywność 
(19)parlamentów narodowych w prawidłowym funkcjonowaniu UE  zwłaszcza m. in. poprzez:

a) Czuwanie nad poszanowaniem zasady pomocniczości
b) Ocenę polityk unijnych w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
c) Uczestniczenie w procedurach zmiany traktatów
d) Konsultowanie wniosków o przystąpieniu do UE

(20)
e) Uczestniczenie we współpracy międzyparlamentarnej
Istotnym uzupełnieniem treści art. 12 TUE jest dołączony do TL Protokół nr 1 w sprawie roli 

parlamentów narodowych w Unii Europejskiej.
Nie tylko w kontekście przygotowań Polski do sprawowania przewodnictwa w Radzie UE, 

ale również na skutek zmiany traktatów UE polski rząd poddał reformie funkcjonujący od 1996 
roku system koordynacji polityki europejskiej. Ustawą z sierpnia 2009 roku likwidacji uległ Urząd 
Komitetu Integracji Europejskiej zaś za całość polityki europejskiej odpowiada Ministerstwo 

(21)Spraw Zagranicznych . Na skutek powyższych zmian znowelizowano ustawę o 
współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z 

(22)
członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej . Ustawa określa zasady 
i formy udziału Sejmu i Senatu we współtworzeniu polskiej polityki europejskiej 
poprzez m. in. w zakresie wnoszenia przez Sejm i Senat skarg do Trybunału 
Sprawiedliwości UE, współpracy w zakresie tworzenia prawa polskiego wykonującego 
prawo Unii Europejskiej oraz zasady współpracy w przypadku zmiany traktatów UE 

(23)
przewidzianej art. 48 ust 3 TUE lub art. 48 ust7 TUE .

Dowodem na konieczność opracowania nowych lub dopracowanie już 
obowiązujących regulacji w tej materii jest spór, który powstał wokół kwestii 
procedury ratyfikacji tzw. paktu fiskalnego. Problem proceduralny ale również 
interpretacyjny sens powołania EMS i jego konsekwencji w odniesieniu do 
kompetencji władczych powoduje, że do dnia dzisiejszego Polska nie ratyfikowała 
decyzji Rady Europejskiej. 

Spory konstytucyjne mogą być postrzegane w kategoriach politycznych , 
których tłem są nadal obecne w polskiej świadomości politycznej różnice zdań o roli i 
miejscu prezydenta RP w polityce zagranicznej RP i sposobach realizacji polskiego 



interesu narodowego w UE. Można również spojrzeć na powstały spór z punktu widzenia 
wzmocnienia roli i wpływu polskiego parlamentu na kreowanie i realizację polskiej polityki 
europejskiej. Takie spojrzenie wymaga jednak ponadpolitycznej refleksji o systemie 
zabezpieczenia przed zbyt szeroką na dzień dzisiejszy autonomią rządu w tym obszarze. Warto 
również zwrócić uwagę na rosnącą rolę polskich parlamentarzystów krajowych w kreowaniu 
bieżącej polityki UE, również tej kreślącej scenariusze wyjścia z kryzysu. Przykładem na to jest 
tryb konsultacji ale również udział w procedurze ratyfikacyjnej polskiego parlamentu. Złożone 
ustawy zmieniające Konstytucję RP celem dostosowania jej zapisów do nowego unijnego 
traktatu są potrzebne i konieczne do efektywnego funkcjonowania Polski w strukturach UE. 
Różnice między obiema propozycjami oprócz spraw proceduralnych wywołują konieczność 
udoskonalenia modelu koordynacji polityki europejskiej w Polsce 

4. Wnioski

· Warto podkreślić, że systemy koordynacji polityk europejskich nie są statycznymi zbiorami 
zachowań przedstawicieli władz i stałych wzorców współpracy z instytucjami 
europejskimi. Stanowią bowiem dynamiczny i podatny na zmiany zbiór reguł 
dookreślanych formalnie poprzez przepisy zmieniających się traktatów podstawowych UE, 
ich przepisów wykonawczych oraz nieformalnie poprzez praktykę działań. 

