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Zasady systemu instytucjonalnego UE
1.

Zasada jednolitych ram instytucjonalnych – obowiązywała
w filarowej strukturze UE przed 1 grudnia 2009 r.; we
wszystkich trzech filarach UE działały te same instytucje: PE,
Rada UE, KE, TS oraz ETS, jednakże miały inny zakres
kompetencji w tych obszarach i wykonywały je na podstawie
TWE lub TUE; celem zasady było:
Zapewnienie ciągłości i spójności działań UE
Poszanowanie acquis communautaire
Postrzeganiu UE jako jedności w działaniach wewnętrznych
oraz zewnętrznych
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2.

Zasada równowagi instytucjonalnej (art. 13 ust. 2 TUE) –
wywiedziona z orzecznictwa przez TS UE, będąca
odpowiednikiem charakterystycznej dla ustroju demokratycznego
państwa prawnego zasady podziału władzy. Postulaty wynikające
z zasady równowagi instytucjonalnej:
Każda instytucja UE może działać jedynie na podstawie
wyraźnego upoważnienia zawartego w TUE oraz TFUE
Żadna instytucja nie może zastępować innej instytucji w
wykonywaniu jej kompetencji
Obowiązek przestrzegania przewidzianych prawem procedur
przez instytucje UE, zakaz zastępowania bądź pomijania
udziału innych instytucji np. w procesie tworzenia prawa
Obowiązek współpracy między instytucjami dla realizacji celów
wynikających z traktatów (zasada lojalnej współpracy)

Zasada równowagi instytucjonalnej posiada jurydyczny
charakter:
orzeczenie w sprawie 138/79 Roquette Frère przeciwko
Radzie – niezasięgnięcie przez Radę UE wymaganej
przepisem prawa wspólnotowego opinii PER prowadzi do
nieważności aktu prawa pochodnego.
orzeczenie w sprawie C-70/88 PE przeciwko Radzie
(Czarnobyl) - TS przyznał PE legitymację czynną w zakresie
postępowania w sprawie skargi na stwierdzenie nieważności
aktu prawa pochodnego, mimo że traktaty założycielskie WE
nie przewidywały takowej kompetencji.

2

2014-12-20

3.

Zasada autonomii instytucjonalnej
każda instytucja dysponuje wynikająca z traktatów
założycielskich autonomią, przede wszystkim w zakresie
określania zasad wewnętrznego funkcjonowania
(regulaminów wewnętrznych)
○ kompetencja ta nie obejmuje prawa do określania

siedziby instytucji (kompetencja zastrzeżona na rzecz
państw członkowskich art. 341 TFUE)
○ samodzielne – na przyjmowanie regulaminów wew.

funkcjonowania nie mogą oddziaływać inne instytucje
bądź organy

System instytucjonalny UE

Instytucje:
- Parlament Europejski
- Rada Europejska
- Rada
- Komisja Europejska
- Trybunał Sprawiedliwości
UE
- Europejski Bank Centralny
- Trybunał Obrachunkowy

Organy:
- Rzecznik Praw
Obywatelskich
- Komitet Stałych
Przedstawicieli
- Komitet EkonomicznoSpołeczny
- Komitet Regionów
- Europejski Bank
Inwestycyjny
- Agencje UE
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Geneza
Wspólne Zgromadzenie (EWWiS)
Zgromadzenie Parlamentarne (EWG, EWEA, Konwencja o
niektórych wspólnych organach WE z 1957 r.)
Parlament Europejski (JAE)
PE
Instytucja ponadnarodowa
Legitymacja demokratyczna UE
Organ przedstawicielski i kadencyjny
Funkcja prawodawcza i budżetowa (wraz z Radą UE)
Funkcja kontroli politycznej i konsultacyjna
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Skład PE

Skład
PE składa się z przedstawiciele obywateli UE (art. 14 ust. 1 TUE)
Liczba członków PE (art. 14 ust. 2 TUE)
Nie przekracza 750 nie licząc przewodniczącego
Reprezentacja obywateli UE ma charakter degresywnie
proporcjonalny
Decyzja określająca skład PE przyjmowana przez Radę
Europejską (jednomyślnie, z inicjatywy i za zgodą PE)

