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Absolutní většina (v Evropském parlamentu) 
Absolutní většina je nadpoloviční většina všech poslanců Evropského parlamentu (včetně nepřítomných či nehlasujících poslanců). Při současném počtu 751
poslanců EP tvoří absolutní většinu minimálně 376 hlasů.

Amsterodamská smlouva 
Amsterodamská smlouva vstoupila v platnost dne 1. května 1999. Jejím účelem bylo reformovat orgány EU, aby byly připraveny na příchod dalších členských
států. Amsterodamská smlouva pozměnila, přečíslovala a konsolidovala smlouvy o EU a EHS a rozšířila používání postupu spolurozhodování.

Bílá kniha 
Bílé knihy Komise jsou dokumenty obsahující návrhy činnosti na úrovni EU v určité oblasti. V některých případech navazují na zelenou knihu, která byla
zveřejněna jako podnět k zahájení konzultací na evropské úrovni. Pokud Rada zaujme k bílé knize kladný postoj, může se z této knihy stát akční program Unie pro
danou oblast.

Bod části A 
Pořady jednání Rady jsou rozděleny na body části A body části B. Do části A jsou zařazeny body, u nichž již bylo dosaženo shody a které lze přijmout bez
rozpravy. To nevylučuje možnost členů Rady či Komise vyjádřit se k danému bodu při hlasování.

Bod části B 
Pořady jednání Rady jsou rozděleny na body části A body části B. Do části B jsou zařazeny body, které nejsou dohodnuté a které budou projednávány v rozpravě.
Často se jedná o politicky citlivé otázky.

Dohodovací řízení 
Dohodovací řízení je třetí a poslední fází řádného legislativního postupu. Přistupuje se k němu, nedosáhnou-li Parlament a Rada dohody o návrhu právního
předpisu v prvních dvou čteních. Delegace Rady a Parlamentu se snaží dospět ke kompromisu, který by byl přijatelný pro obě strany.

Dohodovací výbor 
Dohodovací výbor zasedá během dohodovací fáze řádného legislativního postupu. Je tvořen stejným počtem zástupců členských států a poslanců EP (v
současnosti 28/28). Úkolem tohoto výboru je vypracovat společný návrh, který je poté předložen Radě a Parlamentu ke schválení ve třetím čtení.

Evropská centrální banka 
Evropská centrální banka (ECB) řídí jednotnou měnu EU euro a snaží se zajišťovat cenovou stabilitu v EU. Zodpovídá za vytváření a provádění hospodářské a
měnové politiky EU. Je jedním ze 7 orgánů EU.

Evropská investiční banka 
Evropská investiční banka (EIB) podporuje projekty v členských státech EU a investuje v budoucích členských státech a v partnerských zemích. Peníze si spíše
vypůjčuje na kapitálových trzích, než aby čerpala z rozpočtu EU, a tyto finanční prostředky pak půjčuje za výhodných podmínek na projekty, které sledují cíle politik
EU. Evropskou investiční banku vlastní všech 28 členských států EU.

Evropská komise 
Evropská komise (EK) je výkonný orgán EU a zastupuje zájmy EU jako celku. Navrhuje nové právní předpisy EU a zajišťuje jejich řádné uplatňování. Je jedním ze
7 orgánů EU.

Evropská rada 
V Evropské radě zasedají hlavy států nebo předsedové vlád členských států EU. Vydává rozhodnutí o obecných politických prioritách a důležitých iniciativách.
Nevykonává legislativní funkce. Je jedním ze 7 orgánů EU.

Evropský hospodářský a sociální výbor 
Evropský hospodářský a sociální výbor je poradní institucí EU a má 353 členů, kteří zastupují občanskou společnosti, zaměstnavatele a zaměstnance. S
Evropským hospodářským a sociálním výborem musí být konzultována rozhodnutí přijímaná na úrovni EU v oblasti hospodářství a sociální politiky.

