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W państwach demokratycznych obsadzanie najważniejszych organów sta-

nowiących prawo odbywa się w drodze powszechnych i bezpośrednich wybo-
rów. Regulacja prawna tych wyborów znajduje zwykle umocowanie konsty-
tucyjne. Konstytucje państw europejskich tradycyjnie określają przynajmniej 
katalog zasad, według których są one przeprowadzane. Do katalogu tego 
zwykle zaliczane są, obok zasad podstawowych, tj. zasady powszechności       
i bezpośredniości wyborów, również zasada równości wyborów, zasada okre-
ślająca sposób rozdziału mandatów (większości lub proporcjonalności) oraz 
zasada tajności głosowania. Dla ustawodawcy zwykłego zasady te stanowić 
powinny podstawę przy konstruowaniu procedury wyborczej, według której 
wybory są przeprowadzane. Istnieją co prawda konwencje międzynarodowe, 
które ustanawiają pewne standardy wolnych i demokratycznych wyborów, 
należy jednak pamiętać, że państwa ratyfikują je tylko wówczas, gdy prawo 
krajowe jest z nimi zgodne1. Jedyną umową międzynarodową, która zawiera 
stosunkowo skuteczny mechanizm ochrony praw i wolności w niej ustano-
wionych, i przez to wywiera bezpośredni wpływ na ustawodawców krajo-
wych, jest Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 

                                                 

∗ Mgr, Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego, Uniwersytet Łódzki.  
1 Dla przykładu, konwencję o uczestnictwie cudzoziemców w życiu publicznym na 

szczeblu lokalnym z 5 lutego 1992 r. (weszła w życie 1 maja 1997 r.) dotychczas ratyfikowało 
zaledwie 8 państw członkowskich Rady Europy. Konwencja przyznaje bierne i czynne prawo 
wyborcze w wyborach lokalnych wszystkim emigrantom, którzy przebywają legalnie na 
terytorium danego państwa od co najmniej pięciu lat. 
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wolności2. Stanowi ona w art. 3 protokołu dodatkowego nr 1, że: „Wysokie 
Układające się Strony zobowiązują się organizować w rozsądnych odstępach 
czasu wolne wybory oparte na tajnym głosowaniu, w warunkach zapewnia-
jących swobodę wyrażania opinii ludności w wyborze ciała ustawodaw-
czego”. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wiele orzeczeń stwier-
dzających naruszenie przez krajowe ordynacje wyborcze w zakresie różnych 
typów wyborów zasady wolnych wyborów. 

Od 1979 roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej mamy do 
czynienia z jeszcze jednym typem wyborów bezpośrednich – wyborami do 
Parlamentu Europejskiego. Wcześniej wybór przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego (wówczas Zgromadzenia) dokonywany był w sposób pośredni, 
przez parlamenty poszczególnych państw członkowskich. 

Bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, w związku z ich 
wprowadzeniem już po uchwaleniu większości konstytucji ówczesnych 
państw członkowskich, początkowo w ogóle nie były w nich uregulowane. 
Ustawodawca krajowy był jednak związany ogólnymi zasadami określonymi 
w prawie pierwotnym Unii Europejskiej, według których powinny być prze-
prowadzane tego rodzaju wybory, tj.: traktatach o: Europejskiej Wspólnocie 
Gospodarczej, Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, Europejskiej Wspól-
nocie Energii Atomowej oraz akcie dotyczącym wyboru przedstawicieli do 
Zgromadzenia w bezpośrednich wyborach powszechnych. Obecnie jest to: 
Traktat o Unii Europejskiej (ToUE)3, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej (TfUE)4 oraz akt dotyczący wyboru członków do Parlamentu Europej-
skiego w bezpośrednich wyborach powszechnych5 (dalej: akt o wyborach). 

Traktaty zawierają bardzo skromną regulację dotyczącą wyborów do Par-
lamentu Europejskiego. Stanowią, że wybory są bezpośrednie i powszechne, 
zaś głosowanie wolne6 i tajne, określają zasady rozdziału mandatów pomię-

                                                 

2 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 ro-
ku, zwana także Europejską Konwencją Praw Człowieka (dalej: Konwencja), „European Treaty 
Series”, no. 5. 

3 Wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 13–46. 
4 Wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 47–200. 
5 Załącznik do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euroatom (Dz. Urz. WE L 278          

z 8.10.1978 r., s. 5–11) zmienionej decyzją Rady z 25.06. i 23.09. 2002 r. (Dz. Urz. UE L 283   
z 21.10.2002 r., s. 1–4). 

6 Należy zwrócić uwagę na pewną niezręczność terminu „zasada wolnego głosowania”, 
który można rozumieć jako zapewnienie wyborcom pełnej swobody wyrażania ich woli w wol-
nym od nacisku władz akcie głosowania. Wydaje się jednak, że każde głosowanie tajne po-
winno być również głosowaniem wolnym od nacisków. Z tego względu nieliczne konstytucje 
państw europejskich stanowiące o zasadzie wolności w procesie wyborczym odnoszą ją do ca-
łego procesu wyborczego wyborów (zasada wolnych wyborów), nie zaś tylko do jednego z jego 
etapów, jakim jest głosowanie. Wolność bowiem powinna odnosić się do wszystkich etapów 
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dzy państwa członkowskie (art. 14 ToUE), przyznają prawo do głosowania      
i kandydowania obywatelom UE w miejscu ich stałego zamieszkiwania na te-
rytorium państw członkowskich (art. 20 TfUE) oraz określają procedurę 
przyjmowania aktu regulującego wspólną dla wszystkich państw członkow-
skich ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego (art. 223 TfUE). 

Z punktu widzenia regulacji prawnej wyborów do Parlamentu Europej-
skiego, istotne jest również to, iż Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
dokonuje wyraźnego rozdziału kompetencji pomiędzy państwa członkowskie 
a Unię Europejską poprzez wyodrębnienie dwóch podstawowych rodzajów 
kompetencji, tj. wyłącznych i dzielonych. Jak stanowi TfUE w art. 2: „Jeżeli 
Konstytucja przyznaje Unii wyłączną kompetencję w określonej dziedzinie, 
jedynie Unia może stanowić prawo oraz przyjmować akty prawnie wiążące, 
natomiast państwa członkowskie mogą to czynić wyłącznie z upoważnienia 
Unii lub w celu wykonania aktów Unii” (ust. 1). Z kolei: „Jeżeli Konstytucja 
przyznaje Unii w określonej dziedzinie kompetencję dzieloną z państwami 
członkowskimi, Unia i państwa członkowskie mogą stanowić prawo i przyj-
mować akty prawnie wiążące w tej dziedzinie. Państwa członkowskie wyko-
nują swoją kompetencję w zakresie, w jakim Unia nie wykonała lub postano-
wiła zaprzestać wykonywania swojej kompetencji” (ust. 2). W art. 4 ust. 2 zo-
stały enumeratywnie wymienione dziedziny podlegające kompetencji dzielo-
nej, wśród których znalazła się przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i spra-
wiedliwości. Do dziedziny tej należą prawa obywateli Unii Europejskiej,        
w tym również prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego. Oznacza to, że kwestie dotyczące wykonywania praw 
wyborczych przez obywateli UE nie uregulowane w prawie Unii Europejskiej 
pozostają w kompetencji państw członkowskich7. Omawiając regulację praw-
ną wyborów do Parlamentu Europejskiego należy również wskazać na ogólne 
zasady prawa UE, które państwa członkowskie powinny przestrzegać konstru-

                                                                                                                     

procesu wyborczego. Dotyczy to niemal wszystkich zasad. Inaczej jest tylko z zasadą tajności, 
która odnosi się jedynie do jednego z etapów procedury wyborczej, tj. głosowania, gdyż roz-
ciągnięcie jej na pozostałe etapy zniweczyłoby wręcz demokratyczny charakter wyborów. 
Ustanowioną w Karcie zasadę wolnego głosowania można by również rozumieć jako wolność 
obywateli w uczestnictwie w wyborach, jak i rezygnacji z głosowania. Nie wydaje się to jednak 
prawidłowe rozumienie, gdyż w kilku państwach członkowskich głosowanie jest obowiązkiem 
(np. Grecja, Luksemburg, Belgia). Wydaje się natomiast, że odniesienie w Karcie do wolnego 
głosowania stanowiło wyraz odzwierciedlenia ustanowionej w Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka zasady wolnych wyborów. Należy zauważyć bowiem, że EKPCz stanowiła podsta-
wę przy tworzeniu Karty i miała stanowić jej odpowiednik na poziomie Unii Europejskiej. 

7 Podobny wniosek można wywieść z aktu o wyborach, który w art. 8 stanowi: „Z zastrze-
żeniem postanowień niniejszego aktu, procedura wyborcza w każdym państwie członkowskim 
podlega przepisom krajowym”. 
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ując krajową procedurę wyborczą, tj. zasadę równości (niedyskryminacji) 
oraz zasadę swobodnego przepływu osób. 

Z punktu widzenia regulacji prawnej wyborów do PE najważniejszym 
aktem prawnym jest akt o wyborach. Jego charakter prawny nie jest klarowny, 
gdyż pomimo tego, że stanowi załącznik do decyzji Rady UE, opatrzony jest 
również podpisami najwyższych przedstawicieli państw członkowskich8.        
O odmiennym od decyzji charakterze aktu o wyborach świadczy przede 
wszystkim art. 16, z którego wynika, że wszedł on w życie pierwszego dnia 
następującego po tym dniu, w którym, zostanie złożona ostatnia z notyfikacji 
określonych w decyzji9. Pozwala to na stwierdzenie, że akt o wyborach wcho-
dzi w skład prawa pierwotnego. 

Do katalogu źródeł prawa wyborczego w zakresie wyborów do Parla-
mentu Europejskiego należy również zaliczyć dyrektywę Rady 93/109/WE     
z dnia 6 grudnia 1993 roku ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania 
prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkow-
skim, którego nie są obywatelami (dalej: dyrektywa)10, wymagającą imple-
mentacji do porządków prawnych państw członkowskich. 

Należy wreszcie wskazać na Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej 
(dalej: Karta). W dniu 7 grudnia 2000 roku tekst Karty został przyjęty i podpi-
sany przez premierów rządów wszystkich państw UE na szczycie w Nicei. 
Karta wchodziła w skład Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 
który ostatecznie nie został ratyfikowany. Wraz z wejściem w życie traktatu 
lizbońskiego z 13 grudnia 2007 roku Karcie nadano taką samą moc prawną, 
jaką mają ToUE i TfUE11. Przepisy Karty dotyczące wyborów stanowią po-
wtórzenie regulacji traktatowej. 

W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego mamy zatem do 
czynienia z innym katalogiem źródeł prawa wyborczego aniżeli w pozosta-
łych rodzajach wyborów. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że 
zasady przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego dopiero nie-
dawno zostały określone w konstytucjach i to tylko nielicznych państw człon-

                                                 

 8 F.G. J a c o b s, Constitutional control of European elections: the scope of judicial 

review, [w:] European Standards of Electoral Law in Contemporary Constitutionalism, 
„Science and technique of democracy” 2005, no. 39, s. 146; http://www.venice.coe.int/docs/ 
2004/CDL-STD%282004%29039-e.asp#_Toc112558989. 

 9 A. G r z e l a k, Wybory do Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej, [w:] 
Parlament Europejski. Wybrane zagadnienia, „Zeszyty OIDE” 2004, nr 4, s. 28. 

