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Libera³owie w Parlamencie Europejskim
Proces integracji europejskiej po II wojnie œwiatowej zdominowali chadecy. Libera³owie nie utrwalili siê w pamiêci jako zwolennicy integracji po II wojnie œwiatowej
tak mocno, jak inne ugrupowania polityczne1. Jednak myœl liberalna inspirowa³a i przebi³a siê wœród koncepcji traktuj¹cych o wizjach integracji kontynentu. Sami zwolennicy tez liberalnych zaczêli organizowaæ siê ju¿ w XIX wieku.
W 1823 roku we Francji zosta³ przyjêty Plan Libera³ów na rzecz wznowienia rewolucji. Atmosferê propagowania tez liberalnych oddaje Historii Europy w XIX wieku
w³oskiego filozofa Benedetto Croce2. Na rozwój idei liberalnych wp³ynêli kolejni przewodnicz¹cy Miêdzynarodówki Liberalnej: Hiszpan Salvador de Madariaga (1848–1952),
Belg Roger Motz (1952–1958), W³och Onorevole Giovanni Malagodi (1958–1966
i 1982–1989), Holender Edzo Toxopeus (1966–1970), Luksemburczyk Gaston Thorn
(1970–1982), Hiszpan Adolf Suarez (1989–1991), Niemiec Otto Lambsdorff
(1991–1994), Brytyjczyk David Steel (1994–1996), Holender Frits Bolkenstein
(1996–1999), Belgijka Annemie Neyts-Uytterbroeck (1999–2005)3, Irlandczyk lord
John Alderdice (2005–2009), od 2009 roku Holender Hans van Baalen4.
Przewodnicz¹cymi honorowymi Miêdzynarodówki Liberalnej s¹ Gaston Thorn
i Otto von Lambsdorff. Tytu³ow¹ funkcj¹ patronów tej organizacji obdarowani zostali
m.in. Ralf Dahrendorf, Sverrir Hermannsson z Irlandii, Walter Scheel, Henk Talsma
z Holandii, G. Thorn, E. Toxopeus, Simone Veil z Francji i Bu³gar Zeliu Zhelev5.
W XX wieku zwolennicy liberalizmu spotykali siê w ró¿nych miastach europejskich6. W 1946 roku przyjêli Deklaracjê Brukselsk¹, a rok póŸniej Program Oksfordzki, uchwalony przez zwolenników liberalizmu z 19 pañstw. Celem twórców Manifestu
Oksfordzkiego by³o ³¹czenie na poziomie ponadnarodowym ugrupowañ o podobnym
programie. Organizowane póŸniej zjazdy zwolenników liberalizmu mia³y umo¿liwiaæ
dyskusje i wymiany pogl¹dów. Kolejne dokumenty programowe Miêdzynarodówki
Liberalnej to: Apel Liberalny z Rzymu (1981 rok), Deklaracja Helsiñska na rzecz Rozwoju (1990 rok), w 1987 roku w Ottawie uchwalony zosta³ Apel na rzecz Praw
Cz³owieka, a w 1997 roku w Oxfordzie Manifest7.
1

K. Kik, Ideowe barwy jednoczenia Europy. Europejski proces integracyjny w programach i polityce g³ównych nurtów politycznych Europy Zachodniej, Kielce 2005, s. 169.
2
B. Croce, Historia Europy w XIX wieku, Warszawa 1998.
3
S. Mazur, Miêdzynarodówka Liberalna, w: Organizacje miêdzynarodowe partii politycznych,
red. A. Ziêba, Kraków 2005, s. 57; http://www.liberal-international.org.
4
Hans van Baalen, President, http://www.liberal-international.org/editorial.asp?ia_id=1133.
5
S. Mazur, op. cit., s. 33.
6
Ibidem, s. 21–22.
7
http://www.liberal-international.org/editorialIndex.asp?ia_id=533.
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Wraz z formowaniem siê struktur Wspólnot Europejskich, podobnie jak reprezentanci innych partii politycznych, tak i od 1952 roku libera³owie starali siê swoje
pogl¹dy forsowaæ na forum Wspólnego Zgromadzenia. Czynili to przez krótki czas
w grupach narodowych, a nastêpnie we frakcjach tworzonych ze wzglêdu na podzia³y
ideologiczne8. 20 czerwca 1953 roku ukonstytuowa³y siê trzy grupy polityczne, najmniej
liczna po grupie chrzeœcijañsko-demokratycznej i socjalistach by³a grupa libera³ów9.
Przewodnicz¹cym grupy zosta³ francuski polityk z Partii Radykalno-Socjalistycznej
Yvon Delbos. Obok Y. Delbosa w dokumencie na temat konstytuowania grupy liberalnej
wymienieni zostali M. Blank, A. Giovannini, G. Laffargue, J. Maroger, J. von Merkatz,
R. Motz (zastêpca przewodnicz¹cej), V. E. Preusker (sekretarz), R. Reynaud, E. Schaus,
R. de Saivre10. 3 grupy polityczne funkcjonowa³y do 1965 roku, gdy sk³ad frakcji zosta³ poszerzony o Europejsk¹ Uniê Demokratyczn¹. Wraz z przyjmowaniem nowych
pañstw sk³ad parlamentu ulega³ zmianom11. Frakcje stanowi³y „drug¹ falê”12 wspólnych dzia³añ partii politycznych po „tradycyjnych miêdzynarodówkach partyjnych”13.
