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24 jazyků

Poslanci Evropského parlamentu zastupují všechny občany Evropské unie. Každý pos-
lanec EP má právo se rozhodnout, kterým úředním jazykem bude hovořit. Parlament 
své dokumenty zveřejňuje ve všech 24 úředních jazycích EU.

Stručně o výborech Evropského parlamentu

Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem Evropské unie.

Celkem 705 poslanců Evropského parlamentu zastupuje 448 milionů evropských 
občanů.

Poslance volí jednou za pět let voliči ve všech 27 členských státech.

Politickou a legislativní činnost Parlamentu vykonává dvacet stálých výborů a tři 
podvýbory, z nichž každý volí svého předsedu a až čtyři místopředsedy.

Na počátku každého nového volebního období Parlament na základě preferencí 
poslanců určí, ve kterých výborech budou jednotliví poslanci zasedat. Jedná 
se o velmi důležité rozhodnutí, protože určuje oblast, které se poslanci budou 
převážně věnovat.

Výbory hrají klíčovou úlohu při tvorbě politik, protože připravují postoje Parla-
mentu, zejména k novým legislativním návrhům.

PRAVOMOCI A 
PŮSOBNOST 

STÁLÝCH VÝBORŮ
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Evropská komise vypracuje legislativní návrh a 
předloží jej Evropskému parlamentu a Radě Evropské 
unie.

V Parlamentu probíhá činnost zejména formou schůzí parla-
mentních výborů a dílčích plenárních zasedání.

Parlamentní výbory se legislativními návrhy zabývají do 
hloubky: analyzují je, navrhují k nim změny a hlasují o 
nich na svých schůzích, které se konají každý měsíc. Poté 
předloží svou zprávu celému Parlamentu.

Parlament přijme text legislativního návrhu na dílčím 
plenárním zasedání.

Poté, co dojde k dohodě mezi Parlamentem 
a Radou Evropské unie, je legislativní akt 
zveřejněn v Úředním věstníku.Následně je 
proveden ve vnitrostátních právních řádech a 
začne platit pro všechny evropské občany.

Příklad řádného legislativního postupu
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LEGISLATIVNÍ 
PRAVOMOCI 

EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU

V řádném legislativním postupu mají Evropský parlament a 
Rada Evropské unie rovnoprávné postavení. Tento postup 
pokrývá širokou škálu oblastí, např. hospodářské a měnové 
záležitosti, přistěhovalectví, energetiku, zemědělství, rybo-
lov, dopravu, životní prostředí a ochranu spotřebitele.

Drtivou většinu unijních právních předpisů tak přijímají 
společně Evropský parlament a Rada Evropské unie.
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Evropská komise
NÁVRH ROZPOČTU

RADA
NAVRHUJE ZMĚNY

Evropský parlament 
schválí návrh změn 

(nebo nepřijímá žádné rozhod-
nutí).

ROZPOČET
je přijat.

Evropský parlament
přijímá návrhy změn

(většinou hlasů všech poslanců).

ROZPOČET
je přijat.

NÁVRH ROZPOČTU 
je zamítnut.

Komise předkládá nový návrh rozpočtu.

NEBO

pokud Rada ve lhůtě 
10 dnů přijme návrh 
změn EP

21denní lhůta

14 denní lhůta

EP může do 14 dnů potvrdit své 
změny zvláštní většinou (většina 

hlasů všech poslanců + třípětinová 
většina odevzdaných hlasů).

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ

Je dosaženo dohody na 
společném návrhu.

Není dosaženo dohody na 
společném návrhu.

Rozpočtový proces

Rada společný 
návrh schválí, EP 

jej zamítne.

Rada i EP 
společný návrh 

zamítnou.

Rada společný návrh 
zamítne, 

EP jej schválí.

EP i Rada společný návrh 
schválí nebo nepřijmou  

žádné rozhodnutí.
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Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se rozšířily pravomoci Parlamentu v 
rozpočtové oblasti. Společně s Radou Evropské unie nyní rozhoduje o celém 
ročním rozpočtu Evropské unie. Konečné slovo má však při schvalování Parlament.

Parlament se podílí i na utváření zahraniční politiky a politiky v oblasti lidských 
práv. Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku pravidelně s 
Parlamentem konzultuje společnou zahraniční, bezpečnostní a obrannou politiku 
EU.

Souhlasem Parlamentu je podmíněno každé rozšíření EU a uzavírání obchodních 
a jiných mezinárodních dohod se zeměmi, které nejsou členy EU. Přípravnou práci 
vykonávají výbory.

Poslanci EP také věnují značné úsilí otázkám lidských práv a podpoře demokra-
tických hodnot po celém světě. Činnost EP v této oblasti vrcholí každý rok slav-
nostním udílením Sacharovovy ceny za svobodu myšlení.
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Každý měsíc jsou jeden až dva týdny vyhrazeny pro činnost 
výborů. Na schůzích výborů poslanci projednávají legislativní a 
nelegislativní zprávy, navrhují k nim změny a hlasují o nich. Sledují 
také jednání mezi Parlamentem a Radou Evropské unie. 

Výbory se aktivně podílejí na vytváření legislativního plánu, např. 
tím, že předkládají podněty k ročnímu pracovnímu programu 
Komise. Mají významnou úlohu při dohledu nad činnostmi EU, 
neboť sledují řádné vynakládání prostředků z rozpočtu EU a řádné 
uplatňování přijatých právních předpisů a mezinárodních dohod.

