
Witajcie, chcemy zacząć umieszczać na tej stronie różne artykuły, aktualności 
dotyczące  Unii Europejskiej. Jednak musimy zacząć od czegoś innego. W tym pierwszym 
wydaniu przedstawimy wam wybrane, najważniejsze instytucje działające w ramach UE. 

 
Parlament Europejski - jest to organ uchwałodawczy. Liczy 705 posłów (posłowie zajmują 
miejsca w PE wg przynależności do partii a nie do kraju) wybieranych co 5 lat w wyborach 
bezpośrednich. Aktualnie przewodniczącym jest David-Maria Sassoli. Pełni 3 funkcje:  

1. Funkcja ustawodawcza: razem z Radą Unii Europejskiej uchwala przepisy prawa UE 
oraz podejmuje decyzje dotyczące spraw międzynarodowych 

2. Funkcja nadzorcza: prowadzi nadzór nad pozostałymi instytucjami, zatwierdza skład 
komisji oraz wybiera przewodniczącego KE 

3. Funkcja budżetowa: razem z radą UE ustanawia budżet  

 
 

 

 
 
Rada Unii Europejskiej - rada razem z PE jest głównym organem decyzyjnym UE. Ciekawą 
kwestią jest jej skład w który wchodzą ministrowie ze wszystkich krajów UE zmieniający się 
w zależności od tematu spotkania. Zmienna jest też prezydentura - każdy kraj prowadzi 
Radę zmieniając się po kolei co pół roku. Główne zadania rady to koordynacja polityki krajów 
członkowskich oraz uchwalanie prawa UE razem z parlamentem europejskim.    
 
Rada Europejska - jest to najwyższy szczebel współpracy państw członkowskich.  Zajmuje 
się wyznaczaniem kierunku polityki UE. Rozwiązuje również najtrudniejsze kwestie i 
problemy. W jej skład wchodzą szefowie państw i rządów krajów UE, przewodniczący rady 
(aktualnie Charles Michel) oraz przewodniczący komisji UE 
 

 



 
Komisja Europejska - posiada uprawnienia władzy wykonawczej. Opracowuje wszystkie 
wnioski oraz akty kierowane później do PE i Rady UE. Zajmuje się również budżetem - 
określa wydatki, roczny budżet oraz priorytety finansowe UE. Do jej zadań należy również 
egzekwowanie prawa UE we współpracy z trybunałem sprawiedliwości UE.  Ostatnią rolą 
jest reprezentowanie UE w imieniu państw członkowskich na arenie międzynarodowej. W jej 
skład wchodzi 27 komisarzy (po jednym na każdy kraj). Przewodniczącego wybiera PE. 
(aktualnie jest nim Ursula von der Leyen)   
 

 
 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Ma cechy sądu międzynarodowego, a 
równocześnie sądu krajowego, jednak w odróżnieniu od typowych sądów międzynarodowych 
jego orzeczenia mają znaczenie wykraczające poza konkretne postępowania. Państwa 
członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do podporządkowywania się orzeczeniom 
Trybunału Sprawiedliwości UE. Obecnie składa się z dwóch organów sądowniczych: 
Trybunału Sprawiedliwości i Sądu. 

 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych - możemy tę instytucję nazwać MSZ Unii 
Europejskiej. Odpowiada za stosunki dyplomatyczne i wspiera partnerstwa strategiczne z 
krajami spoza UE. Prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa unii. Na jej czele stoi 
Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (aktualnie Josep 
Borrell)  
 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - Celem pracy Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich jest promowanie dobrej administracji na szczeblu unijnym. Rzecznik Praw 
Obywatelskich rozpatruje skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w 
działaniach instytucji i organów UE takich jak dyskryminacja, nadużywanie uprawnień oraz 
nieprawidłowe procedury.  
 
Opracowanie: Jan Twardzik i Filip Siekierka 
 


