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Przybliżyć Unię obywatelom 
– plan na najbliższe lata
Odzyskanie zaufania opinii publicznej do projektu europejskiego to podstawo-
we zadanie w obecnej kadencji 2014–2019 Parlamentu Europejskiego. Jednym 
z elementów mających integrować społeczeństwo europejskie są regularne 
wysłuchania publiczne, których celem jest rozwój dialogu ze zorganizowanym 
środowiskiem obywatelskim.

Pani Profesor, obecnie przewodzi Pani bardzo 
ważnej komisji w PE, czyli Komisji Konstytucyjnej. 
Proszę powiedzieć, jakie są priorytety komisji na 
najbliższe lata?

– Jak Pani słusznie założyła, prace Komisji Spraw 
Konstytucyjnych (AFCO) mają fundamentalne zna-
czenie dla funkcjonowania całego systemu europej-
skiego. Komisja AFCO odpowiada inter alia za wdra-
żanie traktatu UE i ocenia jego funkcjonowanie oraz 
ewentualny przebieg procedur związanych z rewizją 
traktatu.

Ponadto w zakresie uprawnień komisji AFCO znaj-
dują się wszelkie instytucjonalne aspekty procesu in-
tegracji europejskiej – ewentualne konsekwencje dla 
instytucji wynikające z rozszerzenia lub wystąpienia 
państw członkowskich z Unii. Odpowiadamy również 
za szeroko rozumiane stosunki Parlamentu Europejskie-
go z innymi instytucjami europejskimi – Radą i Komi-
sją Europejską.

Wierzę we wciąż 
niewykorzystany potencjał 
mechanizmów, które zostały 
wprowadzone specjalnie 
dla obywateli. Jednym 
z przykładów jest wprowadzona 
w poprzedniej kadencji 
Europejska Inicjatywa 
Obywatelska.

W kadencji 2014–2019 zamierzamy w głównej mie-
rze zajmować się kwestiami determinującymi przyszłość 
UE. Będziemy kontynuować ocenę wdrażania nowych 
rozwiązań wprowadzonych Traktatem z Lizbony. Bę-
dzie to stanowić podstawę dalszych prac. Ocena środków 

podjętych po kryzysie, jaki miał miejsce w 2008 roku, 
skłoni nas również do zastanowienia się, czy konieczna 
jest reforma traktatu. W dalszej perspektywie będziemy 
się zajmować takimi zagadnieniami, jak wspólne euro-
pejskie prawo wyborcze, wprowadzenie nowego statutu 
europejskich partii politycznych oraz współpracą z parla-
mentami narodowymi.

A co dla tzw. zwykłych mieszkańców Wspólno-
ty? Czy struktury unijne nie są zbyt zamknięte 
i nie biorą pod uwagę potrzeb szarego obywa-
tela, który przecież wybrał swoich przedstawi-
cieli do PE?

– Odzyskanie zaufania opinii publicznej do projektu 
europejskiego wymaga zwrócenia baczniejszej uwagi na 
obawy obywateli. Dlatego też prowadzona przeze mnie 
komisja AFCO organizuje regularne wysłuchania pub-
liczne mające na celu rozwój dialogu ze zorganizowa-
nym środowiskiem obywatelskim. Pragniemy przybliżyć 
Unię do obywateli. Wierzę, że jest to możliwe. Wierzę 
we wciąż niewykorzystany potencjał mechanizmów, 
które zostały wprowadzone  specjalnie dla obywateli. 
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Z prof. dr hab. Danutą Hübner, przewodniczącą 
Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu 
Europejskiego, rozmawia Renata Maciejczak
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Jednym z przykładów jest wprowadzona w poprzedniej 
kadencji Europejska Inicjatywa Obywatelska. Będzie-
my zajmować się jej przeglądem i dołożymy starań, aby 
funkcjonowała właściwie. To już na naszym kolejnym 
posiedzeniu komisji AFCO, 26 lutego br., odbędzie się 
wysłuchanie publiczne nt. Europejskiej Inicjatywy Oby-
watelskiej. Serdecznie na nie zapraszam – wszystkie 
posiedzenia naszej komisji można przecież oglądać 
przez Internet. Na pewno będzie ciekawie.