Evropský parlament 
Evropský parlament (EP), v němž zasedá 751 přímo volených poslanců EP z 28 členských států, zastupuje občany EU. Přijímá spolu s Radou téměř všechny
právní předpisy EU a vykonává dohled nad dalšími orgány a institucemi EU. Je jedním ze 7 orgánů EU.

Evropský účetní dvůr 
Evropský účetní dvůr provádí kontrolu financí EU. Jeho úlohou je zlepšovat finanční řízení EU a podávat zprávy o vynakládání veřejných prostředků. Je jedním ze
7 orgánů EU.

Generální tajemník Evropského parlamentu 
Nejvýše postavený úředník Parlamentu, který zodpovídá za správu Parlamentu. Zajišťuje řádný chod parlamentních činností pod vedením předsedy a
předsednictva. S předsedou ověřuje a podepisuje všechny akty přijímané společně Parlamentem a Radou.

Generální tajemník Rady 
Řídí generální sekretariát Rady, který zajišťuje podporu pro činnost Rady a Evropské rady. S předsedou Rady podepisuje všechny akty přijímané společně
Parlamentem a Radou.

Jednomyslnost (v Radě) 
Jednomyslnost znamená, že všechny členské státy zasedající v Radě musí dospět k vzájemné dohodě, aby mohl být návrh přijat. Od vstupu Lisabonské smlouvy
v platnost se jednomyslně hlasuje pouze o omezeném počtu oblastí politiky, které jsou považovány za citlivé.

Komisař 
Evropskou komisi tvoří komisaři, z nichž každého pověřil předseda Komise konkrétní oblastí politiky. V současnosti jich je 28 jeden z každého členského státu.

Konference předsedů 
Konference předsedů organizuje činnost a legislativní plánování Parlamentu, rozhoduje o působnosti a složení výborů a delegací a zodpovídá za vztahy s dalšími
orgány a institucemi EU, parlamenty členských států a zeměmi, které nejsou součástí EU. Jejími členy jsou předseda Evropského parlamentu a předsedové
politických skupin.

Konference předsedů výborů 
Konference předsedů výborů Parlamentu je tvořena předsedy všech stálých a dočasných výborů. Jejím úkolem je zlepšovat spolupráci mezi výbory Evropského
parlamentu.

Kvalifikovaná většina v Radě 
Kvalifikovaná většina v Radě odpovídá nejméně 55 % členů Rady (členských zemí) zastupujících alespoň 16 členských států, které představují nejméně 65 %
obyvatel EU. Nejméně čtyři členové Rady mohou vytvořit tzv. blokační menšinu.

Lisabonská smlouva 
Lisabonská smlouva vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009. Zahrnuje Smlouvu o Evropské unii (SEU) a Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU).
Lisabonská smlouva svěřila více pravomocí Evropskému parlamentu, změnila postupy hlasování v Radě, zavedla občanskou iniciativu, vytvořila post stálého
předsedy Evropské rady, nový post vysokého představitele pro zahraniční věci a novou diplomatickou službu EU a ozřejmila, které pravomoci náleží EU, které
členským státům EU a které jsou sdílené. Pro postup spolurozhodování zavedla název řádný legislativní postup a rozšířila počet oblastí, kde se řádný legislativní
postup uplatňuje.

Maastrichtská smlouva 
Maastrichtská smlouva, neboli Smlouva o Evropské unii, vstoupila v platnost dne 1. listopadu 1993. Vytvořila Evropskou unii (jejím předchůdcem byla Evropská
společenství), zavedla postup spolurozhodování a spolupráci mezi vládami EU v oblasti obrany a v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Připravila podmínky pro
vznik hospodářské a měnové unie a zavedla prvky politické unie (občanství, společnou zahraniční a vnitřní politiku).

Nařízení 
„Nařízení“ je přímo uplatnitelný právní předpis EU, který je právně závazný pro všechny členské státy. K provedení nařízení EU nejsou třeba žádné kroky vlád
členských států.

Niceská smlouva 
Niceská smlouva vstoupila v platnost dne 1. února 2003. Jejím účelem bylo reformovat orgány EU, aby mohla Evropská unie účinně fungovat s 25 členskými státy.
Zavedla postupy, kterými se mění složení Komise, a nový systém hlasování v Radě.