Kompetencje PE
Początkowo instytucja deliberacyjna i kontrolna
Obecnie, zgodnie z art. 14 TUE
PE pełni wspólnie z Radą funkcję prawodawczą i
budżetową
PE pełni także funkcje kontroli politycznej i
konsultacyjne zgodnie z warunkami przewidzianymi w
Traktatach
Wybiera przewodniczącego KE
Kompetencje (funkcje) PE klasyfikuje się na:
Legislacyjne
Budżetowe
Kontrolne
Kreacyjne
Międzynarodowe

5

2014-12-20

Kompetencje legislacyjne
PE dzieli uprawnienia legislacyjne z Radą UE, zatem nie jest
samodzielnym prawodawcą (skutkiem czego nie może w sposób
autonomiczny podejmować aktów prawa pochodnego o
charakterze prawnie wiążącym). Samodzielnie może wydawać
akty pro foro interno i niemające mocy wiążącej (opinie, zalecenia,
rezolucje)
PE uczestniczy w procesie prowadzącym do przyjęcia aktów
prawa UE poprzez wykonywanie uprawnień w ramach
Zwykłej procedury prawodawczej – PE wspólnie z Radą UE
wydaje akt prawa pochodnego, będąc jego formalnym
współautorem – uprawnionym do modyfikacji aktu, natomiast
akt niespełniający oczekiwań PE może być przez niego
odrzucony
Specjalnej procedury prawodawczej – udział PE może
polegać na ( wydawaniu opinii w procedurze konsultacji / na
wyrażeniu zgody)

Pośrednie prawo inicjatywy legislacyjnej PE
Art. 225 TFUE – PE może żądać od KE przedłożenia
wszelkich właściwych propozycji w kwestiach, co do których
uważa, że akt UE jest niezbędny w celu wykonania
Traktatów – wywieranie presji na KE, aby ta wystąpiła z
bezpośrednią inicjatywą legislacyjną
Rozpatruje roczny program prac legislacyjnych KE i
wskazuje akty priorytetowe, których projekty KE powinna
przygotować
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Kompetencje budżetowe
Uprawnienia budżetowe PE rozszerzone w oparciu o
traktaty z lat 70 XX w. (Traktat budżetowy z 1972 r.;
Traktat finansowy z 1975 r.)
PE i Rada UE tworzą wspólnie tzw. władzę budżetową,
corocznie określa dochody i wydatki UE w oparciu o
specjalną procedurę budżetową (art. 314 TFUE)
PE udziela KE absolutorium z wykonania budżetu, na
zalecenie Rady UE

Kompetencje kontrolne
Petycje
Zakres podmiotowy:
obywatel UE,
każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w pczł,
każda osoba prawna mająca statutową siedzibę w pczł
Zakres przedmiotowy:
Sprawy objęte zakresem działalności UE, które dotyczą ich
bezpośrednio
Komisja parlamentarna może celem ustalenia stanu faktycznego:
przesłuchać osoby składające petycję, zorganizować przesłuchanie
ogólne, wysłać swoich członków na miejsce zdarzenia ]
Zwrócić się do KE o przedstawienie dokumentów, informacje,
udostępnienie swoich usług
Komisja parlamentarne:
Przedłożyć daną kwestię RPO
Wyrazić swoje stanowisko w sprawie petycji (np. poprzez sporządzenie
sprawozdania)
Przedstawia PE projekty rezolucji celem głosowania

7

2014-12-20

Komisje śledcze
Pytania pisemne i ustne
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty
Komisja parlamentarna, grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów
może kierować pytania do KE i Rady
Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (publikowane w Dzienniku
Urzędowym UE)
Każdy poseł może skierować pytanie do przewodniczącego Rady
Europejskiej, Rady, KE, wiceprzewodniczącego KE i Wysokiego
Przedstawiciela UE ds. zagranicznych i bezpieczeństwa oraz EBC
Składanie sprawozdań PE – obowiązek sprawozdawczości ciąży na:
Rada Europejska
składa sprawozdania po każdym spotkaniu
Roczne sprawozdanie o postępach dokonanych przez UE
KE
Sprawozdanie roczne z działalności UE