· Zapowiedziany przez Komisję Europejską na 2013r. rok obywateli ma być w jej 
przekonaniu okazją do odświeżenia wizerunku UE i jej instytucji w ich oczach. Z całą 
pewnością czas ten będzie można wykorzystać w celu wypromowania nowych 
instrumentów wpływu obywateli i  ich zrzeszeń na proces decyzyjny UE m. in. za pomocą 
zawartej w przepisach traktatu z Lizbony o europejskiej inicjatywie legislacyjnej. Będzie to 
również dobra okazja do zainaugurowania europejskiej kampanii wyborczej w roku 
poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego. Przy ich okazji być może zostaną 
wprowadzone w życie nowe przepisy modyfikujące dotychczasowe zasady elekcji posłów 
do PE. 

· Wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych na poziomie ponadnarodowym: 
inicjatywy legislacyjnej; ogólnoeuropejskiej listy kandydatów w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego i in. jest krokiem we właściwym kierunku zmierzającym nie tylko do 
podniesienia partycypacji politycznej wszystkich Europejczyków, czy też większego 
związania mandatem posłów do PE, ale również  środkiem zmierzającym do 

ustabilizowania równowagi międzyinstytucjonalnej i dalszego umacniania w 
trójkącie legislacyjnym pozycji PE. Elementem równowagi w jakiejś mierze 
osłabiającym innowacyjność tych rozwiązań jest uzależnienie ich efektywności  
w pierwszej kolejności od innych instytucji jak np. Komisji Europejskiej lub od 
państw członkowskich.

· Europejska inicjatywa obywatelska częściowo, formalnie wzmacnia 
demokratyczną legitymację systemu politycznego UE. Zwiększa możliwość 
uczestniczenia obywateli w życiu demokratycznym UE a przez to wzmacnia 
obywatelski wymiar integracji europejskiej. Jest również nowym środkiem do 
wykorzystania przez duże organizacje pozarządowe, organizacje i instytuty 
lobbystyczne, które nie zawsze muszą reprezentować na forum UE często 
biernych obywateli jej państw członkowskich. 

· Kierunek prac Komisji ds. Konstytucyjnych PE w zakresie zmian aktu o 
wyborach został dobrze wytyczony. Jednak są to działanie, których efekty w 
postaci wzmocnienia europejskiego systemu partyjnego, zwiększonej 
frekwencji czy też europeizacji programów wyborczych, będzie można dostrzec 



w perspektywie długofalowej i bynajmniej nie należą dzisiaj do pierwszej kategorii potrzeb 
większości obywateli UE.
Ich podjęcie może jednak uchronić europejską scenę polityczną przed możliwą 
destabilizacją powstałą na skutek zwiększającego się poparcia dla ugrupowań 
populistycznych, często o antyeuropejskim nastawieniu. 

· Nowa rola parlamentów lokalnych powinna doprowadzić do podniesienia skuteczności tej 
części systemu koordynacji polityki europejskiej, która odpowiada za szybkie konsultacje i 
współpracę na linii rząd – parlament, ale również na linii parlament – instytucje unijne oraz 
współpracy międzyparlamentarnej ws.  europejskich. W tym układzie należy szukać 
nowych obszarów wzmacniania legitymacji demokratycznej UE. Stąd od krajowych 
systemów koordynacji i ich twórców należy oczekiwać profesjonalizacji i standaryzacji 
działań i podjęcia rozwiązań systemowych adekwatnych do systemu politycznego danego 
państwa.
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odrzuceniem demokracji jako systemu politycznego państw europejskich. Możliwości zmiany są jednak możliwe, 

gdy kryzys finansów publicznych i spowolnienie gospodarcze się pogłębią. Por., D. O'Brien, Europą nie będą rządzili 

ekstremiści, „The Irish Times”, 31.VII.2012r., www.presseurope.eu, z dnia 2.08.2012r. 
(5)  W. Pięciak, Czy Europa się rozpadnie, Tygodnik Powszechny, nr 33(3292), 12 sierpnia 2012r.
(6)  Por., R. Swartz, Europejczycy – zbyt różni, aby mogli się porozumieć, Dagens Nyheter, 22 sierpnia 2012, 

www.presseurope.eu.
(7)  Por., art. 11 TUE i art. 24 TFUE, Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. UE, C 115, 2008/C 115/01.
(8)  Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie inicjatywy 

obywatelskiej, Dz. U. UE z dnia 11.03.2011r., L 65/1.
(9)  Wśród podobnych spraw wskazujących na potrzebę podjęcia tych kwestii jest Rezolucja PE ws. 