Pořádají také slyšení s odborníky a dohlížejí na činnost ostatních 
orgánů a institucí EU. Před jmenováním nové Komise musí každý 
kandidát na komisaře předstoupit před výbor, který se zabývá 
oblastí spadající do jeho portfolia a který posuzuje vhodnost kan-
didáta pro danou pozici.

KALENDÁŘ VŠECH 
SCHŮZÍ
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Pro každé projednávané téma jmenují výbory ze svého středu poslance, 
který jako zpravodaj řídí celý rozhodovací proces vedoucí k přijetí postoje 
Parlamentu.

Návrh zprávy předložený zpravodajem mohou ostatní poslanci upravovat 
prostřednictvím přijatých pozměňovacích návrhů. O původním textu zprávy 
a pozměňovacích návrzích, včetně kompromisních pozměňovacích návrhů 
předložených politickými skupinami, se poté hlasuje ve výboru. Zpráva 
přijatá výborem je následně předložena ke schválení plenárnímu zasedání.
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Parlament může také zřizovat zvláštní výbory, které se zabývají konkrétními 
otázkami, a vyšetřovací výbory, které zkoumají případy porušování nebo 
nesprávného uplatňování unijního práva. Tyto výbory se věnují široké škále 
oblastí, počínaje finančními záležitostmi, umělou inteligencí a falešnými 
zprávami, až po dobré životní podmínky zvířat a veřejné zdraví.

Výbory mají velmi rozdílný počet členů, od 25 členů Výboru pro právní 
záležitosti až po 81 členů Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin (stav v první polovině volebního období 2019–2024). 
Politické složení výboru vždy odpovídá velikosti jednotlivých politických 
skupin v Parlamentu jako celku.

Parlament má významnou úlohu při prosazování transparentnosti a 
otevřenosti. Schůze výborů jsou živě přenášeny na internetových stránkách 
Parlamentu a lze si je kdykoli zpětně přehrát.

PŘÍMÝ PŘENOS

Přímý přenos rozprav na 
internetu
Parlamentní výbory zasedají jednou či dvakrát 
za měsíc v Bruselu a jejich rozpravy jsou veřejné. 
Většina schůzí je živě vysílána na internetu a 
jejich záznam je k dispozici i formou videa na 
vyžádání (služba VOD). 

Vypuknutí pandemie COVID-19 vedlo k rozsáhlému 
zavádění nových technologií, které umožňují pořádání 
virtuálních schůzí se simultánním tlumočením a 
distanční účast všech dotčených osob.

Živé přenosy schůzí lze sledovat na stránce: 
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs

https://multimedia.europarl.europa.eu/cs
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Fakta a čísla o Evropské unii

Sbírka Fakta a čísla podává věcný a stručný přehled orgánů a poli-
tik Unie a popisuje, jakou úlohu hraje Parlament při jejich utváření. 
Je dostupná ve 24 jazycích.

Všechna „Fakta a čísla“ naleznete na stránce: 
www.europarl.europa.eu/factsheets/cs

DOPLŇUJÍCÍ 
ANALÝZY

FAKTA A ČÍSLA

Odborná podpora

Výbory mají k dispozici nezávislé poradenství a odborné 
písemné materiály (studie, stručná sdělení i podrobnější 
analýzy či jiné texty), které pro ně vypracovávají různé 
výzkumné služby Parlamentu, např. tematické sekce. 

Konají se různé semináře a diskusní panely, na kterých 
mají poslanci EP možnost klást dotazy odborníkům a 
diskutovat s nimi o otázkách souvisejících s parlamentní 
činností nebo s aktuálními tématy. 

Veškeré odborné materiály naleznete na adrese:  
www.europarl.europa.eu/supporting-analyses/cs

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses/cs
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NALÉZT 
VŠECHNY 
VÝBORY

Všechny výbory 
a podvýbory

Parlament rovněž může pro konkrétní otázky zřizovat 
vyšetřovací a zvláštní výbory. 

AFET

Zahraniční věci

DROI

podvýbor pro lidská práva

SEDE 

podvýbor pro bezpečnost a 
obranu

DEVE 
Rozvoj

INTA 

Mezinárodní obchod

BUDG 
Rozpočet

CONT 
Rozpočtová kontrola

ECON 
Hospodářské a měnové 
záležitosti

FISC 
podvýbor pro daňové 
záležitosti  

EMPL 

Zaměstnanost a sociální věci

ENVI 
Životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin

ITRE 

Průmysl, výzkum a 
energetika

IMCO 

Vnitřní trh a ochrana 
spotřebitelů

TRAN 

Doprava a cestovní ruch

REGI 
Regionální rozvoj

AGRI 
Zemědělství a rozvoj 
venkova

PECH 
Rybolov

CULT 

Kultura a vzdělávání

JURI 

Právní záležitosti

LIBE 

Občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci

AFCO 

Ústavní záležitosti

FEMM 

Práva žen a rovnost pohlaví

PETI 

Petice
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Evropský parlament

Generální ředitelství pro vnitřní politiky
Generální ředitelství pro vnější politiky

Jazykové verze
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maďarštině, maltštině, němčině, nizozemštině, polštině, portugalštině, rumunštině, řečtině, 
slovenštině, slovinštině, španělštině a švédštině.
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Více informací o výborech: 
www.europarl.europa.eu/committees/cs

AKTUÁLNÍ 
INFORMACE O 

VÝBORECH

CS

http://www.europarl.europa.eu/committees/cs