Platforma liberalna by³a wspierana na forum powsta³ego w 1952 roku MLEU – Mouvement Libéral pour L’Europe Union (Ruch Liberalny Na Rzecz Zjednoczonej Europy). Ruch ten zosta³ w 1972 roku wch³oniêty do Liberal International14.
Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych wp³ywy libera³ów i ich reprezentacja by³y s³abe ze
wzglêdu na dominacjê innych ugrupowañ oraz problemy partii liberalnych na poziomie krajowym. W tym czasie za propagatorów idei liberalnych uchodzili W³osi wraz
z Giovanni Francesco Malagodi, liderem Partito Liberale Italiano (W³oskiej Partii Liberalnej). We Francji zwolennicy liberalizmu nie byli tak silni, jak chadecy – jednak nale¿y zauwa¿yæ aktywnoœæ René Plevena i R. Mavera15. Niemieccy libera³owie bardziej
skupiali siê na sprawach wewnêtrznych i podziale Niemiec, ni¿ na kszta³cie integracji.
Dopiero z koñcem lat szeœædziesi¹tych zaczêli wykazywaæ wiêksz¹ aktywnoœæ16.
Podobnie jak francuski libera³ René Pleven17, libera³ Gaetano Martino, jako w³oski
minister spraw zagranicznych bra³ udzia³ w konferencji w Mesynie. Gaetano Martino
by³ zwolennikiem wyborów bezpoœrednich do Zgromadzenia Parlamentarnego18. Ten
propagator federalizmu opowiada³ siê za sytuacj¹, w której „parlament mia³ reprezen8

M. Witkowska, Europejskie partie polityczne jako podmioty modernizacji, w: K. A. Wojtaszczyk, Modernizacja Unii Europejskiej, Warszawa 2011, s. 341; A. Derewoñko, Grupy polityczne
w Parlamencie Europejskim, „Studia Europejskie” 2006, nr 3, s. 200.
9
W³aœciwa nazwa: (franc.) Groupe des Libéraux et Apparentés; (niem.) Fraktion des Liberalen und
Nahestehenden; (w³oski) Gruppo liberale e misto; (nidelrandzki) Liberale fracite en geestverwanten.
10
Informations. Constitutions des groupes politiques, „Journal Officiel – Assemblée Commune”,
28.04.54, s. 309–310.
11
A. Derewoñko, op. cit., s. 202.
12
J. Ruszkowski, Parlament Europejski. Dynamika instytucjonalna i kompetencyjna, Szczecin
2010, s. 126.
13
Ibidem.
14
L. Bardi, P. Ignazi, Parlament Europejski, Kraków 2005, s. 81; R. Hrbek, op. cit., s. 455.
15
S. Mazur, op. cit. s. 24.
16
Ibidem; K. Kik, op. cit., s. 170.
17
K. Kik, op. cit., s. 169.
18
G. Martino, Ten years in the European Parliament (1957–1967). A scientist at the service of
Europe. Parliamentary Speeches given during various periods of office, „Political Series POLI 118
EN”.
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towaæ jeden naród wyborców zamiast szeœciu odrêbnych. By³a to szansa by pozwoliæ
zabrzmieæ jednemu, europejskiemu g³osowi. W³ochy, Holandia i Belgia popiera³y tê
ideê. Francja by³a przeciw”19. Jak przypomina³ holenderski badacz Luuk van Middelaar: „W Hertoginnedal w 1956 roku w³oski minister Martino i francuski sekretarz stanu
Faure spierali siê wed³ug obecnych «niemal ca³y ranek», o to, czy traktat powinien zawieraæ ostateczny termin wyborów europejskich. W³och chcia³ ustalenia daty, najchêtniej w ci¹gu dziesiêciu lat, bo trzeba «wiedzieæ dok³adnie, ¿e naród europejski zostanie
wezwany do urn miêdzy dniem dzisiejszym a wyznaczon¹ dat¹, aby wybraæ swój parlament» …Nie ustalono konkretnej daty wyborów, przypieczêtowano za to obietnicê”20.
Sam Gaetano Martino, profesor Uniwersytetu w Rzymie postulowa³ nie tylko wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego poprzez bezpoœrednie wybory. Jego zdaniem
Parlament Europejski powinien byæ „mniej techniczny” a „bardziej polityczny”21. Gaetano Martino twierdzi³, ¿e nadziej¹ Europy jest wolnoœæ od „tyranii i wojny”22. D¹¿y³
równie¿ do zbli¿enia miêdzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Europ¹. Profesor
Uniwersytetu w Rzymie opowiada³ siê za rozwojem badañ naukowych oraz popiera³
ideê funkcjonowania uniwersytetów europejskich. Parlamentarzysta postulowa³ dzia³ania na rzecz zwiêkszenia liczby absolwentów studiów humanistycznych. Ponadto
broni³ idei rozwoju regionów, których rolê upatrywa³ w umacnianiu ró¿norodnoœci
w Europie. G. Martino uwa¿a³, ¿e „polityczne, ekonomiczne, wojskowe porozumienia
s¹ potrzebne, ale niewystarczaj¹ce. Prawdziwa baza jednoœci europejskiej jest w duchowej naturze”23. W³och podkreœla³, ¿e wspóln¹ europejsk¹ wartoœci¹ s¹ kultura i cywilizacja, propagowanie wolnoœci jednostki, demokracji politycznej, rz¹dów prawa.
