
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

DECYZJE 

DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ (UE) 2018/937 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego 

RADA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 ust. 2, 

uwzględniając inicjatywę Parlamentu Europejskiego (1), 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (2), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 14 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) określa kryteria dotyczące składu Parlamentu 
Europejskiego, w myśl których całkowita liczba przedstawicieli obywateli Unii nie przekracza siedmiuset pięćdzie
sięciu, nie licząc przewodniczącego, a reprezentacja ta ma charakter degresywnie proporcjonalny, przy czym próg 
minimalny wynosi sześciu członków na państwo członkowskie, zaś żadnemu państwu nie można przyznać 
więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc. 

(2)  Art. 10 TUE stanowi miedzy innymi, że podstawą funkcjonowania Unii jest demokracja przedstawicielska, 
w której obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii w Parlamencie Europejskim, a państwa 
członkowskie w Radzie są reprezentowane przez swoje rządy, które odpowiadają demokratycznie przed 
parlamentami narodowymi lub swoimi obywatelami. 

(3)  Art. 14 ust. 2 TUE ma zatem zastosowanie w szerszym kontekście ustaleń instytucjonalnych, określonych 
w Traktatach, które dotyczą także przepisów w sprawie procesu podejmowania decyzji w Radzie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Przy stosowaniu art. 14 ust. 2 akapit pierwszy TUE przestrzegane muszą być następujące zasady: 

—  przy podziale miejsc w Parlamencie Europejskim w pełni wykorzystuje się minimalne i maksymalne progi dla 
poszczególnych państw członkowskich określone w TUE, aby w możliwie najszerszym zakresie podział ten odzwier
ciedlał liczbę ludności poszczególnych państw członkowskich, 

—  zasadę degresywnej proporcjonalności określa się następująco: stosunek liczby ludności poszczególnych państw 
członkowskich do liczby posiadanych miejsc przed zaokrągleniem do liczb całkowitych różni się w zależności od ich 
liczby ludności, tak aby każdy członek Parlamentu Europejskiego z państwa członkowskiego o większej liczbie 
ludności reprezentował większą liczbę obywateli niż członek Parlamentu Europejskiego z państwa członkowskiego 
o mniejszej liczbie ludności oraz aby zagwarantować, że im większa liczba ludności państwa członkowskiego, do 
tym większej liczby miejsc w Parlamencie Europejskim jest ono uprawnione, 

—  podział miejsc w Parlamencie Europejskim odzwierciedla zmiany demograficzne w państwach członkowskich. 
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(1) Inicjatywa przyjęta dnia 7 lutego 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Zgoda z dnia 13 czerwca 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 



Artykuł 2 

Całkowita liczba mieszkańców państw członkowskich jest obliczana przez Komisję (Eurostat) na podstawie najnowszych 
danych dostarczonych przez państwa członkowskie, zgodnie z metodą określoną w rozporządzeniu Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 1260/2013 (1). 

Artykuł 3 

1. Liczbę przedstawicieli wybieranych do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych państwach członkowskich na 
kadencję parlamentarną 2019–2024 ustala się następująco: 

Belgia  21 

Bułgaria  17 

Republika Czeska  21 

Dania  14 

Niemcy  96 

Estonia  7 

Irlandia  13 

Grecja  21 

Hiszpania  59 

Francja  79 

Chorwacja  12 

Włochy  76 

Cypr  6 

Łotwa  8 

Litwa  11 

Luksemburg  6 

Węgry  21 

Malta  6 

Niderlandy  29 

Austria  19 

Polska  52 

Portugalia  21 

Rumunia  33 

Słowenia  8 

Słowacja  14 

Finlandia  14 

Szwecja  21  

2. Jednakże w przypadku gdyby Zjednoczone Królestwo nadal było państwem członkowskim Unii na początku 
kadencji parlamentarnej 2019–2024, liczba obejmujących swoje funkcje przedstawicieli poszczególnych państw 
członkowskich w Parlamencie Europejskim odpowiada liczbie określonej w art. 3 decyzji Rady Europejskiej 
2013/312/UE (2), do czasu gdy wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii stanie się prawnie skuteczne. 

Po tym jak wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii stanie się prawnie skuteczne, liczba przedstawicieli wybieranych 
do Parlamentu Europejskiego w każdym państwie członkowskim będzie odpowiadała liczbie określonej w ust. 1 
niniejszego artykułu. 

Wszyscy przedstawiciele do Parlamentu Europejskiego, którzy zajmą dodatkowe miejsca wynikające z różnicy między 
liczbą miejsc przydzielonych zgodnie z pierwszym i drugim akapitem, obejmują mandat w Parlamencie Europejskim 
w tym samym czasie. 
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich 
w dziedzinie demografii (Dz.U. L 330 z 10.12.2013, s. 39). 

(2) Decyzja Rady Europejskiej 2013/312/UE z dnia 28 czerwca 2013 r. ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego (Dz.U. L 181 
z 29.6.2013, s. 57). 



Artykuł 4 

Z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kadencji parlamentarnej 2024–2029 Parlament Europejski 
przedstawi Radzie Europejskiej – zgodnie z art. 14 ust. 2 TUE – wniosek dotyczący aktualizacji podziału miejsc 
w Parlamencie Europejskim. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 czerwca 2018 r. 

W imieniu Rady Europejskiej 
D. TUSK 

Przewodniczący  
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