Posłowie

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzi 751 posłów, wybranych w 28 państwach członkowskich
Unii Europejskiej. Od 1979 r. posłowie do PE są wybierani w powszechnych wyborach
bezpośrednich na okres pięciu lat.
Każdy kraj decyduje o kształcie przeprowadzanych u siebie wyborów, ale musi gwarantować
równość płci i tajność głosowania. Unijne wybory odbywają się zgodnie z zasadą reprezentacji
proporcjonalnej.
Mandaty przydzielane są na podstawie liczby ludności poszczególnych państw członkowskich. Nieco
ponad jedną trzecią posłów do PE stanowią kobiety. Posłowie do PE są pogrupowani według
podobieństwa poglądów politycznych, a nie narodowości.
STRONA POSŁÓW http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/map.html

Przewodniczący PE

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest wybierany na odnawialny okres dwóch i pół roku,
czyli na połowę kadencji Parlamentu. Przewodniczący reprezentuje Parlament Europejski wobec
świata zewnętrznego oraz w stosunkach Parlamentu z pozostałymi instytucjami UE.
Przewodniczący nadzoruje funkcjonowanie Parlamentu i jego organów, przewodniczy posiedzeniom
plenarnym oraz czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu PE.
Podczas otwarcia każdego posiedzenia Rady Europejskiej przewodniczący Parlamentu przedstawia
stanowisko i kwestie zajmujące uwagę Parlamentu związane z punktami porządku obrad i innymi
tematami.
Po przyjęciu budżetu Unii przez Parlament przewodniczący podpisuje budżet, umożliwiając jego
wykonanie. Przewodniczący PE i przewodniczący Rady podpisują wszystkie akty legislacyjne
przyjęte w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Obecnie przewodniczącym PE jest Antonio Tajani.
STRONA PRZEWODNICZĄCEGO http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/

Grupy polityczne

Większość posłów do Parlamentu należy do grup politycznych ─ nie zrzeszają się oni na podstawie
narodowości, ale przekonań politycznych.
W Parlamencie Europejskim istnieje obecnie 8 grup politycznych.
Aby utworzyć grupę polityczną, potrzeba 25 posłów reprezentujących co najmniej jedną czwartą
państw członkowskich.
Poseł może należeć tylko do jednej grupy politycznej.
Niektórzy posłowie nie przynależą do żadnej grupy politycznej – są to posłowie niezrzeszeni.

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim
Każda z grup politycznych zajmuje się samodzielnie swoją organizacją wewnętrzną przez
powołanie przewodniczącego (lub dwóch współprzewodniczących w niektórych grupach),
prezydium i sekretariatu.
W sali posiedzeń plenarnych miejsca są przydzielane posłom w zależności od ich przynależności
politycznej, od lewej strony do prawej, po uzyskaniu zgody przewodniczących grup.
Przed każdym głosowaniem na posiedzeniu plenarnym grupy polityczne analizują sprawozdania
opracowane przez komisje parlamentarne i wnoszą poprawki.
Stanowisko przyjęte przez grupę jest ustalane w drodze porozumienia wewnątrz grupy. Na
żadnego posła nie można nałożyć obowiązku głosowania w określony sposób.

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
EPL – europejska partia polityczna , w skład której wchodzą głównie partie proeuropejskie,
chadeckie, ludowe, konserwatywno-liberalne i demokratyczne krajów UE. Powstała w 1976
inicjatywy Europejskiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej.
W jej skład wchodzą 73 partie członkowskie z 39 krajów, kilkunastu szefów państw i rządów UE,
13 członków Komisji.
Od wyborów z 2009 pozostaje największą grupą parlamentarną w Parlamencie Europejskim.
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
Socjaldemokratycznagrupa polityczna, powołana 23 czerwca 2009.
Frakcja zastąpiła dotychczasową grupę Partii Europejskich Socjalistów. Zmiana nazwy wiązała się z
koniecznością poczynienia ustępstw na rzecz polityków włoskiej Partii Demokratycznej. PD została
utworzona w 2007 z połączenia kilku ugrupowań, część jej polityków wywodziła się z partii
związanych z grupami chadecką i liberalną, odrzucając ideologię socjalistyczną. Nowa nazwa grupy
została zaproponowana przez lidera dotychczasowej lewicowej frakcji,Martina Schulza.
W chwili rozpoczęcia VII kadencji (14 lipca 2009) S&D liczyła 184 posłów, stanowiąc drugą co do
wielkości grupę w PE.

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Grupa w PE utworzona po wyborach w 2009r. przez partie konserwatywne. Reaktywowana
również po wyborach w 2014. Program EKR bazuje na tzw. Deklaracji Praskiej, głoszącej takie
wartości, jak wolność jednostki i poparcie dla wolnego rynku. Decyzję o przystąpieniu do frakcji
podjęło 55 posłów z ośmiu państw, co stawiało ECRG na 4. miejscu pod względem liczebności.
W skład grupy weszły PARTIA KONSERWATYWNA(CP) z Wielkiej Brytanii, PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ (PiS) z Polski oraz OBYWATELSKA PARTIA DEMOKRATYCZNA
(ODS) z Czech, a także pojedynczy przedstawiciele innych ugrupowań.

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
Frakcja polityczna w PE, powstała jako ponadnarodowe porozumienie zawarte w 2004 z
inicjatywy dwóch europejskich ugrupowań politycznych:Partii Europejskich Liberałów,
Demokratów i Reformatorów (przemianowanej w 2012 na Partię Porozumienia Liberałów i
Demokratów na rzecz Europy) oraz powstałej tuż po wyborach do PE VI kadencji Europejskiej
Partii Demokratycznej.
Począwszy od 2004, ALDE stanowi trzecią co do wielkości grupę polityczną w Europarlamencie.

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
Frakcja polityczna wPE grupująca partie socjalistyczne, komunistyczne i ekosocjalistyczne.
Członkowie ZLE/NZL należą do dwóch partii europejskich:Europejskiej Partii Lewicy oraz Sojuszu
Nordyckiej Zielonej Lewicy.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
Grupa polityczna w PE V, VI, VII i VIII kadencji, działająca od 1999.
Frakcja składa się z reprezentantów dwóch partii – Europejskiej Partii Zielonych i Wolnego Sojuszu
Europejskiego.

Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
Ugrupowanie polityczne w PE VIII kadencji, powołane w 2014.
W VIII kadencji PE pierwotnie przystąpiło do niej 48 deputowanych z 7 krajów. Głównymi
ugrupowaniami zostały Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa i włoski Ruch Pięciu
Gwiazd. Nawiązywała nazwą do funkcjonującej w poprzedniej kadencji frakcji Europa Wolności i
Demokracji, jednak z dawnej EFD do nowej grupy przystąpili tylko przedstawiciele UKIP i
litewskiego Porządku i Sprawiedliwości.

Europa Narodów i Wolności
Grupa polityczna w PE VIII kadencji, zrzeszająca posłów ugrupowań skrajnie prawicowych i
eurosceptycznych.

