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Liczba okręgów 
w wyborach do 

PE w Polsce:

Liczba Europosłów 
wybieranych w Polsce

(obejmie mandat, gdy 
Brexit dojdzie do skutku)

51+1

Minimalna liczba 
posłów do PE przy-

pisanych 
do jednego kraju:

6

Maksymalna liczba 
posłów do PE przy-

pisanych 
do jednego kraju:

96

Liczba stałych 
komisji PE:

20

frakcji politycznych w Parlamencie 
Europejskim. Największa frakcja 
– EPP (Grupa Europejskiej Partii 

Ludowej); Najmniejsza – ENF (Gru-
pa Europa Narodów i Wolności)

9
Mieszkańcy UE, których 

reprezentuje PE

508
milionów

1951
Rok założenia Liczba członków 

po brexitem

705
Liczba członków 
przed brexitem

751 Strasburg (Francja), 
Bruksela (Belgia)

siedziby Częstotliwość posie-
dzeń: zazwyczaj

raz
w miesiącu

Obrady Parlamentu Europejskiego 
transmitowane są w Internecie: 
www.europarl.europa.eu/ple-
nary Tu również znaleźć można 
dokumenty, nad którymi pracuje 

Parlament, informacje 
o europosłach i posiedzeniach.

Obywatele UE mają prawo 
składania petycji do PE 
w każdej sprawie, którą 

może zająć się Parlament.

Obrady Parlamentu Europejskiego 
tłumaczone są na wszystkie języki

urzędowe Unii Europejskiej.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybierani są 
w wyborach bezpośrednich, powszechnych, równych, 
proporcjonalnych i tajnych na pięcioletnią kadencję.

Budżet UE 2018

165,8
mld  EUR

Budżet PE 2018

1,99
mld  EUR

NAJWAŻNIEJSZE 
FUNKCJE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO
Parlament Europejski ma funkcje 
doradcze i kontrolne, współtworzy 

też prawo w Unii Europej-
skiej.

Najważniejsze funkcje 
według obszarów:

(1) Prawo UE; 
(2) Budżet UE;  

3) Kontrola

Parlament Europejski sprawuje 
wyłącznie kontrolę polityczną 

nad Komisją Europejską.

Parlament Europejski 
bierze udział 

w procedurze powołania 
Przewodniczącego 

Komisji Europejskiej, 
przesłuchuje kandydatów 

na komisarzy i udziela 
wotum zaufania dla całej 

Komisji Europejskiej. 
Ma prawo odwołania 

w całości Komisji 
Europejskiej większością 

2/3 głosów.

Parlament Europejski 
może zadawać pytania 
Radzie i komisarzom 

Przewodniczący 
Rady Europejskiej 

i Komisja Europejska 
mają obowiązek 

składać Parlamentowi 
Europejskiemu 

sprawozdania ze swojej 
działalności.

Parlament Europejski 
powołuje Europejskiego 

Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

Parlament Europejski 
przyjmuje prawo unijne 
– dzieli tę kompetencję 
z Radą Unii Europejskiej.

Parlament Europejski wraz z Radą 
co 7 lat zatwierdza budżet UE.

Parlament Europejski może 
podejmować inicjatywy 

ustawodawcze.

Parlament Europejski 
zatwierdza wnioski 

o przystąpienie do Unii 
oraz umowy z państwami 

pozaunijnymi.

Parlament Europejski podejmuje 
działania na rzecz ochrony 

przestrzegania praw człowieka 
w Europie i na świecie.

W zależności od obszaru działania czy 
też realizowanej polityki, Parlament 

Europejski ma większy bądź mniejszy 
wpływ na działania Komisji Europejskiej. 

Relacje między Komisją Europejską 
a Parlamentem to złożony temat, a ich 

wzajemna współpraca uregulowana 
jest postanowieniami traktatów oraz 
wynika z nieformalnych porozumień 

międzyinstytucjonalnych. Ich stosowanie 
leży w gestii samych instytucji.

Publikacja o PE i Rozdział miejsc wg. poszczególnych krajów:
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/home-page/pl-ep-brochure.pdf

Szczegóły dot. budżetu UE:
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pl/organisation-and-rules/parlia-
ments-budget

Inne informacje dot. PE: 
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pl/home

Prawa człowieka:
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pl/democracy-and-human-rights