transportu koni przeznaczonych na rzeź. Wśród posłów popierających znalazła się polska Posłanka do PE Sidonia 

Jędrzejewska.
(10)  Istnieje prawdopodobieństwo odrzucenia tej inicjatywy ze względu na brak kompetencji KE. W dalszym 

ciągu KE stoi na stanowisku, że kwestia regulacji zasad zawierania małżeństw tej samej płci jest wyłączną 

kompetencją państw członkowskich. Warto jednak podkreślić, że pośrednio KE może zachęcać do podejmowania 
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tego typu inicjatyw np. stając na straży poszanowania zasady niedyskryminacji np. w dostępie do usług medycznych.
(11)  Zgłoszona przez NGO's Braterstwo 2020.
(12)  Zgłoszona przez Friends of the Earth of Europe.
(13)  KE odrzuca unijną inicjatywę obywatelską ws. rezygnacji z energii atomowej, EurActiv, 13.06.2012r. Wnioskodawca 

protestując przeciw decyzji KE wskazywał, że zgłaszane przez inicjatorów żądania odnosiły się do tych aspektów, które reguluje 

TL a nie TEWEA. Nie ma jednak racji argumentując w ten sposób, gdyż przepisy o inicjatywie obywatelskiej nie precyzują 

względem, którego z traktatów inicjatywa musi być zasadna. Przyjęto słuszne domniemanie, że całości przepisów prawa 

pierwotnego UE, a do tego zbioru zaliczamy również TEWEA – funkcjonalnie powiązany z TL. 
(14)  O podwójnej legitymacji Unii Europejskiej więcej w: C. Mik, Umocnienie legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej, 

[w:] J. Barcz (red.), Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 

Warszawa 2008, s. 110 i 101. 
(15)  Mowa tu o: Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach 

bezpośrednich z dnia 20 września 1976 roku, 2009/2134 (INI), Dz. U. UE, L 283 z 21.10.2002.
(16)  Por. Sprawozdanie posła sprawozdawcy A. Duff'a, PE472.030v03-00, A7-0027/2012 z dnia 1.2.2012r.
(17)  Por., H. Schreiner, S. Linn, So arbeitet der Deutsche Bundestag. Organisation und Arbeitsweise Die Gesetzgebung des 

Bundes, Rheinbreitbach 2007, s. 10.
(18)  Por., art. 12 TUE, Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. 

U. UE, C 115, 2008/C 115/01.
(19)  Szerzej; A. Łazowski, A. Łabędzka, Wprowadzenie do Traktatu z Lizbony, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 

Warszawa 2010, s. 117-118.
(20)  Por., art. 12 TUE, Ibidem.
(21)  Do niezauważalnej szerszemu gronu zmiany doszło przy okazji zmiany osoby na stanowisku Sekretarza Stanu ds. 

Europejskich. Nowy minister Serafin w odróżnieniu od poprzednika M. Dowgielewicza nie podlega Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, lecz jest bezpośrednio podległy Prezesowi Rady Ministrów. Ta niezauważalna zmiana jest oczekiwanym przez 

środowisko uporządkowaniem polskiego systemu koordynacji. 
(22)  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z 

członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dz. U nr 213 poz. 1395.
(23)  Ustawa przewiduje znacznie szerszy katalog uprawnień Sejmu i Senatu w sprawach polityki europejskiej. Odnieść 

można jednak wrażenie, że są to jednak uprawnienia skromne w kontekście analizy wpływu Bundestagu na Bundesregierung w 

tym obszarze. 
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