10 Dz. Urz. UE L 329 z 30.12.1993 r., s. 34–38.  
11 Dz. Urz. UE C 326, 26.10.2012 r., s. 391–407. 
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kowskich (Bułgaria, Portugalia, Słowacja, Węgry, Austria12). Ustawodawca 
zwykły we wszystkich państwach członkowskich przy tworzeniu ordynacji 
wyborczej do Parlamentu Europejskiego jest natomiast zobowiązany do prze-
strzegania przepisów aktów prawa pierwotnego Unii Europejskiej oraz trans-
ponowania przepisów dyrektywy. Jest on również – podobnie jak w wyborach 
organów krajowych – zobowiązany do wykonania orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka (ETPC) stwierdzających naruszenie przez dane 
państwo członkowskie zasady wolnych wyborów. W wyroku w sprawie 
Matthews przeciwko Wielkiej Brytanii13 Trybunał stwierdził, że Parlament 
Europejski po uzyskaniu nowych kompetencji w procesie tworzenia prawa 
Unii Europejskiej jest ciałem ustawodawczym w rozumieniu art. 3 Protokołu 
dodatkowego do EKPCz, obejmując tym samym swoim zakresem kompeten-
cji również krajowe ordynacje regulujące ten rodzaj wyborów. 

W opracowaniu przedstawione zostały wymagania, jakie prawo Unii 
Europejskiej stawia wobec ustawodawcy krajowego na kolejnych etapach 
procedury wyborczej oraz najważniejsze propozycje zmian. 

 
 

ZARZĄDZENIE WYBORÓW 
 

Zarządzenie wyborów jest pierwszą czynnością w procedurze wyborczej. 
Jest to akt prawny jednego z najważniejszych organów władzy państwowej,   
w którym następuje ustalenie daty głosowania oraz określenie terminów upły-
wu kolejnych czynności w procedurze wyborczej. W prawie Unii Europej-
skiej brak jest regulacji dotyczącej zarządzenia wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. Wobec braku regulacji w tym zakresie znajduje zastosowanie 
zasada kompetencji dzielonych. Pełna swoboda prawodawcy krajowego do-
tyczy jednak tylko wyboru organu zarządzającego wybory, gdyż jeśli chodzi  
o ustalenie terminu głosowania i innych czynności w procedurze wyborczej, 
prawo UE wywiera pewien wpływ na regulację omawianej instytucji w pra-
wie krajowym. 

Termin głosowania, który może wyznaczyć krajowy organ zarządzający 
wybory jest dość istotnie ograniczony. Zgodnie bowiem z art. 10 i 11 aktu      
o wyborach, wybory do PE powinny zostać przeprowadzone w ściśle określo-
nym terminie przypadającym od czwartku do niedzieli. Powinien być to okres 
                                                 

12 Dane za: P. C h y b a l s k i, Analiza porównawcza konstytucji państw członkowskich      

w Unii Europejskiej, w zakresie podstaw członkostwa tych państw w Unii, Warszawa 2010,       
s. 15–18. 

13 Wyrok z dnia 18.02.1999 r. w sprawie Matthews przeciwko Wielkiej Brytanii, numer 
sprawy 24833/94. 
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odpowiadający okresowi przeprowadzenia pierwszych bezpośrednich wybo-
rów do Parlamentu Europejskiego. Pierwsze bezpośrednie wybory do Parla-
mentu Europejskiego zostały przeprowadzone w dniach od 7 do 10 czerwca 
1979 roku. Oznacza to, że każde kolejne wybory powinny być przeprowa-
dzone w okresie od czwartku do niedzieli, który jest najbliższy terminowi 7–
10 czerwca w ostatnim roku kadencji PE. Jeżeli jednak przeprowadzenie 
wyborów w tym okresie nie jest możliwe, Rada UE, stanowiąc jednomyślnie, 
po konsultacji z Parlamentem Europejskim, wyznacza, nie później niż do 
końca czwartego roku kadencji PE, inny okres wyborczy nie wcześniejszy niż 
dwa miesiące przed oraz nie późniejszy niż jeden miesiąc w stosunku do 
okresu pierwszych wyborów do PE. Termin przeprowadzenia wyborów usta-
lany jest zatem najpóźniej na rok przed wyborami. W tym okresie nie po-
winny być już dokonywane zmiany w regulacji prawnej wyborów do Parla-
mentu Europejskiego. Nie wynika to wprost z prawa UE, lecz z orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

14
. Co istotne, prawo UE nie zaka-

zuje łączenia przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego z wy-
borami krajowymi. 

Obecnie prowadzone są prace nad nowelizacją aktu o wyborach, które 
zmierzają w kierunku skrócenia okresu wyborczego, na który poszczególne 
państwa członkowskie będą mogły wyznaczać głosowania do najwyżej dwóch 
dni (sobota i niedziela)15. 

Jeśli chodzi o termin kolejnych, ósmych już bezpośrednich wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, została wszczęta odrębna procedura mająca na 
celu ustalenie okresu wyborczego, w którym miałyby być przeprowadzone 
wybory. Rada UE zaproponowała zmianę tradycyjnego terminu wyborów, 
który przypadał na pierwszą połowę czerwca na ostatnią dekadę maja (22–
25)16. Po pozytywnym zaopiniowaniu propozycji przez Parlament Europej-
ski17, Rada UE ostatecznie jednomyślnie zatwierdziła okres wyborczy18. Uza-

                                                 

14 W wyroku z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie Ekoglasnost przeciwko Bułgarii ETPC 
stwierdził, że podstawowe elementy prawa wyborczego, nie powinny być zmieniane w okresie 
jednego roku przed wyborami. 

15 Ostatnio: projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego zmiany aktu doty-
czącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. (2007/2207(INI)); http://www.europarl.europa.eu/ 
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE 412.180+02+DOC+PDF+V0// EN 
&language=EN. 

16 Projekt decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów posłów do Parla-
mentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich. Konsultacja z Parlamentem 
Europejskim (07279/2013); http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/13/st07/st07279.pl13.pdf. 

17 European Parliament legislative resolution of 21 May 2013 on the draft Council 

decision fixing the period for the eighth election of representatives to the European Parliament 
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sadnieniem odejścia od tradycyjnego okresu wyborczego było przypadające 
na 8 czerwca 2014 roku święto Zesłania Ducha Świętego, któremu w wielu 
państwach członkowskich towarzyszą dodatkowe dni wolne o pracy, a tym sa-
mym wyjazdy wypoczynkowe19. Przepis aktu o wyborach dopuszcza co 
prawda przesunięcie okresu wyborczego tylko wtedy, gdy nie jest możliwe 
przeprowadzenie wyborów w pierwotnym okresie, w związku jednak ze 
znacznymi utrudnieniami w głosowaniu w „podstawowym” terminie, należy 
uznać dopuszczalność wcześniejszego przeprowadzenia wyborów. Jak trudno 
ustalić jednolite ramy wyborów w realiach 28 państwach członkowskich, po-
kazuje jednak przykład Bułgarii. Państwo to złożyło oświadczenie nawiązu-
jące do decyzji Rady UE w sprawie terminu wyborów, w którym wskazało, że 
dzień 24 maja 2014 roku to w Bułgarii święto narodowe (święto bułgarskiej 
kultury, oświaty i piśmiennictwa). Bułgaria podniosła w oświadczeniu, że taki 
termin wyborów przełoży się negatywnie na wysokość frekwencji wyborczej, 
słusznie konkludując, że przyszłe terminy wyborów posłów do Parlamentu 
Europejskiego powinny być ustanawiane w sposób, który lepiej odzwierciedla 
kalendarze krajowe państw członkowskich”20. 

Akt zarządzenia wyborów w zakresie terminu przeprowadzenia wyborów 
nie ma charakteru czysto formalnego, gdyż poszczególne państwa członkow-
skie określają konkretny dzień (dni) głosowania w ramach ustalonego cztero-
dniowego okresu wyborczego. Należy wyjaśnić, że rozciągnięcie głosowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego aż na 4 dni oznacza, że każde pań-
stwo członkowskie (a konkretnie organ zarządzający wybory) samodzielnie 
wyznacza dzień (dni) głosowania. Przepis ten nie przewiduje żadnych wyjąt-
ków od wyznaczonego terminu przeprowadzenia wyborów. Wydaje się jed-
nak, że właściwa jest taka jego interpretacja, iż wyznaczony termin dotyczył 
głosowania „podstawowego”, natomiast możliwe jest w wyjątkowych wypad-
kach przeprowadzenie głosowania wcześniej, co może dotyczyć chociażby 
wyborców przebywających w dniu głosowania za granicą. 

Wydaje się również, że istnieje możliwość ich przeprowadzenia poza ter-
minem wyznaczonym przez Radę UE. Taka sytuacja może dotyczyć wyborów 
w państwie członkowskim przystępującym do Unii Europejskiej w trakcie 
kadencji Parlamentu Europejskiego. Dotychczas w takiej sytuacji stosowane 

                                                                                                                     

by direct universal suffrage (07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS)); http://www. 
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-194. 

18 Decyzja Rady z 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów 
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich 2013/ 
0802(CNS), http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/13/st10/st10101.pl13.pdf. 

19 http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/13/st07/st07279.pl13.pdf. 
20 http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/13/st10/st10396-ad01.pl13.pdf. 
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były dwa rozwiązania. Jeśli do zakończenia kadencji PE pozostawało niewie-
lu czasu, wówczas mandaty przydzielone nowym państwom członkowskim 
rozdzielane były przez parlamenty krajowe. Jeśli jednak okres ten był zna-
czący, przeprowadzane były wybory bezpośrednie w trakcie kadencji. Pierw-
sza sytuacja wystąpiła tylko w przypadku akcesji w 2004 roku. 8 państw 
Europy Środkowo-Wschodniej, a także Cypru i Malty21. W przypadku pozo-
stałych akcesji przeprowadzane były bezpośrednie wybory: Grecja (18 paź-
dziernika 1981 roku), Hiszpania (10 czerwca 1987 roku), Portugalia (19 lipca 
1987 roku), Szwecja (17 sierpnia 1995 roku), Austria (13 października 1996 
roku), Finlandia (20 października 1996 roku), Bułgaria (20 maja 2007 roku), 
Rumunia (25 listopada 2007 roku) oraz Chorwacja (14 kwietnia 2013 roku). 

 Jeśli chodzi o pozostałe czynności w procesie wyborczym (np. zgłaszanie 
list kandydatów, sporządzanie wykazu wyborców uprawnionych do głosowa-
nia), które zazwyczaj określane są w postanowieniu o zarządzeniu wyborów, 
prawo UE nie określa terminu ich upływu. 

Pożądanym elementem postanowienia o zarządzeniu wyborów do Parla-
mentu Europejskiego jest określenie liczby członków PE, która będzie wybie-
rana. Należy zauważyć, że w przypadku parlamentów krajowych liczba ta jest 
zwykle stała i wynika z postanowień konstytucji lub ustawy zwykłej (wyjąt-
kiem jest Hiszpania oraz Niemcy), dlatego też nie ma konieczności jej poda-
wania w postanowieniu o zarządzeniu wyborów. W przypadku wyborów do 
PE liczba mandatów przysługujących poszczególnym państwom członkow-
skim nie jest obecnie określona w prawie pierwotnym. Zgodnie z art. 14 ust. 2 
traktatu o Unii Europejskiej decyzję określającą skład Parlamentu Europej-
skiego na kolejną kadencję podejmuje jednomyślnie Rada Europejska, z ini-
cjatywy Parlamentu Europejskiego i po uzyskaniu jego zgody. Nie został 
określony termin, w którym ta decyzja powinna zostać przyjęta, jednakże        
z uwagi na to, iż w niektórych państwach członkowskich obszar wyborczy 
jest dzielony na okręgi wyborcze, liczba mandatów przyznanych tym pań-
stwom powinna być im znana przynajmniej rok przed wyborami22. Zgodnie    
z orzecznictwem ETPC jest to najpóźniejszy moment, w którym mogą być 
dokonywane tak istotne zmiany w prawie wyborczym (zob. wyrok w sprawie 
Ekoglasnost przeciwko Bułgarii). Rada Europejska podjęła ostateczną decyzję 
                                                 

21 Nieco inna sytuacja miała miejsce w przypadku unifikacji państwa niemieckiego          
z 1990 r. W związku ze znacznym zwiększeniem liczby ludności tego państwa zdecydowano 
się przydzielić mu 18 dodatkowych mandatów. Do czasu wyborów w 1994 r. 18 mandatów ob-
jęli przedstawiciele z obszaru byłego NRD, którzy rekrutowali się początkowo z byłego parla-
mentu NRD, lecz później zostali wybrani przez Bundestag, jedną z izb parlamentu zjedno-
czonych Niemiec. 

