EUROPEJSKIE WYBORY

Struktura organizacyjna Unii Europejskiej
zosta³a utworzona na wzór systemów
obowi¹zuj¹cych w krajach demokratycznych,
opartych na zasadzie trójpodzia³u w³adzy.
Wyró¿nia siê w niej w³adzê ustawodawcz¹ (system legislacyjny), w³adzê odpowiedzialn¹ za wykonanie ustaw (system
wykonawczy) oraz system wymiaru sprawiedliwoci (s¹downictwo). I tak:
Rada Unii Europejskiej spe³nia funkcje
ustawodawcze Komisja Europejska ma
przede wszystkim kompetencje wykonawcze Parlament Europejski, posiadaj¹cy pocz¹tkowo kompetencje kontrolne,
przekszta³ca siê w organ o uprawnieniach
ustawodawczych Europejski Trybuna³
Sprawiedliwoci jest gwarantem ochrony prawa w zakresie interpretacji i stosowania w praktyce postanowieñ Traktatów.
Wraz z rozwojem Wspólnoty wzros³a
iloæ zadañ stawianych przed Uni¹ Europejsk¹ oraz liczba jej cz³onków. Zwiêkszy³a siê tak¿e iloæ oraz zakres dotychczasowych instytucji wspólnotowych.
Kwestie sk³adu poszczególnych organów reguluje Traktat Nicejski z 2000 r.
Stanowi on te¿ podstawy przygotowania
Unii Europejskiej do przyjêcia dwunastu
nowych cz³onków. Z momentem wst¹pie-

nia do Unii, Polska bêdzie posiada³a swoich przedstawicieli we wszystkich organach Unii Europejskiej, którzy bêd¹ reprezentowali interesy naszego kraju.
Podzia³ miejsc w Parlamencie jest korzystny dla ma³ych krajów cz³onkowskich,
gdy¿ w stosunku do liczby mieszkañców
maj¹ oni wiêksz¹ liczbê swoich przedstawicieli w parlamencie ni¿ pañstwa o du¿ej liczbie mieszkañców, np. Niemcy, Francja lub W³ochy. Polska bêdzie mia³a w
Parlamencie 54 deputowanych. Podczas
wyborów do Parlamentu Europejskiego w
czerwcu 2004 r. zdecydujemy, kto bêdzie
reprezentowa³ nasz kraj.
Rola Parlamentu Europejskiego w historii Unii Europejskiej znacznie wzros³a. Do
jego kompetencji nale¿¹:
 uprawnienia ustawodawcze
 uprawnienia bud¿etowe
 zadania w zakresie kontroli i zadaniawykonawcze.
Parlament musi wyraziæ zgodê na przyjêcie porozumieñ miêdzynarodowych, w tym
umów o przyst¹pieniu nowych cz³onków,
umów handlowych i umów stowarzyszeniowych podpisywanych z krajami trzecimi.
Dysponuje on tak¿e prawem wspó³decydowania w sprawach bud¿etowych.

Ostatnie s³owo dotycz¹ce wydatków na
rolnictwo oraz zobowi¹zañ miêdzynarodowych nale¿y jednak do kompetencji
Rady. W ramach czynnoci kontrolnych
Parlament sprawuje nadzór nad cz³onkami Komisji. Mo¿e on uchwaliæ wotum
nieufnoci i na tej podstawie rozwi¹zaæ
Komisjê.
Parlament Europejski pe³ni rolê stra¿nika praw obywateli Unii Europejskiej.
Ka¿dy obywatel mo¿e  samodzielnie lub
wspólnie z innymi osobami  z³o¿yæ
wniosek do Parlamentu Europejskiego.
Wiêcej informacji na temat Parlamentu
Europejskiego mo¿na znaleæ w Internecie:www.europarl.eu.int
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