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Europa bliżej Kaliningradu
Mieszkańcy Kaliningradu otrzymali unikalną możliwość więcej się dowiedzieć o

właściwościach wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W  niedzielę 25 maja
                  2014 roku kilku dzie-
               siątków mieszkańców
Kaliningradu obserwowa ły prze-
bieg głosowania do Parlamentu
Europejskiego bezpośrednio z
sali obrad Domu Niemiecko-Ro-
syjskiego przy ul. Ja łtińskiej.

Zgromadzili się tu dziennika-
rze, politycy i społecznicy, którzy
interesują się procesami poli-
tycznymi trwającymi dziś w zjed-
noczonej Europie.

Organizatorem przedsięwzię-
cia i gościnnym gospodarzem
Domu Niemiecko-Rosyjskiego
został tego dnia Konsul Gene-
ralny Republiki Federalnej Nie-
miec w Kaliningradzie Rolf Fry-
deryk Krause. Konsul przedsta-

wił kaliningradczykom swoich
kolegów – konsulów Polski, Litwy,
Łotwy, Szwecji i innych krajów
Unii Europejskiej, którzy byli go-
towi powierzyć mieszkańcom
obwodu tajemnice europejskiej
demokracji.

Konsul Generalny R.F. Krause
przypomniał obecnym gościom o
tym, że tego roku wyborcy 28
państw członków Unii Europej-
skiej wzięli udział w kolejnych
wyborach pos łów Parlamentu
Europejskiego VIII kadencji. Ter-
min uprawnień posłów Parla-
mentu Europejskiego wynosi
pięć lat. Poprzednie wybory od-
były się 4-7 czerwca 2009 roku
w 27 krajach – członkach UE (z
uwzględnieniem wstępu do Unii
Europejskiej dwóch nowych

państw – Bułgarii i Rumunii).
Parlament Europejski jest jed-
nym z ponadnarodowych orga-
nów władzy Unii Europejskiej
wybierany przez Europejczyków
w wyborach bezpośrednich.

Obecnym gościom przypom-
nieli, że Parlament Europejski

jest jednym z kluczowych insty-
tucji Unii Europejskiej. To jest
jednoizbowy organ, który sk łada
się, jak zapisane w Traktacie o
Unii Europejskiej, z „przedstawi-
cieli narodów państw członkow-
skich”. Ten fakt istotnie wyróżnia
Unię Europejską wśród podob-
nych międzypaństwowych struk-
tur, gdzie podobne instytucje
zazwyczaj złożone są z przed-
stawicieli wydelegowanych
przez narodowe organy (par-
lamenty) prawodawcze państw-
uczestników międzynarodowej
organizacji.

Wybory  2014 roku przepro-
wadzane są zgodnie z Trakta-
tem Lizbońskim, liczba posłów
Parlamentu Europejskiego jest
zmniejszona z 754 do 751 (z
uwzględnieniem wstępu do Unii
Europejskiej 1 stycznia 2013
roku nowego 28-go cz łonka –
Chorwacji).

Podczas krótkiego ekskursu
po historii tego wydarzenia nie-
miecki dyplomata podkreślił, że
jeszcze jedną właściwość tych
wyborów stanowi ten fakt, że
zgodnie z Traktatem Lizbońskim
wyniki wyborów do Parlamentu
Europejskiego muszą być
uwzględnione przy powo łaniu
nowego Prezesa Komisji Euro-
pejskiej.Z. Zaręba

R. F. Krause
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