22 Nie dotyczy to Polski, gdzie mandaty pomiędzy okręgi wyborcze rozdzielane są po 
przeprowadzeniu głosowania. 
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określającą skład Parlamentu Europejskiego VIII kadencji w dniu 28 czerwca 
2013 roku23. W decyzji określony został podział 751 mandatów pomiędzy 
państwa członkowskie. W stosunku do podziału obowiązującego w kadencji 
2004–2009 mandaty obok Niemiec (wynika to wprost z art. 14 ust. 2 traktatu 
o UE, zgodnie z którym maksymalna liczba miejsc dla danego państwa człon-
kowskiego to 96, w poprzednich wyborach Niemcy miały zaś 99 mandatów) 
miałyby stracić następujące państwa: Rumunia, Belgia, Grecja, Portugalia, 
Czechy, Węgry, Austria, Bułgaria, Irlandia, Chorwacja, Litwa oraz Łotwa      
(1 mandat).  

Należy w tym miejscu zauważyć, że również przy dokonywaniu podziału 
terytorium kraju na okręgi wyborcze, państwa członkowskie są związane pra-
wem UE. Zgodnie bowiem z art. 2 aktu o wyborach: „podział kraju na okręgi 
wyborcze ogólnie nie powinien naruszać proporcjonalnego charakteru syste-
mu wyborczego”. Sformułowanie to nie wprowadza żadnych wymogów for-
malnych wobec ustawodawców państw członkowskich, poza takim, iż okręgi 
wyborcze powinny być wielomandatowe. Nie pozwala to jednakże jedno-
znacznie odpowiedzieć na pytanie, ilumandatowy powinien być okręg wy-
borczy, aby nie naruszał zasady proporcjonalności? Wspomnieć jednak trzeba 
o utrwalonym w doktrynie prawa konstytucyjnego poglądzie, zgodnie z któ-
rym w systemie proporcjonalnym średnia wielkość okręgów wyborczych to 
co najmniej siedem mandatów. Inna sprawa, że niektóre państwa członkow-
skie, posiadają mniej niż 7 mandatów w Parlamencie Europejskim. Należy 
również zauważyć, że wobec braku zasady równości w katalogu zasad prawa 
wyborczego do PE ustanowionym w prawie UE, państwa członkowskie nie 
muszą zważać na to, aby liczba mieszkańców/wyborców przypadająca na       
1 mandat w ustanowionych okręgach wyborczych była podobna. Wskazać też 
należy na wysuwaną przez Komisję Spraw Konstytucyjnych PE propozycję 
nałożenia na państwa członkowskie liczące ponad 20 milionów mieszkańców 
obowiązku podziału kraju na okręgi wyborcze24. 

 
 
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW I BIERNE PRAWO WYBORCZE 
 

Prawo Unii Europejskiej nie określa zasad zgłaszania kandydatów w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego. W szczególności nie określa, jakie pod-
mioty mogą zgłaszać kandydatów w wyborach, w jakim terminie mogą tego 

                                                 

23 Decyzja Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. ustanawiająca skład Parlamentu 
Europejskiego (2013/312/UE), Dz. Urz. UE L 181, 29.06.2013 r., s. 57–58. 

24 Projekt sprawozdania w sprawie wniosku...  
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dokonać, jak również wymogów formalnych związanych z rejestracją (np. 
przedłożenia odpowiedniej liczby podpisów popierających kandydaturę czy 
wpłacenia kaucji wyborczej określonej wysokości). Brak jest również regu-
lacji dotyczącej udziału kobiet i mężczyzn na listach kandydatów (parytet 
wyborczy, kwota wyborcza).  

W tym miejscu należy wskazać na kwestię określenia kręgu osób, które 
mogą tworzyć krajowe partie polityczne oraz do nich przystępować. Kwestia 
ta nie jest w sposób bezpośredni uregulowana w prawie UE. W związku z po-
wyższym w wielu państwach członkowskich wprowadzono regulację, zgodnie 
z którą tworzyć partie polityczne oraz do nich wstępować mogą tylko oby-
watele „krajowi”, nie zaś wszyscy obywatele UE25. W takiej sytuacji obywa-
tele UE zostają w sposób pośredni pozbawieni prawa do kandydowania w wy-
borach, gdyż w wyborach proporcjonalnych kandydaci niezależni oraz komi-
tety wyborcze wyborców mają znikome szanse na uzyskanie mandatu. Jedno-
cześnie może to stanowić naruszenie zasady równego traktowania w zakresie 
praw wyborczych obywateli UE zamieszkujących na terytorium tego samego 
państwa członkowskiego. Komisja Europejska wezwała państwa członkow-
skie stosujące tego typu ograniczenie w prawie do kandydowania, aby dopuś-
ciły do tworzenia partii politycznych oraz przystępowania do nich wszystkich 
obywateli UE26. W przypadku niedokonania zalecanej zmiany, państwa człon-
kowskie ograniczające prawo do kandydowania części obywateli UE powinny 
przynajmniej wprowadzić udogodnienia dla kandydatów niezależnych oraz ko-
mitetów wyborczych wyborców, np. pod postacią progów wyborczych obowią-
zujących w stosunku do nich na poziomie okręgu wyborczego, nie zaś kraju. 

Ze względu na zasadę równości prawa UE, która odnosi się zarówno do 
państw członkowskich, jak i ich obywateli, pożądane byłoby również wyrów-
nanie szans kandydatów poprzez określenie w prawie UE liczby podpisów 
wymaganych od kandydatów z poszczególnych państw członkowskich. 
Można by tutaj posłużyć się udaną, jak się wydaje, regulacją rozporządzenia 
dotyczącego inicjatywy ustawodawczej obywateli27 określającą sposób ustala-
nia minimalnej liczby podpisów obywateli z danego państwa, zgodnie z którą 
liczbę członków do PE danego państwa mnoży się przez ogólną liczbę człon-
ków PE. 

                                                 

25 Taka sytuacja występuje w Bułgarii, Czechach, Finlandii, Niemczech, Grecji, Łotwie, 
Litwie, Słowacji, Hiszpanii oraz w Polsce. 

26 Sprawozdanie na temat obywatelstwa Unii Europejskiej – 2010 r. Usuwanie przeszkód    
w zakresie praw obywatelskich UE, http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_pl.pdf, 
s. 21. 

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz. Urz. UE L 65, 11.03.2011 r. 



Regulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego w prawie UE                           35 
 

 

Obecnie pomimo istnienia partii politycznych na poziomie europejskim28 
nie zostały im przyznane żadne uprawnienia w zakresie wyborów do Parla-
mentu Europejskiego, w szczególności nie mają one prawa zgłaszania kandy-
datów. Szansą na zwiększenie ich roli w jest przedłożona przez Komisję 
Spraw Konstytucyjnych PE propozycja utworzenia okręgu ogólnoeuropejskie-
go, w ramach którego miałyby wyłączne uprawnienie do zgłaszania list kan-
dydatów29. 

 
 
WERYFIKACJA POSIADANIA BIERNEGO PRAWA 
WYBORCZEGO 
 

Zgłoszone listy kandydatów podlegają następnie weryfikacji pod wzglę-
dem formalnym oraz posiadania prawa do kandydowania przez umieszczo-
nych na nich kandydatów. Należy zauważyć, że prawodawca krajowy nie ma 
pełnej swobody w określaniu kręgu osób posiadających prawo do głosowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeśli chodzi o regulację prawa UE 
w tym zakresie, należy wskazać, że zgodnie z art. 20 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej, obywatel Unii Europejskiej posiada prawo do kan-
dydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkow-
skim, w którym ma miejsce zamieszkania. Obywatelem UE jest każda osoba 
posiadająca obywatelstwo jednego z państw członkowskich. Oznacza to, że 
państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia do krajowych ustaw 
wyborczych rozwiązań zapewniających wyborcom z innych państw człon-
kowskich takie same warunki w wykonywaniu prawa do kandydowania, jak 
wyborcom „krajowym”. Szczegółowe zasady wykonywania prawa do kandy-
dowania przez obywateli UE chcących oddać głos w państwie członkowskim, 
którego obywatelstwa nie posiadają, określone zostały w dyrektywie. W celu 
zapewnienia niedyskryminacji obywateli UE postanowiono, że jeżeli obywa-
tele państwa członkowskiego miejsca zamieszkania30 mają prawo kandydowa-
nia w wyborach jedynie pod warunkiem pewnego minimalnego okresu za-
mieszkania na terytorium wyborczym tego państwa, to uznaje się, że wyborcy 

                                                 

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/2003 z dnia 4 listopada 
2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz 
zasad dotyczących ich finansowania, Dz. Urz. L 297,  15.11.2003 r., s. 1 zmienione rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1524/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r., Dz. Urz.    
L 343, 27.12.2007 r., s. 5. 

29 Projekt sprawozdania w sprawie wniosku... 
30 Państwo zamieszkania jest to państwo, w którym zamieszkuje obywatel UE, jednakże 

nie posiada jego obywatelstwa. 
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Wspólnoty uprawnieni do kandydowania w wyborach spełniają ten warunek, 
o ile mieli miejsce zamieszkania przez równorzędny minimalny okres w in-
nych państwach członkowskich (art. 5). 

Dyrektywa dokonuje korekty traktowej reguły, zgodnie z którą obywatele 
UE mający miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE, którego nie 
są obywatelami oraz obywatele tego państwa powinni być traktowani na ta-
kich samych zasadach. Stanowi (art. 6), iż prawo do kandydowania w pań-
stwie zamieszkania nie posiadają osoby, które zostały pozbawione tych praw 
na podstawie odrębnego wyroku lub orzeczenia wydanego na gruncie prawa 
karnego lub cywilnego państwa pochodzenia31 (najczęściej chodzić tu będzie 
o prawomocne skazanie za przestępstwo lub ubezwłasnowolnienie)32. Odstęp-
stwo to nie zostało przewidziane w traktacie z Maastricht, jednakże ma swoje 
uzasadnienie. Należy zauważyć, że osoba taka jest pozbawiana prawa do gło-
sowania i/lub kandydowania niezależnie od tego, czy na gruncie prawa 
państwa miejsca zamieszkania stanowi to podstawę pozbawienia tych praw 
(w niektórych państwach skazanie prawomocnym wyrokiem pozbawienia 
wolności skutkuje pozbawieniem praw wyborczych, w innych zaś nie). Może 
to prowadzić do nierównego traktowania obywateli UE, gdyż skazanie za te 
same przestępstwo dla jednych mieszkańców państwa członkowskiego UE 
będących obywatelami UE będzie oznaczało pozbawienie praw wyborczych, 
dla drugich zaś nie. Nie stanowi to jednak przejawu dyskryminacji, gdyż wy-
borcy UE podlegają, co do zasady, prawu państwa pochodzenia i to sądy pań-
stwa pochodzenia orzekają o popełnieniu przestępstwa czy też ubezwłasno-
wolnieniu, mogących stanowić przesłankę pozbawienia prawa do kandydowa-
nia czy głosowania. Oznacza to zatem, iż zastosowanie w tej sytuacji wprost 
zasady niedyskryminacji uprzywilejowałoby tych obywateli UE, którzy zo-
stali skazani za przestępstwo i wykorzystując niespójność przepisów prawa 
karnego w poszczególnych państwach członkowskich UE udali się do innego 
państwa celem oddania głosu w wyborach, umożliwiłoby obywatelowi UE 
oddanie głosu w jednym z państw członkowskich pomimo czynów popełnio-
nych w kraju pochodzenia. W tym przypadku traktatowy obowiązek nałożony 
na państwa członkowskie traktowania obywateli UE mających miejsce za-
mieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami na równi    
z obywatelami swojego państwa, zasadnie doznaje uszczerbku. Należy zresztą 
zauważyć, że pozbawienie prawa do głosowania osób skazanych za przestę-

                                                 

31 Państwo pochodzenia jest to państwo, którego obywatelstwo posiada dany obywatel UE. 
32 W przypadku prawa do głosowania dyrektywa nie nakłada obowiązku na państwa 

członkowskie UE pozbawiania takich osób prawa do głosowania, choć w praktyce tak właśnie 
czynią. 
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pstwo pokrywa się najczęściej z okresem pozbawienia wolności33, co wyklu-
cza możliwość jednoczesnego zamieszkiwania w innym państwie członkow-
skim. Rzeczywisty problem dotyczy natomiast ubezwłasnowolnienia. Weryfi-
kacja tego, czy obywatel UE nie został pozbawiony prawa do głosowania       
w państwie pochodzenia następuje na podstawie jego oświadczenia oraz po-
wiadomienia skierowanego do państwa pochodzenia34. 