Rozliczenia za poprzedni rok budżetowy odnoszące się do wykonania
budżetu
Sprawozdanie oceniające finanse UE
Co 3 lata sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień traktatu
dot. praw obywatelskich
TO
EBC roczne sprawozdanie z działalności Europejskiego Systemu
Banków Centralnych i w sprawie polityki pieniężnej za rok poprzedni i
rok bieżący
RPO roczne sprawozdanie z wyników swoich dochodów
Wotum nieufności wobec KE
Ze względu na działalność KE
Wniosek 1/10 posłów PE, debata nad wotum nieufności najwcześniej
na 24h po powiadomieniu posłów o jego wpłynięciu, natomiast
głosowanie następuje 3 dni od daty jego złożenia i wyłącznie w
głosowaniu jawnym (imiennym)
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Do uchwalenia wotum nieufności wymagana jest większość 2/3
oddanych głosów, przy kworum wynoszącym większość członków PE
Przyjęcie wniosku skutkuje kolektywną rezygnacją KE oraz Wysokiego
Przedstawiciela UE ds. zagranicznych i bezpieczeństwa
Skarga do TS UE
skarga na nieważność aktu prawa pochodnego
Skarga na bezczynność instytucji (KE, Rada UE, EBC)

Kompetencje kreacyjne
RPO
Powoływanie
Określenie statusu i ogólnych warunków pełnienia przez niego
funkcji (po zasięgnięciu opinii KE i za zgodą Rady stanowiącej
większością kwalifikowaną)
Skierowanie do TS UE wniosku o zdymisjonowanie RPO
KE
Zatwierdza nominację Przewodniczącego KE
Zatwierdza skład KE
Możliwość zgłoszenia wotum nieufności
TO
Konsultowany przez Radę w sprawie mianowania członków TO
(wydanie negatywnej opinii skutkuje wycofanie przez Radę jego
kandydatury i przedstawieniu PE nowej)
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Prezes, wiceprezes, zarząd EBC
PE konsultowany przez Radę Europejską w sprawie ich
mianowania (wydanie negatywnej opinii skutkuje wycofanie przez
Radę jego kandydatury i przedstawieniu PE nowej)

Kompetencje międzynarodowe
Zawieranie umów międzynarodowych – w zależności od przedmiotu
umowy wymagana jest konsultacja lub zgoda PE. Zgoda PE
wymagana do zawarcia:
Umów akcesyjnych
Umowy dotyczącej przystąpienia UE do EKPC
Umów stowarzyszeniowych lub tworzących specyficzne ramy
instytucjonalne
Umów mających istotne implikacje budżetowe dla UE
Umowy powodujące zmianę aktu przyjętego wg zwyklej procedury
ustawodawczej lub specjalnej procedury ustawodawczej
wymagające zgody PE
Może wystąpić do TS UE celem wydania opinii co do zgodności
zawieranej umowy międzynarodowej z traktatami założycielskimi
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Geneza
Nazwa instytucji:
Specjalna Rada Ministrów (EWWiS)
Rada Ministrów (EWG, EWEA)
Rada Wspólnot Europejskich (II traktat fuzyjny z 1965 r.)
Rada Unii Europejskiej (na mocy własnej decyzji z 1993 r.)
Jej oficjalna nazwa, zgodnie z TUE i TFUE to Rada
Podstawą prawną działalności Rady UE są TUE i TFUE oraz
regulamin wewnętrzny
Rada pełni, wspólnie z PE, funkcje prawodawczą i budżetową. Pełni
funkcje określania polityki i koordynacji, zgodnie z warunkami
przewidzianymi w Traktatach
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Skład Rady UE

Instytucja międzyrządowa
W skład Rady wchodzi: jeden przedstawiciel szczebla
ministerialnego z każdego pczł upoważniony do zaciągania
zobowiązań w imieniu rządy pczł, które reprezentuje oraz do
wykonywania prawa głosu (art.. 16 ust. 2 TUE) – ministrowie
właściwi w sprawach będących przedmiotem obrad
Rada nie jest organem kadencyjnym
Rada nie ma stałego składu (jest on uzależniony od tematyki
obrad) – decyzja Rady Europejskiej określająca wykaz składów
Rady

