
To jedyna instytucja Unii Europejskiej, do której 
przedstawiciele wybierani są w wyborach bezpo-

średnich przez samych obywateli UE. To jedyna taka 
szansa, by mieć swojego reprezentanta lub repre-

zentantkę na szczeblu unijnym!

Prace Parlamentu Europejskiego może śle-
dzić każda zainteresowana osoba. A to dlatego, 

że sesje plenarne i posiedzenia komisji są otwarte 
dla mediów oraz publiczności. To sprawia, że jest to 

otwarta i przejrzysta instytucja, która na bieżąco 
udostępnia wyniki swojej pracy.

Parlament Europejski bierze udział w decydo-
waniu o unijnym budżecie i jego podziale na kraje 
członkowskie UE. 

Ze względu na swoje uprawnienia i pozycję ma 
możliwość stawania w obronie praw człowie-
ka, praw konsumenta czy środowiska naturalnego. 
Wielokrotnie Parlament Europejski krytykował 
państwa, które takie prawa naruszały.

DLACZEGO WARTO 
GŁOSOWAĆ 
W WYBORACH 
DO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO?
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To posłowie PE w 2019 r. zaproponowali 
zwiększenie trzykrotnie budżetu pro-

gramu Erasmus+, który stwarza 
młodym ludziom wiele okazji na 

dokształcenie się za granicą.

W 2015 r. przyjęto nowe zasady dotyczące korzystania z plastiko-
wych toreb, które mogą mieć długofalowo korzystny skutek dla 

środowiska. W Polsce m.in. wprowadzono opłatę za wzięcie 
jednorazowej torby plastikowej podczas zakupów.

Zniesienie opłat roamingo-
wych w 2017 r., dzięki czemu 

rozmowy telefoniczne i wiado-
mości tekstowe są liczone według 

taryfy krajowej niezależnie od miejsca 
w UE, w której się znajdujesz.

PE opowiedział się za ratyfikacją porozumienia paryskiego 
w 2016r. To pierwsza na świecie prawnie obowiązująca kon-

wencja w sprawie ochrony klimatu. Na jej podstawie posłowie 
pracują nad rozwiązaniami, które ograniczą produkcję gazów cie-

plarnianych i zwiększą korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

W 2018 r. weszło w życie rozporządzenie PE dotyczące przetwarzania danych 
osobowych i ich ochrony, tzw. RODO. Dzięki niemu obywatele UE mają większą 

kontrolę nad tym, co dzieje się z ich danymi osobowymi, np. w sieci.

Podejmuje wie-
le istotnych decyzji, 
które mają wpływ na 
nasze codzienne życie. 
Poniżej znajdziesz przykła-
dy decyzji podjętych przez PE 
w ciągu ostatnich lat. Może 
wśród nich znajdziesz te, 
które są ważne dla 
Ciebie.