Wcześniej to osoba chcąca skorzystać z prawa kandydowania musiała 
przedłożyć zaświadczenie od właściwych władz państwa zamieszkania po-
twierdzające, że nie została pozbawiona prawa do kandydowania w wyborach 
w państwie członkowskim pochodzenia lub że organom tym nic nie wiadomo 
o pozbawieniu jej takiego prawa. Był to obowiązek bardzo uciążliwy, również 
dlatego, że problemem była identyfikacja organów uprawnionych do wydawa-
nia takiego zaświadczenia, a przez to terminowe jego otrzymanie sprawiało 
trudności. Wydaje się, że warunek ten był jedną z głównych przyczyn nis-
kiego zainteresowania kandydowania w państwie miejsca zamieszkania        
(w wyborach w 2009 roku 81 osób kandydowało w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w państwie miejsca zamieszkania, w 1999 roku były to 62 oso-
by, zaś w 2004 roku jedynie 57 osób35). 

Odstępstwo od zasady niedyskryminacji ustanawia art. 14 dyrektywy 
stanowiący, że państwo członkowskie, w którym liczba wyborców UE stano-
wi co najmniej 20%, w drodze odstępstwa od zasady jednakowego traktowa-
nia wyborców UE oraz wyborców „krajowych” może przyznać prawo kandy-
dowania na okres nie dłuższy niż 10 lat tym wyborcom UE uprawnionym do 
kandydowania w wyborach, którzy w tym państwie członkowskim mają miej-
sce zamieszkania przez pewien okres minimalny. 

Regulacja ta została stworzona z myślą o Luksemburgu. W państwie tym 
znajduje się zdecydowanie największa liczba obywateli innych państw człon-
kowskich. Dyrektywa jednocześnie dopuszcza, aby państwo członkowskie 

                                                 

33 Inaczej jest m.in. w Polsce. Zgodnie bowiem z art. 43 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553) okres pozbawienia praw publicznych (w tym czyn-
nego i biernego prawa wyborczego) nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wol-
ności. 

34 Dyrektywa Rady 2013/1/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca dyrektywę 93/ 109/ 
WE w odniesieniu do szczegółowych warunków wykonywania prawa kandydowania w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania      
w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, Dz. Urz. UE L 26, 26.01.2013 r., s. 27–29. 

35 Sprawozdanie dotyczące wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (akt    
z 1976 r. zmieniony decyzją 2002/772/WE, Euratom) oraz udziału obywateli Unii Europejskiej 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim będącym ich miejscem 
zamieszkania (dyrektywa 93/109/WE), KOM (2010) 605, Bruksela, 27.10.2010 r., http:// eur-
lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=pl,da&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,
lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=525591:cs. 
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korzystające z derogacji przyznało wyborcom UE, którzy w wyniku zamiesz-
kiwania w nim stracili prawo głosowania lub kandydowania w państwie po-
chodzenia, zwolnienie z wymogu zamieszkiwania obowiązującego ogół wy-
borców UE. Przepis ten umożliwia wprowadzenie szczególnych rozwiązań 
przez państwa korzystające z derogacji, dzięki którym obywatele UE nie są 
pozbawieni praw wyborczych w wyborach do PE. W Luksemburgu, który ja-
ko jedyne państwo członkowskie korzysta z derogacji, określono minimalny 
okres obowiązkowego pobytu na terytorium Luksemburga jako warunek przy-
znania praw wyborczych, pomimo nieobowiązywania takiego wymogu wo-
bec obywateli tego kraju. Postanowiono również, że wymóg ten nie będzie 
odnosił się do wyborców UE, którzy nie mają prawa do głosowania w pań-
stwie pochodzenia, ponieważ przebywają na stałe poza jego terytorium. Dzię-
ki temu osoby te nie tracą praw wyborczych w związku ze skorzystaniem       
z możliwości swobodnego przemieszczania się na terytorium UE36. 

Dyrektywa stanowi również, że obywatele UE mogą kandydować tylko   
w jednym państwie członkowskim w ramach wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego (art. 4 ust. 1). Zakaz podwójnego kandydowania wydaje się pozo-
stawać w sprzeczności z prawem pierwotnym, gdyż akt o wyborach stanowi 
tylko o zakazie podwójnego głosowania, a dyrektywa jako akt wykonawczy   
w stosunku do postanowień prawa pierwotnego nie może wprowadzać posta-
nowień, które zaakceptować powinny wszystkie państwa członkowskie. Wy-
kracza on również poza to, co jest konieczne do realizacji głównego celu dy-
rektywy, tj. zapewnienia obywatelom UE znajdującym się w okresie wybor-
czym w państwie zamieszkania takich samych warunków w zakresie wykony-
wania przez nich praw wyborczych w tym prawa do kandydowania. Sytuacja, 
w której obywatel państwa członkowskiego zamieszkujący w innym państwie 
członkowskim, którego obywatelstwa nie posiada, ma możliwość kandydowa-
nia tylko w jednym z wymienionych państw nie oznacza bowiem naruszenia 
zasady niedyskryminacji ani też naruszenia zasady swobody przepływu osób. 
Jak słusznie zauważa PE w rezolucji: „Państwa członkowskie powinny dyspo-
nować swobodą uznania, co do zezwolenia na kandydowanie w więcej niż 
jednym państwie w tych samych wyborach, a partiom politycznym powinno 
pozostawić się swobodę podjęcia decyzji, czy zachęcać do wielokrotnego 
przedstawiania swej kandydatury”37. Oczywiście w przypadku, gdyby dana 

                                                 

36 Legislation governing elections to the European Parliament Directorate-General for 

Research, http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/poli/w13/country_en.htm#lux. 
37 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie 

wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 93/109/WE z dnia 6 grudnia 
1993 r. ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszka-
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osoba została wybrana dwukrotnie mogłaby objąć tylko jeden mandat. Nie 
zmienia to jednak faktu, że wprowadzenie zakazu podwójnego kandydowania 
pozostaje w sprzeczności z przepisami traktatowymi. 

Nie ma natomiast żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wiek uprawniający 
do kandydowania w wyborach oraz innych regulacji dotyczących biernego 
prawa wyborczego. Niestety w prawie UE nie została uregulowana sytuacja, 
w której wiek obywatela UE nie uprawnia go do kandydowania w państwie 
pochodzenia, lecz uprawnia go do kandydowania w państwie miejsca za-
mieszkania. Czy powinna znaleźć zastosowanie reguła, według której osoba 
pozbawiona prawa do głosowania na podstawie prawa państwa pochodzenia 
nie posiada prawa do głosowania również w państwie zamieszkania? Literal-
na wykładnia przepisu traktatowego nakazującego jednakowe traktowanie 
wyborców UE oraz wyborców „krajowych”, skłania do przychylenia się do 
poglądu o konieczności przyznania takim obywatelom UE prawa do kandydo-
wania. Paradoksalnie stawiałoby to jednak obywateli UE zamieszkujących     
w innym państwie członkowskim w lepszej sytuacji aniżeli ich rodaków 
mieszkających w okresie wyborczym w ojczyźnie. Jest to istotny problem, 
gdyż w dwunastu państwach warunkiem posiadania biernego prawa wybor-
czego jest ukończenie 18 lat, w dziesięciu państwach – 21 lat, w dwóch pań-
stwach – 23 lata, zaś w trzech państwach 25 lat. 

Nie oznacza to jednak, że w zakresie nie uregulowanym bezpośrednio      
w prawie UE państwa członkowskie posiadają pełną swobodę w określaniu 
zasad przyznawania prawa do kandydowania. Państwa członkowskie ograni-
czone są bowiem również ogólnymi zasadami prawa UE. Powyższe wynika   
z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z którego wy-
nika, że: „Na obecnym etapie rozwoju prawa wspólnotowego określenie osób, 
którym przysługuje prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego należy do kompetencji każdego państwa członkowskie-
go, pod warunkiem że nie narusza ono prawa wspólnotowego”. W szczegól-
ności należy zwrócić uwagę na zasadę równości, która: „sprzeciwia się, aby 
przyjęte kryteria posiadania prawa do kandydowania prowadziły do różnego 
traktowania obywateli znajdujących się w porównywalnych sytuacjach bez 
obiektywnego uzasadnienia takiej różnicy”38. 
                                                                                                                     

nia w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (COM(2006)0791 – C6-0066/2007 
– 2006/0277(CNS)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA& reference=P6-
TA-2007-0410&language=PL&ring=A6-2007-0267. 

38 Passus pochodzi z wyroku wydanego w sprawie ze skargi obywateli holenderskich. 
Skarżący zamieszkiwali na Arubie, będącej terytorium zamorskim Holandii. Zarzucali wła-
dzom holenderskim, że z powodu odrzucenia ich wniosku o wpisanie na listę wyborców, nie 
mogli wziąć udziału w wyborach do PE. Podstawą odrzucenia wniosku był przepis holender-
skiej ordynacji wyborczej, zgodnie z którym członkowie do PE wybierani są przez osoby po-
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REJESTR WYBORCÓW ORAZ CZYNNE PRAWO WYBORCZE 
 

Warunkiem udziału w głosowaniu jest znajdowanie się w urzędowym wy-
kazie osób posiadających prawo do głosowania. W większości państw człon-
kowskich istnieją dwa typy takich wykazów: stałe, w których umieszcza się 
wszystkie osoby posiadające prawo do głosowania w przynajmniej jednym     
z rodzajów wyborów czy referendów, zwane zwykle rejestrami wyborców 
oraz okresowe, które tworzone są przed każdymi wyborami (referendami)         
i obejmującymi tylko osoby posiadające prawo do głosowania w danych wy-
borach. Jednakże w niektórych państwa członkowskich obowiązuje tylko je-
den z wykazów. 

W prawie Unii Europejskiej nie przewidziano utworzenia rejestru wybor-
ców obejmującego wszystkie osoby posiadające prawo do głosowania w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego39. Żaden przepis prawa UE nie zawiera 
również wytycznych co do formy krajowych wykazów, czy też zakresu infor-
macji, które powinny się w nim znaleźć. Przyznanie na mocy traktatu z Maast-
richt obywatelom UE prawa do głosowania we wszystkich państwach człon-
kowskich pod warunkiem zamieszkiwania na ich terytorium nałożyło jednak 
obowiązek podjęcia odpowiednich zmian umożliwiających wykonanie przy-
znanego prawa. Oznacza to konieczność wpisania do prowadzonego wykazu 
również obywateli UE (ewentualnie ustanowienie odrębnego wykazu), posia-
dających prawo do głosowania w wyborach do PE. 