Kompetencje Rady
Rada pełni, wspólnie z PE, funkcję prawodawczą i
budżetową. Pełni funkcję określania polityki i koordynacji
zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach
Klasyfikacja kompetencji Rady:
Prawodawcze
Kreacyjne
Kontrolne
Międzynarodowe
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Kompetencje prawodawcze
Do 1993 r. Rada miała wyłączne uprawnienia do wydawania
wiążących aktów prawnych (rozporządzeń, dyrektyw, decyzji)
Od czasu wejścia w życie Traktatu z Maastricht, w dziedzinach
w których przewidziano procedurę współdecydowania Rada
dzieliła kompetencje prawodawcze z PE
TL wprowadził przejrzystość i jednolitość trybów stanowienia
prawa:
zwykła procedura prawodawcza
specjalna procedura prawodawcza
Pośrednie prawo inicjatywy legislacyjnej
Kompetencja do wydawania aktów nieustawodawczych w
sytuacjach przewidzianych w Traktatach oraz do wydawania
decyzji wykonawczych w ramach WPZiB

Kompetencje kreacyjne
Ustanawianie organów i urzędów UE
Utworzyła SPI (obecnie zwany Sądem), kilkakrotnie modyfikowała
zakres jego jurysdykcji
Prawo do powoływania sądów wyspecjalizowanych przy Sądzie
(zwykła procedura prawodawcza, wspólnie z PE)
Ustanowiła kilkanaście agencji i urzędów (wspierające instytucje
unijne i przyczyniające się do realizacji zadań unijnych)
Europejski Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
Europejska Agencja Leków
Określanie członków niektórych instytucji
Zwiększenie liczby rzeczników generalnych w TS (na wniosek TS,
jednomyślnie)
Zwiększenie liczby sędziów w Sądzie (wspólnie z PE, zwykła
procedura prawodawcza) oraz ustanowienie funkcji rzecznika
generalnego w Sądzie
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Zatwierdzanie regulaminów
TS
Sądu
Sądów wyspecjalizowanych
TO
Określa status komitetów przewidzianych w Traktatach
Mianowanie członków instytucji i organów
Trybunału Obrachunkowego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Komitetu Regionów
Wspólnie z wybranym Przewodniczącym KE przyjmuje listę
pozostałych osób, które proponuje mianować członkami KE
Ustalanie uposażenia, dodatków i emerytur
Przewodniczącego Rady Europejskiej
Przewodniczącego KE
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezp
Członków KE
Prezesów, członków i sekretarzy TS
Sekretarza generalnego Rady
Prezesa i członków TO

Kompetencje kontrolne
Przestrzeganie przez pczł wartości UE
Stwierdzenie istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia
wartości
Na uzasadniony wniosek 1/3 pczł, PE lub KE
Rada stanowiąc większością 4/5 swych członków po
uzyskaniu zgody PE
Stwierdzenie poważnego i stałego naruszenia wartości
Na wniosek 1/3 pczł lub KE
Rada Europejska za zgodą PE
Po wezwaniu pczł do przedstawienia swoich uwag
Zwieszenie niektórych praw wynikających ze stosowania
Traktatów dla danego pczł (włącznie z prawem do głosowania
przedstawiciela rządu tego pczł w Radzie)
Rada stanowiąc większością kwalifikowaną
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W dziedzinie unii walutowej – w przypadku stwierdzenia istnienia
nadmiernego deficytu budżetowego w danym pczł
Na zalecenie KE, Rada przyjmuje zalecenia kierowane do pczł w celu
położenia kresu sytuacji nadmiernego deficytu w wyznaczonym
terminie
Niepodjęcie działań przez pczł
Rada skierowane zalecenie może
podać do wiadomości publicznej
Decyzja wzywająca i zobowiązująca pczł do ograniczenia deficytu do
poziomu, który zadowalałby Radę + nałożenie obowiązku
sprawozdawczego wg harmonogramu. W przypadku gdy pczł nie
stosuje się do decyzji Rady, może ona:
Wezwać EBI do ponownego rozważenia polityk udzielania
pożyczek wobec danego pczł
Zażądać złożenia przez dane pczł nieoprocentowanego depozytu o
stosownej wysokości do czasu skorygowania nadmiernego deficytu
Nałożyć grzywnę w stosownej wysokości