Czêsto wraca³ w przemówieniach do swojego uczestnictwa w konferencji w Mesynie,
podczas której zapad³a decyzja o ustanowieniu wspólnego rynku. Wydarzenie to traktowa³ jako krok w kierunku poszerzania Wspólnoty Europejskiej o nowych cz³onków.
Przede wszystkim zale¿a³o mu na przy³¹czeniu Wielkiej Brytanii i Skandynawii24.
W latach 1973–1975 w Parlamencie Europejskim przewodnicz¹cym by³ holenderski libera³ Cornelis Berkhouwer25 – lider Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
(Partii Ludowej na rzecz Wolnoœci i Demokracji). C. Berkhouwer, orêdownik integracji europejskiej twierdzi³: ¿e libera³owie nie popr¹ „ani Europy ojczyzn, ani Europy
biurokratów, ale Europê obywateli”26. By³ zwolennikiem harmonizacji prawa wspól19

L. van Middelaar, Przejœcie do Europy. Historia pewnego pocz¹tku, Warszawa 2011, s. 326.
Ibidem.
21
„The Europe of Hope”. Speech given on 17.09 1962 at the European Parliament – Consultative
Assembly of the Council of Europe, w: G. Martino, op. cit.; por. K. Szczerski, Reprezentacja wielopasmowa, w: Polscy eurodeputowani 2004–2009. Uwarunkowania dzia³ania i ocena skutecznoœci, red.
K. Szczerski, Kraków 2010, s. 13.
22
„The Europe of Hope”. Speech given on 17.09.1962 at the European Parliament – Consultative Assembly of the Council of Europe, w: G. Martino, op. cit.
23
„European Unification”, 19.03.1958, w: G. Martino, Ten years…, op. cit.
24
G. Martini, op. cit.
25
P. Fontaine, Podró¿ do serca Europy 1953–2009. Historia Grupy Chrzeœcijañskich Demokratów i Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, Wstêp Hansa-Gerta Poetteringa,
Przedmowa Josepha Daula, Liège 2010, s. 156.
26
„Intervention Cornelis Berkhouwer. Déclaration du Président du Conseil de CE sur le programme
de travail pour semestre 1977”. 12.01.1977.Materia³y przekazane przez Biuro ALDE.
20
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notowego. Podkreœla³, ¿e Europejczycy powinni mieæ jednakowe paszporty27. Uwa¿a³,
¿e Parlament Europejski ma przeobraziæ siê z instytucji o charakterze doradczym
w cia³o posiadaj¹ce zdolnoœci decyzyjne. Podkreœla³, ¿e zadaniem Parlamentu Europejskiego jest bronienie demokracji, zw³aszcza, ¿e Komisja uzyskiwa³a coraz wiêcej
ponadnarodowej w³adzy. C. Berkhouwera nurtowa³y problemy, przed którymi stanê³a
Wspólnota Europejska. Zastanawia³ siê, czy jest atrakcyjna dla innych pañstw, gdy rozmyœla³ nad procesem rozszerzenia. By³ równie¿ œwiadomy problemów, przed którymi
stanêli Europejczycy, wskazywa³ na trudnoœci spowodowane kryzysem paliwowym
z 1973 roku czy pog³êbiaj¹c¹ siê w latach 1974–1976 inflacj¹28.