Prawo UE określa ogólne zasady, według których powinien być ustalany 
krąg obywateli UE uprawnionych do głosowania w wyborach, którzy za-
mieszkują w państwie członkowskim którego obywatelstwa nie posiadają. 
Najważniejsza zasada jest taka sama, jak w przypadku biernego prawa wybor-
czego, tj. równe traktowanie obywateli UE zamieszkujących w państwie, któ-

                                                                                                                     

siadające obywatelstwo holenderskie oraz które ukończyły 18 rok życia, z wyłączeniem jednak 
tych osób, które w dniu zgłoszenia kandydatów mają faktyczne miejsce zamieszkania na Anty-
lach Holenderskich lub na Arubie. Należy jednocześnie zauważyć, że inny przepis ordynacji 
przyznał prawo do głosowania tym obywatelom holenderskim (oraz obywatelom innych 
państw członkowskich UE spełniających określone warunki), którzy w dniu głosowania prze-
bywają poza terytorium kraju. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich          
z dnia 12 września 2006 r., sprawa C-300/04, M.G. Eman i  O.B. Sevinger przeciwko College 
van burgemeester en wethouders van Den Haag. 

39 W doktrynie pojawiają się również inne sposoby rozwiązania problemu podwójnego 
głosowania, np. stworzenie ogólnounijnego rejestru wyborców. Zob. J. T o p l a k, European 

Parliament Elections and the Uniform Electoral Procedure, http://www.enelsyn.gr/papers/w3/ 
Paper%20by%20Jurij%20Toplak.pdf, s. 28. Artykuł przedstawiony na VII Światowej Konfe-
rencji Prawa Konstytucyjnego w Atenach (11–15 czerwca 2007 r.); sam autor stwierdza jed-
nak, że ten pomysł nie jest obecnie możliwy do wprowadzenia w życie. 
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rego obywatelstwa nie posiadają oraz obywateli tego państwa. W szczegól-
ności przejawia się to w nakazie zliczania okresów zamieszkiwania we 
wszystkich państwach członkowskich w przypadku obowiązywania cenzusu 
domicylu (art. 5 dyrektywy). Z kolei obywatel UE, który został pozbawiony 
prawa do głosowania na podstawie orzeczenia wydanego na gruncie prawa 
cywilnego lub karnego państwa, którego obywatelstwo posiada (art. 6 dyrek-
tywy), nie może zostać wpisany do urzędowego wykazu wyborców obywatel 
UE w państwie miejsca zamieszkania. 

Należy również zauważyć, że prawo Unii Europejskiej wprowadza zakaz 
różnego traktowania obywateli chcących oddać głos w państwie, którego oby-
watelstwa nie posiadają oraz obywateli tego państwa, ale również, jak wynika 
z cytowanego wyżej orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, obywateli 
jednego państwa, którzy znajdują się w porównywalnych sytuacjach (zob. 
wyrok w sprawie M.G. Eman i O.B. Sevinger przeciwko College van burge-
meester en wethouders van Den Haag). 

Prawo UE nie wskazuje granicy wieku, która powinna uprawniać do gło-
sowania w wyborach (w Austrii jest to 16 lat, zaś w pozostałych państwach 
członkowskich 18 lat), brak jest również regulacji dotyczących ewentualnego 
pozbawienia prawa do głosowania obywateli UE, którzy zostali skazani za 
określone przestępstwa czy też ubezwłasnowolnieni. 

 Na państwa członkowskie UE nałożony został obowiązek wymiany in-
formacji w celu uniknięcia przypadków zarówno podwójnego głosowania, jak 
i pozbawienia prawa do głosowania w państwie członkowskim pochodzenia 
oraz w państwie miejsca zamieszkania. 

Należy również zwrócić uwagę na propozycje narzucenia państwom 
członkowskim obowiązku przyznania praw wyborczych w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego obywatelom państw trzecich, którzy na stałe związali 
się z państwem członkowskim40. 

 
 
KAMPANIA WYBORCZA 
 

Regulacja kampanii wyborczej w prawie Unii Europejskiej jest nader 
skromna. Zgodnie z art. 9 aktu o wyborach wprowadzonym w brzmieniu na-
danym w wyniku nowelizacji z 2002 roku: „każde państwo członkowskie mo-
że ustanowić górną granicę wydatków na kampanię wyborczą kandydatów”. 

                                                 

40 Zob. A. S c h r a u w e n, Granting the Right to Vote for the European Parliament to 

Resident Third-Country Nationals: Civic Citizenship Revisited, „European Law Journal” 2013, 
vol. 19, no. 2, s. 201–218. 
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Niezrozumiała jest przyczyna wprowadzenia tego przepisu w sytuacji, gdy 
inny przepis aktu o wyborach, znajdujący się już w jego pierwotnym brzmie-
niu oraz niezmieniony w nowelizacji z 2002 roku (art. 8) stanowi, że wszelkie 
kwestie w nim nieuregulowane pozostają w kompetencji prawodawcy krajo-
wego. 

Nie jest to jednak jedyna regulacja dotycząca kampanii wyborczej. Należy 
również wskazać na szczególną regulację zawartą w porozumieniu ramowym 
w sprawie relacji pomiędzy Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europej-
ską41, zgodnie z którą członek Komisji Europejskiej, który kandyduje do Par-
lamentu Europejskiego i aktywnie uczestniczy w kampanii wyborczej powi-
nien najpóźniej wraz z końcem ostatniego posiedzenia Komisji Europejskiej 
przed wyborami wystąpić o udzielenie bezpłatnego urlopu wyborczego. 
Szczegółowiej problem aktywności członka Komisji Europejskiej będącego 
jednocześnie kandydatem do PE w okresie kampanii wyborczej określa ko-
deks postępowania komisarza, zgodnie z którym w przypadku, gdy osoba peł-
niąca funkcję komisarza i kandydująca jednocześnie do PE nie zamierza pro-
wadzić aktywnej kampanii wyborczej przewodniczący KE podejmuje decy-
zje, czy może ona pełnić swoją funkcję w okresie kampanii42. 

Należy również zauważyć, że Parlament Europejski zarekomendował par-
tiom politycznym na poziomie europejskim mianowanie swych kandydatów 
na przewodniczącego Komisji odpowiednio wcześnie przed wyborami, by 
umożliwić im przeprowadzenie kampanii wyborczej, zaś państwom człon-
kowskim zezwolenie na emitowanie politycznych programów informacyjnych 
przez europejskie partie polityczne43. 

Brak jest niestety w prawie UE regulacji dotyczącej terminu rozpoczęcia   
i zakończenia kampanii wyborczej. Krajowe ordynacje wyborcze stanowią 
najczęściej, że kampania wyborcza rozpoczyna się wraz z zarządzeniem wy-
borów, zaś kończy się wraz z rozpoczęciem głosowania lub też jeden lub kilka 
dni wcześniej. Jeśli chodzi o kampanię wyborczą, można zastanawiać się, czy 
nie powinna ona rozpoczynać się wraz z ogłoszeniem przez Radę UE decyzji 
określającej okres wyborczy, w którym przeprowadzone zostaną wybory do 
Parlamentu Europejskiego. Natomiast jeśli chodzi o zakończenie kampanii 
wyborczej, powinien być to termin wspólny dla wszystkich państw członkow-
                                                 

41 Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European 

Commission (pkt II.4), Dz. Urz. L 304, 20.11.2010 r., s. 47–62. 
42 Code of Conduct for Members, C (2011) 2904, http://ec.europa.eu/commission_2010-

2014/pdf/code_conduct_en.pdf. 
43 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie poprawy orga-

nizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (2013/2102(INI)), http://www. 
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0323+0+DOC+ 
XML+V0//PL. 
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skich. Należy bowiem zauważyć, że poszczególne państwa członkowskie 
ustalają różne dni głosowania, co powoduje, że w tych, w których wybory zo-
stały zaplanowane na niedzielę trwać może jeszcze kampania wyborcza,         
w tym samym czasie, kiedy w innych odbywa się jeszcze głosowanie. Kam-
pania wyborcza prowadzona w jednym z państw członkowskich, może mieć 
wpływ na postawy wyborcze wyborców z innych państw członkowskich. 
Problem ten będzie narastał wraz ze wzmocnieniem pozycji partii politycz-
nych na poziomie europejskim oraz postrzeganiem wyników głosowania do 
PE przez pryzmat poparcia uzyskanego przez te partie lub partie krajowe 
będące ich członkami. 

 
 
GŁOSOWANIE 
 

Oddanie głosu w wyborach jest kulminacyjnym momentem procedury 
wyborczej. Prawo UE nie nakłada na obywateli UE obowiązku oddania głosu 
w wyborach. Jednak w związku z tym, że w części państw członkowskich 
głosowanie jest obowiązkiem, dyrektywa reguluje przypadek wpisania się do 
rejestru wyborców w państwie członkowskim, w którym występuje tzw. 
„przymus wyborczy” obywatela UE pochodzącego z państwa, w którym ta-
kiego obowiązku nie ma. Obowiązek głosowania w takim przypadku, zgodnie 
z zasadą równego traktowania wszystkich obywateli UE, dotyczy również 
obywatela innego państwa członkowskiego (art. 8 ust. 2 dyrektywy). 

Podstawową kwestią związaną z tym etapem procedury wyborczej jest 
określenie sposobu oddania głosu przez wyborców. Obecnie wciąż podstawo-
wym sposobem głosowania jest głosowanie „tradycyjne” w lokalu wybor-
czym przy wykorzystaniu karty do głosowania oraz urny wyborczej. Coraz 
częściej jednak wykorzystywane są tzw. alternatywne sposoby głosowania, tj. 
głosowanie korespondencyjne, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika 
oraz głosowanie za pośrednictwem Internetu. Należy zauważyć, że prawo UE 
nie reguluje w ogóle kwestii sposobu oddawania głosu w wyborach. Nie ozna-
cza to dopuszczalności wykorzystania przez ustawodawców krajowych 
wszystkich wymienionych sposobów głosowania. Należy bowiem wskazać na 
zasadę tajności głosowania, o której stanowi Traktat o Unii Europejskiej, akt    
o wyborach oraz Karta praw podstawowych, wymagająca skonstruowania 
procedury gwarantującej, że głos wyborcy nie zostanie ujawniony. Tylko za-
tem taki sposób głosowania, który nie narazi na ujawnienie woli wyborcy jest 
zgodny z wymogami prawa UE. Należy również zauważyć, że w pracach Ko-
misji Spraw Konstytucyjnych PE nad rozszerzeniem unijnej regulacji prawnej 
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wyborów do Parlamentu Europejskiego pojawił się postulat większego wy-
korzystania w wyborach techniki głosowania elektronicznego44. 

Zgodnie z art. 9 aktu o wyborach nikt nie może głosować więcej niż jeden 
raz w danych wyborach członków Parlamentu Europejskiego. Należy zauwa-
żyć, że w związku z tym, iż w momencie uchwalania aktu o wyborach we 
wszystkich państwach członkowskich już dawno odeszło się od przyznawa-
nia kilku głosów uprzywilejowanym wyborcom (np. w związku z posiada-
nym majątkiem) oraz zakładając racjonalność unijnego prawodawcy, należy 
stwierdzić, że przepis ten ustanawia zakaz oddawania głosu w wyborach do 
PE w więcej niż jednym państwie członkowskim, co dotyczy przede wszyst-
kim osób posiadających podwójne obywatelstwo45. Praktyczna realizacja tego 
zakazu nie jest jednak możliwa, gdyż brak jest odpowiedniego systemu 
wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi. Problem ten nie 
jest wystarczająco rozwiązany w dyrektywie, która ustanowiła jedynie system 
wymiany informacji mający na celu wyeliminowanie przypadków podwój-
nego głosowania i kandydowania lub pozbawienia praw wyborczych obywa-
teli UE wykonujących swoje prawa wyborcze w państwie członkowskim 
miejsca zamieszkania, nie zaś pochodzenia. Wydaje się, że może on zostać 
rozwiązany tylko przez utworzenie ogólnoeuropejskiego rejestru wyborców. 