Prawo zalegalizowania pomocy publicznej udzielanej przez państwo
przedsiębiorcom (w wyjątkowych przypadkach)
Skarg do TS UE
Na nieważność aktu prawa pochodnego
Na bezczynność instytucji UE
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Kompetencje międzynarodowe
Uprawnienie do zawierania umów międzynarodowych z państwami
trzecimi i organizacjami międzynarodowymi
Rada upoważnia do: podjęcia rokowań, wydaje wytyczne negocjacyjne
oraz podpisuje i zawiera umowy
Negocjacje
Rada przyjmuje decyzję upoważniającą do podjęcia rokowań oraz
mianującą negocjatora lub przewodniczącego zespołu
negocjującego
Może kierować wytyczne do negocjatora
Podpisanie umowy: Rada na wniosek negocjatora przyjmuje decyzję
upoważniającą do podpisania umowy (w stosowanych przypadkach do
tymczasowego jej stosowania przed jej wejściem w życie)
Zawarcie umowy: na wniosek negocjatora Rada przyjmuje decyzję
(samodzielnie lub za zgodą PE) wyrażającą zgodę na związanie się
przez UE umową międzynarodową

Wyrażając zgodę na związanie się umową międzynarodową
Rada stanowi większością kwalifikowaną, jednakże
jednomyślność wymagana jest w odniesieniu do:
Umów dotyczących dziedziny, w których do przyjęcia aktu UE
wymagana jest jednomyślność
Umowy stowarzyszeniowej
Umowy dotyczącej przystąpienia UE do EKPC
Działania w zakresie współpracy gospodarczej, finansowej i
technicznej wraz z państwami trzecimi innymi niż kraje
rozwijające się
Uprawnienie do wystąpienia do TS UE celem zbadania zgodności
umowy międzynarodowej z traktatami założycielskimi
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Geneza
Wysoka Władza (EWWiS) –
najważniejsza instytucja o
kompetencjach prawodawczych
Komisja Europejska (EWG, EWEA) –
organ wykonawczo-zarządzający
wspólna Komisja dla wszystkich trzech
Wspólnot (Traktat fuzyjny z 1965 r.)
Charakter Komisji:
z perspektywy prawa międzynarodowego publicznego stanowi
wyjątkowy przykład konstrukcji ciała międzynarodowego o
charakterze administracyjnym, które skupia w płaszczyźnie
swoich działań kompetencje: wykonawcze, prawodawcze oraz
quasi-sądownicze
kolektywny organ łączący funkcje wykonawcze i legislacyjne
kadencyjny
ponadnarodowy
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Skład i powoływanie członków KE
Skład KE
Kadencja 2009-2014 – 28 komisarzy po jednym z każdego z
państw członkowskich (włączając Przewodniczącego KE i
Wysokiego Przedstawiciela UE ds. ZiPB)
Kadencja 2014-2019 – 2/3 liczby państw członkowskich (w tym
Przewodniczący KE i Wysoki Przedstawiciel UE ds. ZiPB)
Rada Europejska jest uprawnioną do podjęcia decyzji o zmianie
liczby komisarzy (jednomyślność)
Członkowie KE wybierani spośród obywateli UE na podstawie
systemu bezwzględnie równej rotacji– system ustanawiany przez
Radę Europejską. Zasady:
Pczł są traktowane na zasadzie ścisłej równości przy ustalaniu
kolejności i długości mandatu ich obywateli – różnica między
całkowitą liczbą kadencji pełnionych przez obywateli danych
dwóch państw nie może nigdy przewyższać jednej kadencji

Procedura powoływania KE
Rada Europejska stanowiąc większością kwalifikowaną przedstawia PE
kandydata na przewodniczącego KE: a/ uwzględniając wybory do PE, b/
po przeprowadzeniu stosownych konsultacji

PE dokonuje wyboru
kandydata na
Przewodniczącego KE
większością głosów
swoich członków