Z czasem wk³ad libera³ów by³ bardziej widoczny. Uwidoczni³ siê w otworzeniu
w 1976 roku Federacji Partii Liberalnych, Demokratycznych i Reformistycznych. Powstanie federacji wi¹za³o siê z potrzeb¹ przygotowania siê europejskich partii liberalnych do pierwszych bezpoœrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zadaniem
organizacji mia³o byæ pisanie manifestów, organizowanie kampanii wyborczych, propagowanie wartoœci liberalnych29. W dodatku, jak zauwa¿yli Luciano Bardi i Piero
Ignazi, cechami charakterystycznymi federacji ponadnarodowych by³y problemy strukturalne, finansowe i to¿samoœciowe. Ich zdaniem: „nie ma równie¿ wspólnych inicjatyw politycznych, nie ma wspólnych programów i nie ma równie¿, wy³¹czywszy
PPE30, wspólnych symboli”31.Powsta³a 27 marca 1976 roku Federacja Libera³ów i Demokratów Europejskich (FELD), skupi³a 14 partii politycznych z 8 pañstw. Nie by³o
reprezentacji z Irlandii. Francuska Partia Republikañska Valéry’ego Giscarda d’Estaing nie nale¿a³a do Miêdzynarodówki Liberalnej. Federacja chcia³a powiêkszyæ siê o t¹
partiê polityczn¹, mimo ¿e mia³a ju¿ reprezentacjê francusk¹ w postaci Mouvement des
Radicaux de Gauche. Sk³ad FELD by³ zró¿nicowany np. VVD z Holandii, PR z Francji, Anglicy, Niemcy, D66 z Holandii32. Polityczna platforma libera³ów obfitowa³a
w postulaty dotycz¹ce umacniania demokracji, ochrony mniejszoœci, wzrostu gospodarczego, wolnoœci i prawa do konkurencji33. Zosta³a og³oszona 26 marca 1976 roku
w Stuttgarcie. Libera³owie zaznaczyli, ¿e ich celem jest propagowanie liberalnych wartoœci, zmierzanie ku powstaniu europejskiej konstytucji, umacnianie wolnoœci gospodarczej przy pozostawieniu i ochronie zdobyczy socjalnych oraz wspólna europejska
polityka zagraniczna. Libera³owie postulowali ochronê pokoju i bezpieczeñstwa na
œwiecie, przestrzeganie konwencji z Lome, wspó³pracê z pañstwami z basenu Morza
Œródziemnego oraz jednomyœlnoœæ w sprawach Europy Wschodniej i ZSRR (Deklaracja ze Stuttgartu z dnia 26 marca 1976)34.

27

„Intervention…”
Note by Dr. Corneélis Berkhouwer to the Conference of Liberal Leaders. The Hague,
14–15 October 1972. Structure and election of an enlarged European Parliament and Liberal Cooperation in Europe, Materia³y przekazane przez Biuro ALDE.
29
K. Kik, op. cit., s. 172.
30
PPE – Europejska Partia Ludowa.
31
L. Bardi, op. cit., s. 87.
32
Ibidem, s. 81 i 82.
33
R. Hrbek, op. cit., s. 458; About us. What is the ELDR. The European Liberal Democrat and Reform party, http://www.eldr.eu/en/about/the-european-liberal-democrat-and-reform-party.
34
Ibidem.
28
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18 i 19 listopada 1977 roku obradowa³ w Brukseli kongres reprezentantów partii liberalnych z Belgii, Danii, RFN, Francji, W³och, Holandii i Wielkiej Brytanii. Z Belgii
w kongresie uczestniczyli reprezentanci trzech partii politycznych. By³a to Partij voor
Vrijheid en Vooruitgang (liberalna partia istniej¹ca w latach 1961–1992). Druga reprezentantka Belgii to Parti des Réformes et de la Liberté de Wallonie, a trzecia Parti
Libéral Bruxellois. Daniê reprezentowa³a Venstre, Danmarks Liberale Parti. Z RFN
przyjechali reprezentanci Freie Demokratische Partei. Z Francji na kongres przybyli reprezentanci trzech partii: Parti Républicain, Parti Radical Socialiste oraz Mouvement
des Radicaux de Gauche. Z W³och przyjechali przedstawiciele dwóch partii politycznych: Partito Repubblicano Italiano oraz Partito Liberale Italiano. Z Luksemburga byli
przedstawiciele Parti Démocratique, z Holandii Volkspartij voor Vrijheid en Democratie z Wielkiej Brytanii Liberal Party35.Lektura programu sk³ania do wniosków o ponadczasowoœci programu. Libera³owie wyra¿ali niepokój: „Europa znajduje siê zarówno
w politycznym kryzysie, jak i gospodarczej recesji”. Postulowali umacnianie wartoœci
liberalnych – wolnoœci, praworz¹dnoœci, zaufania, solidarnoœci, wolnoœci pogl¹dów
i wypowiedzi. Podkreœlali, ¿e postêp jest zdobycz¹, a liberalizm nale¿y przeciwstawiaæ
przemocy. Ich d¹¿enia to: demokratyczna Europa, liberalne spo³eczeñstwo, liberalna
gospodarka. W programie znalaz³y siê informacje dotycz¹ce polityki zagranicznej
i bezpieczeñstwa, has³a o polityce na rzecz wspó³pracy i rozwoju. Libera³owie zwracali
uwagê, ¿e proces decyzyjny powinien byæ bliski obywatelom. Wskazywali te¿ na znaczenie praw cz³owieka i praw obywatelskich, powo³ywanie siê na Deklaracjê Praw
Cz³owieka z 1948 roku oraz Miêdzynarodowe Pakty ONZ z 1966 roku. W czêœci programu traktuj¹cym o potrzebie przestrzegania praw cz³owieka kluczow¹ rolê odgrywa
dorobek Rady Europy. W programie pojawi³a siê sugestia, ¿e pierwsze bezpoœrednie
wybory do Parlamentu Europejskiego maj¹ byæ manifestem na rzecz praw cz³owieka.