Kwestią związaną z wyborem przez ustawodawcę sposobu głosowania 
jest również wzór karty do głosowania. W tradycyjnej formie zawiera ona 
nazwiska kandydatów, ich przynależność partyjną oraz zwięzłą instrukcję gło-
sowania. Obecnie prawo UE nie określa, jak powinna wyglądać karta do gło-
sowania. Parlament Europejski, starając się podkreślić wspólny dla wszyst-
kich państw członkowskich charakter wyborów do PE, rekomenduje umiesz-
czanie nazwisk oraz symboli europejskich partii politycznych na kartach do 
głosowania obok odpowiadających im listom kandydatów46. Wydaje się rów-
nież, że potrzebne jest wprowadzenie jednolitego wzoru karty do głosowania 
w wyborach. Ze względu na daleko idące odmienności w zakresie systemów 

                                                 

44 Projekt sprawozdania w sprawie wniosku...  
45 Zob. J. S h a w, The Political Representation of Europe’s Citizens: Developments. Court 

of Justice of European Communities. Decision of 12 Septemebr 2006, C-145/04 Spain v. United 

Kingdom, and Case C-300/04, Eman and Sevinger v. College van Burgemeester en Wethouders 

van Den Haag, „European Constitutional Law Reivew” 2008, no. 4, s. 166; J. S h a w, The 
Transformation of Citizenship in the European Union. Electoral Rights and the Restructuring 

of Political Space, Cambridge 2007, s. 105. Odmienne stanowisko zajmuje P. Sarnecki, którego 
zdaniem osoby posiadające podwójne obywatelstwo są uprawnione do podwójnego głosowania 
w wyborach do PE. Zob. P. S a r n e c k i, Regulacje ustawowe dotyczące wyborów na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej posłów do Parlamentu Europejskiego, „Przegląd Sejmowy” 2004,    
nr 3, s. 13. 

46 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2013 r. 
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wyborczych oraz formy list kandydatów nie jest możliwe przygotowanie 
wzoru karty do głosowania określającej wszystkie jej elementy, jednakże 
nawet jednolity kolor i kształt mogłyby ułatwić oddanie głosu przez tych 
obywateli UE, którzy decydują się na skorzystanie z prawa do głosowania      
w państwie miejsca zamieszkania. Należy bowiem mieć na względzie, że oby-
watele UE chcący oddać głos w wyborach do PE w państwie zamieszkania 
nie zaś w państwie pochodzenia mogą nie być zapoznani z zasadami głoso-
wania, które w nim obowiązują. Dyrektywa zobowiązała co prawa państwa 
członkowskie do informowania w odpowiedniej formie i we właściwym ter-
minie wyborców UE uprawnionych do głosowania w wyborach o warunkach  
i szczegółowych zasadach wykonywania prawa głosowania i prawa kandydo-
wania w wyborach w tym państwie (art. 12). Nie określiła niestety formy,      
w jakiej przekaz ten powinien dotrzeć do wyborcy, co pozostawia państwom 
członkowskim swobodę w tym zakresie. Wobec braku precyzyjnej regulacji 
prawnej tej instytucji, Parlament Europejski w dwóch rezolucjach wyraził 
opinię, iż ten obowiązek informacyjny powinien był realizowany poprzez 
wysyłanie wyborcom UE pisemnych zawiadomień47. Niska frekwencja wy-
borcza obywateli UE w wyborach w państwie zamieszkania wskazuje jednak, 
że nie są oni w sposób wystarczający poinformowani o posiadanym prawie do 
głosowania oraz zasadach głosowania. 

 
 
USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA ORAZ ICH OGŁOSZENIE 
 

Zliczanie głosów oddanych na poszczególne partie polityczne oraz kandy-
datów biorących udział w wyborach jest czynnością techniczną, której prze-
pisy prawa UE, wobec braku w pełni jednolitej procedury wyborczej, co zro-
zumiałe, nie regulują. Akt o wyborach stanowi natomiast, kiedy może nastą-
pić ogłoszenie wyników głosowania. Zgodnie z art. 10 ust. 1 aktu o wyborach 
żadne z państw członkowskich nie może urzędowo ogłosić wyników głoso-
wania do momentu zakończenia głosowania we wszystkich pozostałych pań-
stwach. Przed nowelizacją z 2002 roku obowiązywała regulacja, zgodnie         
z którą obliczania głosów nie można było rozpocząć przed zakończeniem gło-
sowania we wszystkich państwach członkowskich. Nowa treść art. 10 aktu      
o wyborach złagodziła tę niewątpliwie niewygodną regulację dla tych państw 

                                                 

47 Resolution B3-0064/94of 20 January 1994 on Voting Rights for citizens of the Union in 

European Parliament elections, OJ C 44 of 14.02.1994 r., s. 159; Resolution B3-0433/94 on 

obstacles to, and discrimination against EU citizens participating in the European elections, OJ 
C 128 z 9.05.1994 r., s. 316. 
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członkowskich, w których wybory kończyły się w inny dzień niż niedziela. 
Zmiana w tym zakresie związana była z tym, że głosowanie w części państw 
kończyło się w czwartek (Wielka Brytania, Holandia), a w innych nawet        
w niedzielę późnym wieczorem (Austria, Finlandia). Rodziło to poważne 
problemy natury organizacyjnej związane z koniecznością zabezpieczenia 
głosów oddanych w czwartek do momentu zakończenia wszystkich głosowań 
w niedzielę, a jednocześnie nadwątlało zaufanie do procesu wyborczego, któ-
ry powinien być tak skonstruowany, aby zapewniał szybką informację dla wy-
borcy o wynikach głosowania. Nowa regulacja nie rozwiązała jednak wszyst-
kich problemów, a jedynie je złagodziła. Należy bowiem zauważyć, że trady-
cyjnie w procesie liczenia głosów uczestniczą różni obserwatorzy, w tym 
przedstawiciele partii politycznych, którzy przekazują wyniki głosowania       
w danym lokalu wyborczym do centrali partii politycznej, a informacja ta wy-
dostaje się bez problemu do opinii publicznej. Należy również zauważyć, że 
wstępne sondażowe wyniki wyborów podawane są w mediach. Pojawia się 
wreszcie pytanie, jak należy rozumieć termin „urzędowe ogłoszenie wyników 
głosowania”? Wydaje się, że jest to oficjalne, ostateczne i w pełni publiczne 
ogłoszenie wyników wyborów na poziomie całego kraju przez Centralną Ko-
misję Wyborczą, ale również wywieszenie wyników głosowania przez naj-
mniejszą jednostkę, w której przeprowadzane było głosowanie, w tym rów-
nież więzienia czy szpitale. 

Należy jednak zauważyć, że wprowadzona zmiana nie przyniosła w pełni 
zamierzonego skutku w tych państwach, w których wybory do PE przeprowa-
dzane są wspólnie z wyborami krajowymi. W wyborach krajowych bowiem 
wymieniony zakaz nie obowiązuje, co pozwala na natychmiastowe po zakoń-
czeniu głosowaniu rozpoczęcie zliczenia głosów oraz ogłoszenie wyników 
głosowania w tychże wyborach. W związku zaś z tym, że wyniki wyborów do 
PE, stanowią niemal wierne odzwierciedlenie wyników wyborów krajowych, 
wyborcy mogą zapoznać się z poparciem dla poszczególnych sił politycznych 
w wyborach krajowych, pomimo zakazu określonego w prawie UE. 

 
 
USTALENIE ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW 
 

Po ustaleniu wyników głosowania kolejnym etapem procedury wyborczej 
jest ustalenie wyników wyborów, tj. przełożenie głosów uzyskanych przez po-
szczególne komitety wyborcze na mandaty. Na tym etapie procedury wybor-
czej państwa członkowskie zostały częściowo związane prawem Unii Euro-
pejskiej. Mają bowiem obowiązek stosować proporcjonalny system wyborczy 
(art. 1 aktu o wyborach), który jednak nie został w sposób pełny uregulowany. 
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Konstrukcja tego systemu składa się z kilku elementów mogących mieć 
wpływ na wynik wyborów. 

Pierwszą czynnością w ramach ustalania wyników wyborów jest określe-
nie, które komitety wyborcze osiągnęły prawnie określoną liczbę lub procent 
głosów wymagany do udziału w rozdziale mandatów (tzw. progi wyborcze). 
Akt o wyborach stanowi, że dopuszczalne jest ustanowienie progów wybor-
czych na poziomie krajowym w wysokości maksymalnie 5% (art. 3)48. Należy 
również zwrócić uwagę na nieprecyzyjność przepisu regulującego instytucję 
progów wyborczych. Akt o wyborach odnosi bowiem próg wyborczy do od-
danych głosów. Nie wiadomo jednak, czy chodzi tutaj o wszystkie głosy od-
dane, czy może tylko o głosy ważne. Nawet gdyby przyjąć stosowaną w wię-
kszości państw członkowskich konstrukcję progów wyborczych, gdzie wynik 
procentowy partii obliczany jest od głosów ważnie oddanych, to należy zau-
ważyć, że brak jest definicji głosów ważnych, a w tym już zakresie nie ma 
jednolitości regulacji poszczególnych państw, w części bowiem głosy „puste” 
traktuje się jako nieważne w części zaś jako ważne (np. Hiszpania). Brak pre-
cyzyjnej regulacji w tym zakresie oznacza swobodę prawodawcy krajowego. 
Na marginesie warto wskazać na ciekawą propozycję wprowadzenia progów 
wyborczych na poziomie europejskim. Ich konstrukcja polegałaby na uzależ-
nieniu udziału partii krajowych w rozdziale mandatów od przynależności do 
partii politycznej na poziomie europejskim, która uzyskała określony procent 
łącznej liczby głosów oddanych w UE w określonej liczbie państw człon-
kowskich49. 

Kolejnym etapem ustalania wyników wyborów jest określenie liczby 
mandatów przypadających poszczególnym komitetom wyborczym. Dokonuje 
się tego na podstawie formuły wyborczej określającej zasady, według których 
następuje podział mandatów pomiędzy komitety wyborcze uprawnione do 
udziału w rozdziale mandatów. Akt o wyborach nie określa reguł rozdziału 
mandatów pomiędzy komitety wyborcze. Pozwala to prawodawcy krajowemu 
na przyjęcie dowolnej formuły wyborczej, która jednakże powinna zachować 
cechy proporcjonalnego systemu wyborczego. 

Na rozdział mandatów pomiędzy komitety wyborcze wpływ ma również 
podział terytorium kraju na okręgi wyborcze. W przypadku, gdy cały kraj 
                                                 

48 Nie oznacza to oczywiście, że ustanowienie progu wyborczego w takiej wysokości, bę-
dzie zgodne z konstytucją krajową, co pokazało niedawne orzeczenie Federalnego Trybunał 
Konstytucyjnego. Zob. M. R u l k a, Glosa do wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie progów wyborczych w wyborach do Parlamentu  Euro-

pejskiego, sygn. 2 BvC 4/10, 2 BvC 6/10, 2 BvC 8/10, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 2, s. 145–
152. 