W przypadku nie wybrania
kandydata na
przewodniczącego KE,
Rada Europejska
przedstawia innego
kandydata w terminie 1
miesiąca, wybierany przez
PE większością głosów
członków wchodzących w
jego skład
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Rada za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym
KE przyjmuje listę osób, które proponuje mianować członkami KE.
Wybierani na podstawie sugestii zgłaszanych przez pczł zgodnie z
kryteriami:
- ogólne kwalifikacje i zaangażowanie w sprawy europejskie,
których niezależność jest niekwestionowana
- spośród obywateli UE
- na podstawie systemu bezwzględnie równej rotacji
Zatwierdzenie przez PE w drodze głosowania –
większością oddanych głosów:
Przewodniczącego KE, Wysokiego
Przedstawiciela UE ds. ZiPB oraz pozostałych
członków KE

Mianowanie KE przez Radę Europejską (większość
kwalifikowana)

Zakończenie pełnienia funkcji przez KE
Upływ kadencji KE
Rezygnacja KE – w przypadku kolegialnej rezygnacji członków KE
pełnią oni swoje funkcje i nadal prowadzą sprawy bieżące do
chwili ich zastąpienia na okres pozostający do zakończenia
kadencji (art. 246 akapit 6 TFUE)
Wotum nieufności wyrażane przez PE
Podstawą wnioskowania wyrażenia wotum nieufności jest:
działalność KE
Wniosek składany przez 1/10 członków PE, głosowanie w
sprawie wniosku odbywa się najwcześniej po upływie 3 dni od
daty jego wpłynięcia oraz na posiedzeniu jawnym
Przyjęcie wniosku o wotum nieufności większością 2/3 głosów,
reprezentująca większość członków PE
Członkowie KE kolegialnie rezygnują ze swoich funkcji, natomiast
Wysoki Przedstawiciel Unii z funkcji pełnionych w ramach KE
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Zakończenie pełnienia funkcji przez komisarza
Upływ kadencji
Wypadek losowy w postaci śmierci
Rezygnacja
Dobrowolna
Przymusowa – na żądanie Przewodniczącego KE
Dymisja – orzekana w trybie art. 247 TFUE
Członek KE nie spełnia już warunków koniecznych do
wykonywania swoich funkcji lub dopuścił się poważnego
uchybienia
Na wniosek Rady (kwalifikowana większość) lub KE, TS może
zdymisjonować członka KE
W przypadku wakatu spowodowanego zwykłą wymianą, śmiercią lub
dymisją, członek KE jest zastępowany na okres pozostały do końca
kadencji przez nowego członka posiadającego tą samą
przynależność państwową i mianowanego przez Radę za
wspólnym porozumieniem z Przewodniczącym KE po konsultacji z
PE i zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez traktaty

Kompetencje kontrolne KE
Czuwanie nad stosowaniem Traktatów i środków
przyjmowanych przez instytucje na ich podstawie (art.
17 ust. 1 TUE)
Nadzoruje stosowanie prawa UE pod kontrolą TS (art.
17 ust. 1 TUE)
Kompetencje zmierzające do zapewnienia
przestrzegania prawa przez pczł oraz instytucje UE
(rodzaje postępowań i skarg kierowanych do TS)
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Kompetencje decyzyjno-wykonawcze KE
Wyłączna inicjatywa legislacyjna w zakresie aktów
ustawodawczych UE (art.17 ust. 2 TUE)
Samodzielne stanowienie prawa:
Na podstawie upoważnienia traktatowego
Na podstawie upoważnienia zawartego w aktach prawa
pochodnego (akty delegowane, akty wykonawcze)
Akty o niewiążących charakterze
Akty o charakterze indywidualno-konkretnym
Wykonywanie budżetu, zarządzanie programami,
realizowanie polityk unijnych

Kompetencje międzynarodowe KE
Reprezentacja UE w stosunkach zewnętrznych (z
wyjątkiem WPZiB) podstawie mandatu udzielonego przez
Radę)
Prowadzenie negocjacji (na
Ustanawianie przedstawicielstwa w innych państwach,
przy organizacjach międzynarodowych (prawo legacji)
Wniosek do TS o wydania opinii w sprawie zgodności
umowy międzynarodowej z Traktatami
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