To istotne zagadnienie w latach siedemdziesi¹tych w Europie, zwa¿ywszy na dorobek
Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie. Gdy libera³owie wypowiadali
siê na temat instytucji europejskich, to wskazywali na zadanie rozwoju demokracji oraz
kryterium umacniania ró¿norodnoœci we Wspólnotach. Zjednoczona Europa wed³ug libera³ów nie mia³a byæ „superpañstwem”, optowali za „harmoni¹ i równowag¹”. Wed³ug libera³ów w przypadku instytucji potrzebny jest system „kontroli i równowagi”.
Zdaniem libera³ów w 1977 roku spoœród instytucji dominowa³a Rada i politycy uwa¿ali, ¿e ten stan rzeczy nale¿y zmieniæ. Opowiadali siê tak¿e za popraw¹ procesu decyzyjnego we Wspólnotach.
Istotny punkt manifestu poœwiêcony zosta³ sprawom spo³ecznym. Punkty ciê¿koœci
to potrzeba solidarnoœci, zaakcentowanie odpowiedzialnoœci oraz przede wszystkim
odpowiedzialnoœci w kwestiach socjalnych. Libera³owie postulowali podjêcie dzia³añ
w kierunku pobudzania wzrostu zatrudnienia. Opowiadali siê za tym, by jednostki anga¿owa³y siê w sprawy spo³eczne, mia³y w³asne pomys³y i inicjatywy. Libera³owie
przeciwstawiali siê dyskryminacji kobiet i mê¿czyzn oraz postulowali ochronê zdro35

„Wahlprogramm zur Europawahl 1979 der Europäischen Liberalen Demokraten. «Programm
für Europa»”. Beschlossen auf dem ELD – Kongress in Brüssel am 18./19. November 1977, Archiv
des Liberalismus, Druckschriftenbestand; Signatur D!-202, Archiviert als PDF – Dokument; Signatur
IN 5-186.
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wia i bezpieczeñstwa. Popierali poprawê dostêpu do informacji i udzia³u obywateli
w procesie decyzyjnym. Wyra¿ali szacunek dla to¿samoœci innych kultur i tolerancji.
W polityce oœwiatowej uwa¿ali, ¿e trzeba chroniæ znajomoœæ jêzyków i byæ œwiadomym
ró¿nic kulturowych. Libera³owie chcieli umacniaæ wymianê kulturow¹, propagowaæ
znaczenie uniwersytetów, a tak¿e sportu. W programie znalaz³ siê postulat ochrony
œrodowiska. Zdaniem libera³ów ró¿norodnoœæ w Europie to „naturalne, historyczne, architektoniczne i kulturowe dziedzictwo Europy”36. W przypadku polityki regionalnej
libera³owie popierali decentralizacjê w³adzy, sprzeciwiali siê uniformizacji oraz postulowali dzia³ania na rzecz wzmacniania regionów biednych. Wobec zabiegów na rzecz
rozwoju liberalnej gospodarki apelowali o dzia³ania w kierunku wzrostu i zatrudnienia
oraz unii gospodarczej37.
Pierwotnie wybory do Parlamentu Europejskiego mia³y odbyæ siê w 1978 roku, ale
Wielka Brytania poprosi³a, by odby³y siê rok póŸniej38. Wskutek kampanii wyborczej
z 1979 roku, tj. pierwszych bezpoœrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego, libera³owie mogli utworzyæ frakcjê w Parlamencie Europejskim. Libera³owie w wyborach z 1979 roku wywalczyli 40 reprezentantów z 410. Wœród wygranych nieobecni
byli brytyjscy Liberalni Demokraci – uwa¿ali, ¿e to konsekwencja niekorzystnego systemu wyborczego w Wielkiej Brytanii. W ich odczuciu w przypadku zastosowania
proporcjonalnego systemu wyborczego mieliby reprezentacjê. Ponadto w Wielkiej
Brytanii wybory do Parlamentu Europejskiego odby³y siê miesi¹c po wyborach parlamentarnych, co spowodowa³o, ¿e zainteresowanie wyborami u czêœci wyborców zmala³o39. Niemcy ledwo przekroczyli próg wyborczy uzyskawszy poparcie rzêdu 6%.
Wœród niemieckich libera³ów przodowa³ Martin Bangemann i to on obj¹³ przewodnictwo nad libera³ami w Parlamencie Europejskim na lata 1979–199440.
We Francji podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego toczy³a siê o¿ywiona
rywalizacja miêdzy Valéry Giscard d’Estaing a Jacquesem Chirakiem. Popularna Simone Veil wspiera³a V. Giscarda d’Estaing. Olbrzymi autorytet S. Veil we Francji oraz
jej si³a przekonywania i propagowania idei integracji europejskiej przynios³y efekty.
WiêŸniarka z Oœwiêcimia, propagatorka pojednania francusko-niemieckiego, popularna minister zdrowia w kampanii wyborczej porusza³a wielokrotnie problem obecnoœci
kobiet w ¿yciu politycznym, co przynios³o jej uznanie. Ugrupowanie S. Veil otrzyma³o
27,6% poparcia Francuzów, a J. Chiraka 16,3%. Simone Veil zosta³a pierwsz¹ kobiet¹
przewodnicz¹c¹ Parlamentu Europejskiego. Jej zwolennicy w g³osowaniu pokonali socjalistów i komunistów41. Simone Veil sta³a siê „instytucj¹” integracji europejskiej42.