49 D. S c h l e i c h e r, What if Europe held an election and no one cared? „Harvard Inter-
national Law Journal” 2011, no. 109, s. 138–139. 



48                                                                                    Marcin Rulka 

 

 

tworzy jeden okręg wyborczy, taki wpływ oczywiście nie występuje. Należy 
jednakże zauważyć, że akt o wyborach dopuszcza podział terytorium kraju na 
okręgi wyborcze, z zastrzeżeniem jednak, że nie może on naruszyć propor-
cjonalnego charakteru systemu wyborczego (art. 2). Sformułowanie to nie 
wprowadza żadnych wymogów formalnych wobec ustawodawców państw 
członkowskich, poza takim, iż okręgi wyborcze powinny być wielomanda-
towe. Nie pozwala to jednak odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, iluman-
datowy powinien być okręg wyborczy, aby nie naruszał zasady proporcjo-
nalności. W doktrynie prawa konstytucyjnego najczęściej przyjmuje się, że 
dopiero okręg siedmiomandatowy spełnia wymogi zasady proporcjonalności. 
Specyfika wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których niektóre pań-
stwa członkowskie nie posiadają takiej liczby mandatów, każe jednak złago-
dzić wymagania stawiane wobec okręgów wyborczych w proporcjonalnym 
systemie wyborczym. 

Ostatnią czynnością na tym etapie procedury wyborczej jest rozdział man-
datów pomiędzy kandydatów. W tym zakresie akt o wyborach stanowi jedy-
nie, że dopuszczalne jest ustanowienie proporcjonalnego systemu wybor-
czego, w którym wyborcy oddają głosy na listy kandydatów, dopuszczając 
jednak również stosowanie tzw. systemu pojedynczego głosu przenoszonego 
(system STV). Podstawowy akt prawny regulujący wybory do Parlamentu 
Europejskiego nie określa zatem, czy wyborca powinien mieć możliwość od-
dania głosu na konkretnego kandydata z listy (lista otwarta), czy też może 
oddać głos en bloc jedynie na całą listę. Jeśli chodzi o system STV, to jest on 
specyficzny, gdyż wyborca, mając w dyspozycji jeden głos, może wskazać 
tyle preferencji, ile mandatów jest do obsadzenia w „jego” okręgu wybor-
czym. System STV stosowany jest w Irlandii, Irlandii Północnej oraz na Mal-
cie. Wyraźne wskazanie na możliwość zastosowanie tego systemu wynika      
z tego, iż posiada wiele cech właściwych dla większościowego systemu wy-
borczego50. 
                                                 

50 K. Shepsle i M. Bonchek określają go nawet jako najbardziej niezwykły system więk-
szościowy, a to z uwagi na fakt, iż wybór w tym systemie uzależniony jest od otrzymania wię-
kszej liczby głosów od innych kandydatów. Zdaniem wymienionych autorów systemowi STV 
bliżej jest do systemu większościowego aniżeli proporcjonalnego również dlatego, iż większość 
miejsc w parlamencie może zdobyć partia, która wcale nie uzyskała największej liczby głosów 
(tzw. bias). Klasyfikując system STV należy zatem odpowiedzieć na pytanie, czy o przynależ-
ności do jednej z grup systemów wyborczych decydujące znaczenie mają elementy techniczne 
(bliżej mu wówczas do systemu większościowego), czy też faktyczny wpływ na wynik wybo-
rów (system ten zapewnia proporcjonalność charakterystyczną dla systemów proporcjonal-
nych). Por. D. N o h l e n, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, 
tłum. R. Alberski, J. Sroka, Z. Wiktor, Warszawa 2004s. 99; R. G o l a ń s k i, K. K a s p r z y k, 
Wybór publiczny, [w:] Grupowe podejmowanie decyzji, red. H. S o s n o w s k a, Warszawa 
1999, s. 41; K. S h e p s l e, M.S. B o n c h e k, Metody głosowania i systemy wyborcze, tłum.   
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Jeśli chodzi o ogłoszenie wyników wyborów, należy zauważyć, że wyniki 
wyborów ustalają oraz ogłaszają organy krajowe określone przez poszcze-
gólne państwa członkowskie. W rezultacie, obecnie, pomimo postulatów Ko-
misji Europejskiej w tym zakresie51, brak jest oficjalnej publikacji ogólnych 
wyników wyborów w całej UE. Na poziomie Unii Europejskiej, jak dotych-
czas, nie został powołany żaden organ wyborczy, który wykonywałby czyn-
ności w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego. Od pewnego czasu 
pojawiają się jednak propozycje powołania Centralnej Komisji Wyborczej. 
Moim zdaniem warto, aby takiemu organowi powierzyć obowiązek ogłasza-
nia wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego na obszarze całej Unii 
Europejskiej. 

 
 
STWIERDZENIE WAŻNOŚCI WYBORÓW 
 

Ostatnią czynnością w procedurze wyborczej jest stwierdzenie ważności 
wyborów. Stwierdzenie ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego ma 
miejsce zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej. 

Jeśli chodzi o stwierdzenia ważności wyborów członków do PE w po-
szczególnych państwach członkowskich, to prawo Unii Europejskiej nie na-
rzuca zasad, według których powinno to nastąpić. Należy zauważyć, że         
w państwach członkowskich organ do tego uprawniony dokonuje zwykle 
stwierdzenia ważności wyborów do PE w całym kraju oraz wyboru konkret-
nego kandydata, a w przypadku ustanowienia okręgów wyborczych również 
stwierdzenie ważności wyborów przeprowadzonych w danym okręgu wybor-
czym. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów na obszarze całego 
kraju lub w okręgu wyborczym konieczne jest przeprowadzenie wyborów po-
nownych. Problematyka wyborów ponownych nie została uregulowana w pra-
wie UE. W związku z tym, obowiązują zasady dotyczące wyborów „podsta-
wowych”. W takich wyborach na podstawie art. 9 aktu o wyborach, do 
głosowania powinni być dopuszczeni jedynie obywatele UE, którzy wcześniej 
nie zrealizowali swojego prawa do głosowania w innym państwie członkow-
skim. Wydaje się również, że zasada swobody przepływu osób nie dopuszcza, 
aby w wyborach ponownych nie organizowano, odmiennie od wyborów „pod-

                                                                                                                     

M. Jasiński, [w:] Elementy teorii wyboru społecznego, red. G. L i s s o w s k i, Warszawa 2001, 
s. 218. 

51 Zob. Brussels, 27.10.2010 KOM(2010) 603 Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE. 
Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE, http://ec.europa.eu/justice/citizen/ 
files/com_2010_603_pl.pdf. 
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stawowych”, głosowania za granicą. W takim wypadku bowiem, osoby które 
udały się do innego państwa członkowskiego po przeprowadzeniu wyborów 
„podstawowych” utraciłyby w związku ze skorzystaniem ze swobody prze-
mieszczania się w ramach UE, prawo do głosowania w wyborach do PE. 

Państwo członkowskie ma obowiązek przesłania informacji o liście wy-
branych kandydatów w wyborach do PE zorganizowanych w tym kraju (art. 3 
ust. 1 regulaminu Parlamentu Europejskiego52). W związku z miesięcznym 
zaledwie okresem pomiędzy wyborami a pierwszym posiedzeniem PE nowej 
kadencji oraz długotrwałą w wielu państwach procedurą stwierdzenia waż-
ności wyborów, należy uznać, że państwa członkowskie mogą przesyłać listy 
kandydatów jeszcze przed stwierdzeniem ważności wyborów. Zgodnie z art. 
12 aktu o wyborach: „Parlament Europejski weryfikuje mandat członków Par-
lamentu Europejskiego”. W tym celu odnotowuje rezultaty ogłoszone urzędo-
wo przez państwa członkowskie i rozstrzyga spory, jakie mogą wyniknąć na 
tle postanowień niniejszego aktu, inne aniżeli wynikające z przepisów krajo-
wych, do których niniejszy akt się odnosi”. Z przepisów aktu o wyborach oraz 
regulaminu PE wynika, że rola Parlamentu Europejskiego w zakresie weryfi-
kacji mandatów nie ogranicza się jedynie do odnotowywania rezultatów wy-
borów, ale jest znaczenie szersza. Rozstrzyga on bowiem spory w tym za-
kresie. Tak naprawdę, kompetencja PE ogranicza się jednak do rozstrzygania 
sporów w zakresie wygaśnięcia mandatu w wyniku zrzeczenia się mandatu, 
którą to problematykę przedstawiam w dalszej części opracowania. 

Należy jednak zauważyć, że Parlament Europejski nie dokonuje stwier-
dzenia ważności wyborów do PE jako całości, a jedynie potwierdza ważność 
wyboru poszczególnych kandydatów znajdujących się na listach wybranych 
kandydatów przesłanych przez państwa członkowskie. Brak instytucji stwier-
dzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego jest kolejnym dowo-
dem na to, iż wciąż mamy do czynienia bardziej z dwudziestu kilkoma krajo-
wymi wyborami do wspólnego dla wszystkich państw organu parlamentar-
nego aniżeli z jednymi wspólnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. 

 
 
WYGAŚNIĘCIE MANDATU I UZUPEŁNIENIE SKŁADU 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
 

Po zakończeniu „podstawowej” procedury wyborczej, może mieć jeszcze 
miejsce konieczność przeprowadzenia procedury „dodatkowej”, w przypadku 
opróżnienia mandatu członka PE. W brzmieniu pierwotnym aktu o wyborach 
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pozostawiono w pełni do uregulowaniu prawodawcom krajowym określenie 
przesłanek wystąpienia wakatu. Obecnie akt o wyborach enumeratywnie wy-
mienienia przesłanki, z których wystąpieniem wiąże się opróżnienie mandatu. 
W art. 13 ust. 1 aktu o wyborach mowa jest o trzech takich przesłankach: 
śmierci, rezygnacji oraz utracie mandatu. 

Zgodnie z aktem o wyborach określenie przesłanek utraty mandatu należy 
do kompetencji państw członkowskich. Odpowiednie władze krajowe infor-
mują o fakcie opróżnienia mandatu Parlament Europejski (art. 13 ust. 3). Naj-
częściej do przesłanek utraty mandatu należą: zajmowanie stanowiska niepo-
łączalnego z mandatem członka PE (incompatibilitas) oraz utrata prawa wy-
bieralności, w szczególności w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem są-
dowym. Należy w tym miejscu zauważyć, że w akcie o wyborach określono 
stanowiska i funkcje zajmowane w strukturze UE, które nie mogą być łączone 
z mandatem członka PE. Ten sam zakaz dotyczy sprawowania mandatu w par-
lamencie krajowym53. Wśród przesłanek opróżnienia mandatu zakaz incom-

apatibilitas nie pojawia się jako odrębna przesłanka, pomimo że akt o wybo-
rach wymienia stanowiska, które nie mogą być łączone z mandatem członka 
PE, gdyż regulamin PE wymaga od kandydatów wybranych na członków PE 
przedłożenia przed objęciem mandatu deklaracji o niesprawowaniu stanowisk, 
które nie mogą być łączone z mandatem członka PE (art. 3 ust. 2). 

