
Warszawa, dnia 24 stycznia 2011 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie

postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską

Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r.

(druk nr 1089)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie

postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę

Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r. (określanego w dalszej

części opinii jako "protokół zmieniający").

Protokół zmieniający ma na celu wprowadzenie przepisów przejściowych

umożliwiających zwiększenie liczby posłów do Parlamentu Europejskiego w kadencji

trwającej w latach 2009 - 2014. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania liczby posłów do

Parlamentu Europejskiego do przepisów Traktatu z Lizbony przy jednoczesnym zachowaniu

wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego z czerwca 2009 r. przeprowadzonych na

podstawie przepisów Traktatu z Nicei. Protokół zmieniający określa także podział

dodatkowych miejsc między państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz ustala zasady ich

obsadzenia.

W wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w czerwcu

2009 r. wybranych zostało 736 posłów do Parlamentu Europejskiego. W myśl przepisów

Traktatu z Lizbony, który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r., liczba posłów do

Parlamentu Europejskiego nie przekracza 750 nie licząc przewodniczącego. Traktat z Lizbony

wprowadził ponadto maksymalną liczbę mandatów, jaka może być przyznana państwu

członkowskiemu (96 mandatów), powodując tym samym zmniejszenie liczby miejsc

w Parlamencie Europejskim przyznanych Niemcom, które w wyborach w czerwcu 2009 r.

wybrały 99 posłów.
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Traktat z Lizbony nie zawiera przepisów dotyczących podziału liczby miejsc

w Parlamencie Europejskim pomiędzy państwa członkowskie. Przyjęcie przepisów

przejściowych ma na celu zwiększenie do końca kadencji 2009 - 2014 liczby posłów do

Parlamentu Europejskiego z 736 do 754 poprzez przyznanie dodatkowych miejsc

12 państwom członkowskim z zachowaniem zwiększonej liczby mandatów uzyskanych przez

posłów wybranych w Niemczech w wyborach w czerwcu 2009 r.

Protokół zmieniający precyzuje zasady umożliwiające 12 państwom członkowskim,

w tym Polsce, obsadzenie dodatkowych miejsc w Parlamencie Europejskim. Przewidziano

trzy możliwości obsadzenia mandatów: zorganizowanie dodatkowych wyborów, odwołanie

się do wyników wyborów z czerwca 2009 r. albo wydelegowanie przedstawicieli parlamentu

krajowego.

Obsadzenie dodatkowego mandatu w Polsce nastąpi na podstawie wyników

wyborów z czerwca 2009 r. zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o zasadach obsadzenia

w kadencji trwającej w latach 2009 – 2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu

Europejskiego (Dz. U. Nr 56, poz. 337).

Z uwagi na fakt, iż protokół zmieniający dotyczy członkostwa Rzeczypospolitej

Polskiej w organizacji międzynarodowej oraz spraw uregulowanych w ustawie, lub w których

Konstytucja wymaga ustawy, związanie protokołem zmieniającym nastąpi w drodze

ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 i 5

Konstytucji.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 3567) pochodzący z przedłożenia rządowego,

stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw

Zagranicznych. Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2011 r.

w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu komisji (druk sejmowy nr 3590).

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Iwona Kozera-Rytel

Legislator