W przemówieniu inauguruj¹cym dzia³alnoœæ zwróci³a uwagê, ¿e wyzwaniem Europej36
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czyków s¹ „pokój, wolnoœæ i dobrobyt”, a celami „Europa solidarnoœci, Europa niezale¿noœci i Europa wspó³pracy”43. W swojej póŸniejszej dzia³alnoœci na forum Parlamentu
S. Veil zaznaczy³a siê jako obroñczyni praw kobiet. Wspó³uczestniczy³a tak¿e w inicjatywach na rzecz zwalczania rasizmu i faszyzmu, wspó³tworz¹c m.in. „Deklaracjê
przeciwko rasizmowi i faszyzmowi”44.
19 listopada 1981 roku na forum Parlamentu Europejskiego niemiecki minister
spraw zagranicznych z ramienia partii liberalnej, Hans-Dietrich Genscher prezentowa³
projekt Jednolitego Aktu Europejskiego. Projekt ten Genscher uzgodni³ z ministrem
spraw zagranicznych W³och Emilio Colombo. Istot¹ by³o pog³êbienie i poszerzanie
procesu integracji45.
Drugie bezpoœrednie wybory do Parlamentu Europejskiego z 1984 roku przynios³y
spadek liczby reprezentantów frakcji liberalnej z 38 do 31. Przewodnicz¹c¹ frakcji na
lata 1984–1989 zosta³a Simone Veil. Do Parlamentu Europejskiego wybrano wtedy
434 europos³ów, odnotowany zosta³ brak reprezentacji niemieckiej. Sytuacja frakcji liberalnej uleg³a poprawie podczas kolejnych wyborów, w 1989 roku. Wœród 518 europos³ów frakcjê liberaln¹ reprezentowa³o 49 polityków. Pocz¹tkowo przewodnictwo
nad frakcj¹ przej¹³ Valery Giscard d’Estaing, sprawuj¹c je do czasu, gdy w 1991 roku
Valery Giscard d’Estaing zmieni³ barwy polityczne przechodz¹c z Grupy Liberalnej do
EPL. Poci¹gn¹³ za sob¹ Françoise Grossetête, Jean-Pierre Raffarin i André Soulier.
Frakcja straci³a wtedy wa¿n¹ osobowoœæ. Nastêpc¹ V. Giscard d’Estaing i liderem frakcji w latach 1992–1994 zosta³ Franzuz Yves Galland46.
W latach dziewiêædziesi¹tych w Parlamencie Europejskim frakcja liberalna sta³a
siê piwotaln¹ (obrotow¹) – nie maj¹c zasobów, by mieæ wiêkszoœæ, wspó³pracowa³a
z innymi partiami47. W wyborach z 1994 roku do Parlamentu Europejskiego libera³owie wprowadzili 43 spoœród 567 reprezentantów. Przewodnicz¹cym frakcji w latach 1994–1998 by³ Holender Gijs de Vries.
Partia Europejskich Libera³ów, Demokratów i Reformatorów po wyborach z 1999
roku liczy³a 50 spoœród 626 eurodeputowanych. Przyst¹pienie do Unii Europejskiej
w 1995 roku Finlandii, Szwecji i Austrii wp³ynê³o na polepszenie sytuacji libera³ów.
Frakcja zosta³a poszerzona o 6 reprezentantów z Finlandii i 3 ze Szwecji48.
Wa¿n¹ osobowoœci¹ wœród europejskich libera³ów sta³ siê Irlandczyk Pat Cox,
przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego w latach 2002–2004. Pat Cox zanim zosta³
eurodeputowanym, zajmowa³ siê prac¹ naukow¹ oraz by³ dziennikarzem. Polityk ten
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domaga³ siê, by Komisja Europejska by³a odpowiedzialna w sferze administracyjnej
przed Parlamentem Europejskim i wp³yn¹³ w 1999 roku na ust¹pienie Komisji Europejskiej kierowanej przez Jacquesa Santera49. Wyra¿a³ poparcie dla Strategii Lizboñskiej, postulowa³ d¹¿enie do rozwoju innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci Unii
Europejskiej. Opowiada³ siê za kszta³towaniem Pó³nocnego Wymiaru Unii Europejskiej oraz na rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa i stabilnoœci kontynentu50. Inne z postulatów P. Coxa to: promocja spo³eczeñstwa obywatelskiego i informatyzacja51. P. Cox
w swojej wizji Europejskiej Polityki Spo³ecznej promowa³ proces empowerment, na
rzecz przeciwdzia³ania spo³ecznemu wykluczeniu52. W 2004 roku P. Cox popiera³ inicjatywê Ireland for Europe, na rzecz Traktatu lizboñskiego53.