Z kolei w przypadku rezygnacji lub śmierci (przesłanki te w doktrynie 
prawa konstytucyjnego określane są jako „wygaśnięcie mandatu”) członka 
PE, to przewodniczący PE stwierdza zaistnienie jednej z wymienionych prze-
słanek, informując o tym fakcie państwo członkowskie UE (art. 12 ust. 4), 
które musi wskazać osobę obejmującą opróżniony mandat. Należy zauważyć, 
że śmierć jest przesłanką naturalną niewymagającą wyjaśnień. Inaczej jest już 
jednak w przypadku przesłanki rezygnacji ze sprawowanego mandatu. Zgod-
nie z regulaminem PE, członek PE, który złożył rezygnację, powinien powia-
domić o tym fakcie przewodniczącego PE, wskazując jednocześnie datę,         
z którą opróżni mandat. Data ta nie powinna wykraczać poza 3 miesiące od 

                                                 

53 Powodem wprowadzenia do wyborów do PE zasady niełączenia mandatu było zbytnie 
obciążenie osób, które sprawowały jednocześnie mandat w Parlamencie Europejskim oraz par-
lamencie narodowym. Zakaz ten pozwolił również na uniknięcie wszelkiego rodzaju rzeczywi-
stych i potencjalnych konfliktów interesów, które mogłyby wynikać z faktu, że dana osoba 
sprawuje dwa mandaty parlamentarne. W związku z tym nie występuje naruszenie zasady nie-
łączenia mandatu, jeżeli członek do PE nie uczestniczy w pracach izby, której jest członkiem. 
Ponieważ ma to miejsce w przypadku dożywotnich parów pozbawionych prawa do zasiadania 
w Izbie Lordów, mandat posła do PE należy uznać możliwy do połączenia z funkcją dożywot-
niego para (pozbawionego prawa do zasiadania w Izbie Lordów). Zob. sprawozdanie w sprawie 
weryfikacji mandatów, 2009/2091(REG), Komisja Prawna, sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne, 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=REG/2009/2091. 
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momentu notyfikacji. Rezygnacja powinna zostać przygotowana w obecności 
sekretarza generalnego PE lub jego przedstawiciela oraz podpisana przez oso-
bę sprawująca jedną z wymienionych funkcji oraz członka PE rezygnującego 
z mandatu. Następnie złożona rezygnacja trafia do właściwej komisji PE 
(Komisja Spraw Prawnych), która bada, czy rezygnacja nie stoi w sprzecz-
ności z duchem lub literą Aktu o wyborach (art. 4 ust. 3 regulaminu)54. 

W związku z opróżnieniem mandatu powstaje pytanie o to, czy istnieje 
obowiązek obsady opróżnionego mandatu, a jeśli tak, to czy taki obowiązek 
istnieje bez względu na okres, jaki pozostał do zakończenia kadencji, a także 
o zasady, na jakich obsadzenie tego mandatu miałaby następować. Zgodnie      
z art. 13 ust. 2 aktu o wyborach, każde państwo członkowskie ustanawia od-
powiednie procedury w celu zapełnienia wakatu powstałego w trakcie trwania 
5-letniej kadencji Parlamentu Europejskiego. Oznacza to, że państwa człon-
kowskie mają obowiązek obsadzenia opróżnionego mandatu niezależnie od 
tego, w jakim momencie kadencji to nastąpiło. W wyłącznej gestii państw 
członkowskich pozostawiono zaś określenie zasad, według których miałyby 
być rozdzielane opróżnione mandaty. W związku z tym, że w wyborach do PE 
obowiązuje proporcjonalny system wyborczy, najczęściej opróżniony mandat 
otrzymuje kolejny kandydat z listy, bez konieczności przeprowadzania wybo-
rów uzupełniających oraz związanej z nimi procedury wyborczy. Inaczej jest 
tylko w przypadku wyborów przeprowadzanych według systemu pojedyn-
czego głosu przenoszonego (Malta, Irlandia, Irlandia Północna). W związku   
z tym, że w tej odmianie proporcjonalnego systemu wyborczego partie poli-
tyczne wystawiają w poszczególnych okręgach wyborczych tylko jednego 
kandydata, w przypadku opróżnienia przez niego mandatu konieczne jest 
przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Związane jest z tym oczywiście 
przeprowadzenie pełnej procedury wyborczej, która jednak nie jest uregulo-
wana w prawie Unii Europejskiej. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 

Obecna regulacja prawa Unii Europejskiej w zakresie wyborów do Par-
lamentu Europejskiego jest bardzo skromna. Pomimo przedstawiania w każ-
dej z kolejnych sześciu kadencji Parlamentu Europejskiego przez właściwą 
komisję parlamentarną PE projektu regulacji prawnej mającej na celu ujedno-

                                                 

54 Podobną treść zawiera art. 2 ust. 2 statutu posła do Parlamentu Europejskiego, zgodnie  
z którym „porozumienia w sprawie złożenia mandatu przed upływem kadencji lub na jej zakoń-
czenie są nieważne”. 
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licenie krajowych regulacji wyborczych, nie udało się przyjąć jednolitej pro-
cedury wyborczej. Jedyna poważna zmiana miała miejsce w 2002 roku, kiedy 
to wprowadzony został obowiązek stosowania proporcjonalnego systemu wy-
borczego. Pozostawienie państwom członkowskim niemal całkowitej swobo-
dy w zakresie tak istotnych elementów procedury wyborczej, jak: zasady 
zgłaszania kandydatów, ustalenie kręgu osób uprawnionych do głosowania 
czy kampania wyborcza powoduje, że sytuacja wyborców z poszczególnych 
państw członkowskich jest zupełnie różna. W rezultacie wciąż aktualne pozo-
staje stwierdzenie sprzed ponad 20 lat, iż w przypadku wyborów do PE nie 
mamy do czynienia z jednymi wspólnymi wyborami, lecz z odrębnymi wybo-
rami w każdym państwie członkowskim (obecnie jest ich 28)55. Brak jedno-
litej procedury wyborczej odczuwają przede wszystkim ci wyborcy, którzy 
wykonują swoje prawa wyborcze nie w państwie pochodzenia, lecz miejsca 
zamieszkania. 

W trwającej, siódmej już kadencji PE ponownie przedstawiony został pro-
jekt zmian56. Większość z nich przedstawiłem omawiając kolejne etapy pro-
cedury wyborczej. Katalog ten należy uzupełnić o propozycję utworzenia 
okręgu wyborczego obejmującego całe terytorium Unii Europejskiej. Zapro-
ponowano, aby pula dodatkowych 25 mandatów przydzielona została do okrę-
gu wyborczego obejmującego całe terytorium UE. Wiązałoby się to z ko-
niecznością zmiany art. 14 ust. 2 TUE, określającego liczbę członków PE. 
Kandydatów miały delegować europejskiej partie polityczne; na listach kan-
dydatów powinni znaleźć się reprezentanci przynajmniej 1/3 państw człon-
kowskich. Głosowanie na listę europejską miałoby być nieobowiązkowe we 
wszystkich państwach członkowskich. Listy transeuropejskie miałyby zwięk-
szyć znaczenie partii politycznych na szczeblu europejskim i skupić uwagę na 
sprawach wykraczających poza interesy narodowe. Należy jednak zauważyć, 
że wciąż propozycje regulacji prawnej tej instytucji są niewystarczające do 
wprowadzenia jej w życie. Propozycja przyznania partiom politycznym na po-
ziomie europejskim prawa do zgłaszania list kandydatów w tym okręgu ozna-
czałaby jednocześnie, że musiałaby zostać ustanowiona w zasadzie zupełna 
odrębnie procedura wyborcza dotycząca wyborów 25 członków PE z okręgu 
ogólnoeuropejskiego. Chodzi tutaj chociażby o takie regulacje, jak: warunki 

                                                 

55 L. B a r d i, The Harmonisation of European Electoral Law, [w:] Political Strategies and 

Electoral Reforms: Origins of Voting Systems in Europe in the 19th and 20th Centuries, ed.       
S. N o i r e t, Baden-Baden 1990, s. 519. 

56 Report 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, 28 

April 2011, (2009/2134(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT 
& mode=XML&reference=A7-2011-176&language=EN. 
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zarejestrowania listy kandydatów, zasady przydzielania komitetom wybor-
czym numerów, regulacje dotyczące karty do głosowania, ustalenia wyników 
głosowania i wyników, protesty wyborcze, zasady stwierdzenia ważności wy-
borów, kampania wyborcza, organy wyborcze. Wydaje się, że brak jest możli-
wości wprowadzenia przepisu, zgodnie z którym, w zakresie części wymie-
nionych elementów procedury wyborczej odpowiednie zastosowania znajdują 
regulacje krajowych kodeksów wyborczych, gdyż nawet z pozoru techniczne 
czynności, jak ustalenie wyników głosowania może rządzić się odmiennymi 
regułami w poszczególnych krajach, np. w zakresie warunków stwierdzenia 
ważności głosowania, nie mówiąc już o systemie STV stosowanym w Irlandii, 
który nie mógłby znaleźć nawet odpowiedniego zastosowania do wyborów 
przeprowadzonych w okręgu ogólnoeuropejskim. 

Dalsza ewolucja regulacji prawnej wyborów do Parlamentu Europej-
skiego w prawie UE może przebiegać w dwóch kierunkach. Pierwszy to stop-
niowe rozszerzanie regulacji znajdującej w akcie o wyborach. W najbliższych 
latach realne jest uzyskanie pomiędzy państwami konsensusu w zakresie ta-
kich wspólnych elementów prawa wyborczego, jak: minimalny wiek upraw-
niający do posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego, skrócenie gło-
sowania w wyborach do dwóch dni, sposób głosowania (możliwość wyboru 
kandydata z listy), formuła wyborcza. Trudniejsze może okazać wprowadze-
nie takich instytucji, jak: Centralna Komisja Wyborcza Unii Europejskiej oraz 
okręg wyborczy obejmujący terytorium całej Unii Europejskiej, a to właśnie 
te instytucje mogłyby się przyczynić w największym stopniu do wykształ-
cenia wśród obywateli UE świadomości odrębności wyborów do PE od wy-
borów krajowych, co ułatwiłoby z kolei ustanowienie odrębnych reguł ich 
przeprowadzania. Szczególnie ustanowienie okręgu ogólnoeuropejskiego mo-
głoby się przyczynić do ujednolicenie procedury wyborczej, która jest rów-
nież drugim kierunkiem przyszłych reform. Należy bowiem zauważyć, że      
w przypadku podtrzymania koncepcji przedstawionej przez Komisję Spraw 
Konstytucyjnych w VIII kadencji PE, tj. przyznania prawa do zgłaszania listy 
kandydatów jedynie partiom politycznym na poziomie europejskim, koniecz-
ne byłoby ustanowienie w zasadzie odrębnej od regulacji krajowych proce-
dury wyborczej. W przypadku powodzenia tej koncepcji jej zakorzenienia     
w świadomości obywateli UE można by stopniowo zwiększać liczbę manda-
tów rozdzielanych w tym okręgu aż do stanu, w którym wszystkie mandaty 
rozdzielane byłyby w takim okręgu (okręgach). 
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LAW REGULATION ELECTIONS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT  
IN THE EUROPEAN UNION LAW 
(summary) 

 
In European Union there are three levels of law governing elections to the Europen 

Parliament. First of all, European Union election law is regulated by the primary law and 
directive 93/109/WE as well as by the jurisprudence of the European Court of Justice. The 
second level is that of the Council of Europe – set out in the European Convention of Human 
Rights and interpreted by the European Court of Human Rights – to guarantee basic election 
principles. The third level of election law is national law. This, naturally, must conform to the 
wording of the Convention and decisions of the ECtHR in all member states of the Council of 
Europe and to the European Union election rules in 27 EU member states. 

The author of the article presents European Union law regulations concerning to the all 
stages of the electoral process and proposals of changes in this area. Stages of electoral process 
regulated in the European Union law are: ordering the elections, nomination of elections, 
setting roster of persons which have right to elected and right to be elected, electoral campaign, 
voting, establishing of the voting results and announcing of them, establishing of the elections 
results, affirmation of the validity of the elections, expirations of the mandate and by-elections. 

The author presents the opinion, that there are two ways of evolution of European Union 
regulation concerning to the elections to the European Parliament. First is gradual widening 
regulations of Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct 
universal suffrage, and second is establishing the all-European constituency, in which right to 
present candidates would have only European political parties. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