Na początku grudnia 2014 r. odbyło się wysłu-
chanie publiczne dotyczące zmian w prawie wy-
borczym – skąd wynika potrzeba zmian w tym 
zakresie?

– Kwestia ujednolicenia procedur wyborczych sięga 
traktatów rzymskich z 1957 roku, w których to ustalono, 
że państwa członkowskie Wspólnot mają być objęte jed-
nolitą ordynacją wyborczą. Jest to proces żmudny i zło-
żony – z jednej strony, wymagający poparcia Parlamentu 
Europejskiego, z drugiej zaś, jednomyślności Rady. Dla-
tego też można przyjąć, iż prace nad ujednoliceniem Eu-
ropejskiej Ordynacji Wyborczej toczą się w Parlamencie 
nieustannie od lat 60. XX w.

Z jednej strony, Parlament 
Europejski, jako jedyna 
bezpośrednio wybierana 
instytucja europejska, urósł 
w siłę (…) z drugiej strony 
zaś, obserwuje się coraz to 
mniejsze zainteresowanie oraz 
zaangażowanie społeczeństwa 
w prace Parlamentu.

Aby wreszcie doszło do reformy, musimy być rea-
listami, musimy wiedzieć, jak daleko możemy posunąć 
się w tym ujednolicaniu, jednocześnie uwzględniając 
pozycje wszystkich 28 państw członkowskich. Jestem 
zwolenniczką podejścia pragmatycznego. Dlatego też 
zdecydowałam, że zanim zaczniemy na nowo pracować 
nad ujednoliceniem ordynacji wyborczej, należy zapo-

znać się z opiniami ekspertów, akademików, ale rów-
nież doświadczonych polityków, tak aby tym razem, 
w tej legislaturze, udało się przeprowadzić zamierzoną 
reformę.

Coś koniecznie trzeba poprawić, ponieważ fre-
kwencja w wyborach do europarlamentu w Pol-
sce była na poziomie 24%.

– Reforma i ujednolicenie ordynacji wyborczej 
jest konieczna. Jest konieczna, gdyż w pewnym sen-
sie zmusza nas do niej zmieniająca się rzeczywistość. 
Z jednej strony Parlament Europejski, jako jedyna 
bezpośrednio wybierana instytucja europejska, urósł 
w siłę, zyskał nowe kompetencje, z drugiej strony zaś, 
i w tym tkwi cały paradoks, obserwuje się coraz to 
mniejszą frekwencję w wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego i malejące zainteresowanie oraz zaangażo-
wanie społeczeństwa w jego prace. Uważam, że jest to 
bardzo niepokojące. Niepokojące dla całego systemu 
demokratycznego Unii Europejskiej. Dlatego też w ko-
misji AFCO będziemy intensywnie pracować nad tym, 
by odwrócić ten trend.

Może sposobem na poprawę zainteresowania 
wyborami i pracami PE są nowe technologie 
i np. głosowanie przez internet?

– Wszyscy mówią, iż należy przybliżyć Unię Eu-
ropejską, Parlament Europejski do obywateli. Ale jak? 
Jednym ze sposobów mogłoby być właśnie ujednolicenie 
ordynacji wyborczej, wprowadzenie przykładem Estonii 
głosowania elektronicznego, listownego. Może nawet 
wprowadzenie dwudniowych wyborów, w tym przypad-
ku należałoby obliczyć koszt takiej operacji i przeniesie-
nie wyborów na maj, w okolice 9 maja – Dnia Europy, 
miałoby to znaczenie symboliczne. Można by również 
zharmonizować bierny i czynny wiek wyborczy. Na 
ostatnim posiedzeniu komisji AFCO słuchałam z wiel-
kim zaciekawieniem młodzieży niebywale zaangażowa-
nej w europejskie sprawy, która opowiada się za jednolitą 
ordynacją wyborczą w całej Europie oraz za obniżeniem 
czynnego wieku wyborczego do 16 lat.

Dziękuję za rozmowę.
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