Sukcesem frakcji by³o poszerzenie w 2004 roku o Europejsk¹ Partiê Demokratyczn¹, zrzeszaj¹c¹ francusk¹ UDF (François Bayrou), W³oskie Drzewo Oliwne (Romano Prodi), w³osk¹ partiê Margerita oraz Litewsk¹ Partiê Pracy. Spoœród polskich
reprezentantów najbardziej znany by³ Bronis³aw Geremek, europose³ od 2004 roku do
13 lipca 2008 roku, dnia œmierci w wypadku samochodowym54. Polsk¹ reprezentacjê
stanowili te¿ Jan Ku³akowski (Partia Demokratyczna – demokraci.pl), Janusz Onyszkiewicz (Partia Demokratyczna – demokraci.pl), Gra¿yna Staniszewska (Partia Demokratyczna – demokraci.pl), w nastêpstwie B. Geremka Andrzej Wielowieyski (Partia
Demokratyczna – demokraci.pl), pose³ do PE od 26 sierpnia 2008. Ponadto wybrany
z listy Samoobrony RP Marek Czarnecki, wybrany z listy Platformy Obywatelskiej
Pawe³ Piskorski (Stronnictwo Demokratyczne).
Przewodnicz¹cy libera³ Graham Watson w 2004 roku zg³osi³ kandydaturê B. Geremka na urz¹d przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego. Wyra¿a³ uznanie dla
dzia³añ B. Geremka przed 1989 rokiem na rzecz przemian w Polsce55. Niemiecki libera³ Werner Hoyer komentowa³ kandydaturê Geremka s³owami: „Do dzisiaj ¿a³ujê, ¿e
Geremek, pomimo swego zaanga¿owania i naszego sta³ego poparcia, nie zosta³ przewodnicz¹cym Parlamentu Europejskiego. Fakt, i¿ otrzyma³ znacznie wiêcej g³osów ni¿
mia³o nasze Porozumienie Libera³ów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), stanowi³
jednak jak¹œ pociechê i by³ wyrazem wielkiego uznania, jakie okaza³a mu Europa”56
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Geremek zapisa³ siê w historii Parlamentu Europejskiego jako obroñca Traktatu lizboñskiego i Karty Praw Podstawowych57 – nazywaj¹c j¹ „œwiatem wartoœci i fundamentem ideowym”58. W przekonaniu B. Geremka Europa stanowi³a istotn¹ „konstrukcjê
etyczn¹”59.
Frakcja zmieni³a nazwê z ELDR na ALDE Aliance of Liberals and Democrats for
Europe (Sojusz Libera³ów i Demokratów na rzecz Europy). Przewodnicz¹cy frakcji
liberalnej Graham Watson promowa³ dziesiêciopunktowy „Program dla Europy”. Program sprowadza³ siê do dzia³añ na rzecz pokoju, budowania Europy federalnej, rozwoju Unii Europejskiej w kierunku potêgi gospodarczej, budowania Europy demokratycznej,
rozwijania edukacji, demokratyzacja Unii i przestrzeganie praw cz³owieka. Pozosta³e
punkty programu to poprawa zarz¹dzania gospodarczego w zwi¹zku z wprowadzeniem euro. ALDE postulowa³a walkê z biurokracj¹ i oszustwami finansowymi, troskê
o ochronê œrodowiska, rozwój polityki regionalnej oraz korzystanie ze skutków globalizacji60. Libera³owie przedstawiali siê jako euroentuzjaœci, zwolennicy wolnego rynku
i handlu, popieraj¹cy idee wolnoœci ekonomicznej i œwiatopogl¹dowej61.
Wyrazistym politykiem wœród libera³ów jest Brytyjczyk Andrew Duff62, który jest
pos³em do PE od 1999 roku. W siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego zasiada
w Parlamencie Europejskim w Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz jest cz³onkiem
Delegacji ds. wspólnej Komisji Parlamentarnej Unia Europejska–Turcja. Postuluje reformê systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego63. Andrew Duff w swojej
dzia³alnoœci parlamentarnej zas³yn¹³ z dzia³añ na rzecz zwiêkszenia demokratyzacji
Parlamentu Europejskiego. Bêd¹c wspó³autorem wniosku Komisji Konstytucyjnej
Parlamentu Europejskiego opowiada³ siê za utworzeniem w wyborach do Parlamentu
Europejskiego jednej listy dla ca³ej Unii Europejskiej, z której wybieraliby wyborcy
25 eurodeputowanych. Lista ogólnoeuropejska musia³aby obejmowaæ kandydatów
z przynajmniej 1/3 pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Tym samym istnia³yby
dwie listy: ogólnoeuropejska oraz krajowe. Wyborca jeden g³os oddawa³by na listê krajow¹, a drugi na ogólnoeuropejsk¹. Zgodnie z reform¹ nale¿y d¹¿yæ do zapewnienia
odpowiedniego poziomu reprezentacji obu p³ci. A. Duff postuluje zmianê podzia³u
miejsc do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzanie wyborów w maju zamiast
czerwcu oraz umo¿liwienie partiom europejskim prowadzenia kampanii wyborczych64.
57
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Natomiast Holender Frits Bolkenstein nie zasiada³ dot¹d w Parlamencie Europejskim. Bêd¹c za to Komisarzem ds. Rynku Wewnêtrznego i Us³ug inspirowa³ eurodeputowanych do dyskusji na temat dyrektywy us³ugowej. F. Bolkenstein zas³yn¹³ równie¿
z wypowiedzi o ró¿norodnej i wielokulturowej Unii Europejskiej65.
Inny z libera³ów, Guy Verhofstadt66, zwolennik federacji, zaznacza³: „Nie jestem
zwolennikiem Europy dwóch prêdkoœci – jestem zwolennikiem Europy jednej prêdkoœci, ale je¿eli w przysz³oœci mia³by siê zarysowaæ podzia³ opinii co do dalszego kszta³tu
Unii Europejskiej, to myœlê ¿e w takim razie niektóre pañstwa powinny pójœæ bardziej
do przodu; szczególnie z tego wzglêdu, ¿e posiadaj¹ wspóln¹ walutê – euro”67.
G. Verhofstadt przedstawi³ swoj¹ wizjê Unii Europejskiej, gdy za spraw¹ odrzucenia
przez Francjê i Holandiê upad³ projekt konstytucji europejskiej. Przedstawi³ liczne
s³aboœci Unii Europejskiej: problemy strefy euro, nieprzestrzeganie zasady subsydiarnoœci, niepowodzenie traktatu konstytucyjnego, fiasko Strategii Lizboñskiej, p³ytkoœæ
otwartej metody koordynacji. Zaznacza³, ¿e Unia Europejska jest w kryzysie, nie stawia czo³a kryterium konkurencyjnoœci, jej dominuj¹cymi problemami s¹ globalizacja
i starzenie siê spo³eczeñstwa. Pañstwa europejskie – zaznaczy³ – chc¹ byæ w UE, jednak
obywatele tych pañstw s¹ rozczarowani, ¿e Europejski Model Socjalny jest w zachwiany. G. Verhofstadt widzi ró¿nicê miêdzy generacj¹ twórców Wspólnot Europejskich
a m³odym pokoleniem. Jego zdaniem obecna generacja nie ma œwiadomoœci i wizji
rozwoju Europy, któr¹ posiadali jej poprzednicy. G. Verhostadt stwierdzi³: „piêædziesi¹t lat temu Unia Europejska zosta³a powo³ana po to, aby broniæ wspólnych europejskich interesów i wartoœci; takich jak na przyk³ad kwestie migracji, bezrobocia,
kwestie gospodarcze czy wspólna polityka obronna. I myœlê, ¿e to w³aœnie stanowi o jej
wartoœci i to powinno rozwijaæ siê tak¿e w przysz³oœci”68.
G. Verhofstadt w swojej koncepcji „Stanów Zjednoczonych Europy” opowiedzia³
siê za opracowaniem strategii rozwoju gospodarczego i spo³ecznego Europy oraz reform¹ systemu podatkowego Unii Europejskiej. Postulowa³ unowoczeœnienie technologiczne w Unii Europejskiej. W ramach unijnego obszaru sprawiedliwoœci i bezpieczeñstwa
proponowa³ zwiêkszenie mo¿liwoœci dzia³ania Europolu i Eurojustu. Domaga³ siê
dzia³ania si³ zbrojnych UE, ministra spraw zagranicznych UE oraz europejskiej s³u¿by
dyplomatycznej69.
W 2012 roku G. Verhofstadt broni¹c idei solidarnej Unii Europejskiej, popiera³
uwspólnotowienie d³ugu i wprowadzenie euroobligacji70.
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W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku libera³owie odnieœli sukcesy w RFN i Bu³garii. Klêsk¹ i brakiem reprezentacji okaza³y siê wybory w Austrii, Polsce i na Wêgrzech71. Aktualnie libera³owie w swoim programie skupiaj¹ siê na obronie
wolnoœci obywatelskiej, rozwoju gospodarczym przy poszanowaniu ochrony œrodowiska, reformie bud¿etu unijnego, dzia³aniach na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Istotne
znaczenie w aktywnoœci eurodeputowanych z frakcji liberalnej odgrywa polityka miêdzynarodowa.
Mimo ¿e frakcja nie odgrywa wiod¹cej roli w Parlamencie Europejskim, to jednak
wp³ywa na kszta³t procesu decyzyjnego tej instytucji. Wielu z jej liderów, jak S. Veil, na
sta³e zapisa³o siê w historii nie tylko swoich pañstw, ale i Wspólnoty, a obecnie Unii
Europejskiej.

Summary
Liberals in the European Parliament
The Liberals have forced their own beliefs through since European structures began to
emerge, but their impact on the concept of integration was weaker than that voiced by the Christian Democrats and the Social Democrats. Factional activity in the European Parliament is another form of the operation of political parties, alongside traditional international party
congresses. The paper presents the projects and views of liberal politicians on the process of European integration. Particular attention is paid to the opinions of Gaetano Martino, Cornelis
Berkhouwer, Simone Veil, Pat Cox, Graham Watson and Andrew Duff.
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