Občanská iniciativa 
Institut občanské iniciativy umožňuje, aby nejméně 1 milion občanů z alespoň jedné čtvrtiny členských států EU požádal Evropskou komisi o předložení návrhu
nového právního předpisu z oblasti její působnosti.

Oranžová karta 
Když Komise předkládá návrh nového právního předpisu, zašle jej parlamentům členských států. Jestliže se většina národních parlamentů domnívá, že tento
návrh není v souladu se zásadou subsidiarity, musí Komise návrh přehodnotit. Pokud Komise návrh zachová, musí svůj postoj vysvětlit v odůvodněném
stanovisku. Hlasují-li Rada a Parlament v prvním čtení proti tomuto návrhu, je od něj upuštěno.

Parlamentní otázky 
Parlamentní otázky předkládají poslanci EP dalším orgánům a institucím EU. Příjemce musí odpovědět ve stanovené lhůtě. Parlamentní otázky jsou přímou
formou parlamentního dohledu nad dalšími orgány a institucemi EU.

Petice předložené Evropskému parlamentu 
Jakýkoli občan EU, osoba, která má bydliště v EU, nebo obchodní společnost, organizace či sdružení se sídlem v EU mohou předložit Parlamentu petici v jakékoli
věci, která spadá do oblasti činnosti EU a která se jich přímo dotýká. Tyto petice umožňují Evropskému parlamentu upozorňovat na případy porušování práv
evropských občanů ze strany členských států, místních úřadů nebo jiných institucí.

Písemné prohlášení 
Až pět poslanců EP může předložit písemné prohlášení o nejvýše 200 slovech, které se týká záležitosti v působnosti Evropské unie. Pokud prohlášení podepíše
většina poslanců EP, je zasláno orgánu, jemuž je určeno. Poslanci EP mohou prostřednictvím písemných prohlášení zahájit nebo oživit diskusi o záležitosti, která
spadá do působnosti EU.

Plenární zasedání 
Plenární zasedání Parlamentu se konají 12krát ročně ve Štrasburku a kratší plenární zasedání se konají v Bruselu. V plénu zasedá všech 751 poslanců EP, kteří
diskutují a hlasují o právních předpisech EU a zaujímají postoje k politickým otázkám.

Politická skupina 
Poslanci EP netvoří skupiny podle státní příslušnosti, nýbrž podle své politické příslušnosti. V Evropském parlamentu je v současnosti 7 politických skupin.
Poslanci mohou náležet pouze k jedné politické skupině. Někteří poslanci EP nejsou členy žádné politické skupiny jsou tzv. nezařazenými poslanci.

Poslanec Evropského parlamentu 
Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni přímo na období pěti let. Současných 751 poslanců EP zastupuje občany EU.

Pozměněný návrh (návrh Komise po prvním čtení v Evropském parlamentu) 
Mezi prvním čtení v Parlamentu a prvním čtením v Radě může Komise svůj návrh upravit tak, aby obsahoval pozměňovací návrhy Parlamentu, o nichž se
domnívá, že vylepšují původní návrh a/nebo napomohou k dosažení shody mezi Parlamentem a Radou.

Právo EU 
Právo EU se dělí na „primární“ a „sekundární“ právní předpisy. Základem veškeré činnosti EU jsou smlouvy (primární právní předpisy). Sekundární právní předpisy,
mezi které patří nařízení, směrnice a rozhodnutí, vycházejí ze zásad a cílů stanovených ve smlouvách.

Právo iniciativy 
Právo iniciativy opravňuje Komisi k předkládání návrhů v případech, kdy to přímo vyplývá ze Smluv, nebo v případech, kdy to Komise pokládá za nezbytné. K
předložení návrhu mohou Komisi vyzvat také Rada a Evropský parlament.

Proporcionalita 
Podle zásady proporcionality se musí činnost orgánů a institucí EU omezovat na to, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv.

Prostá většina (v Evropském parlamentu)  
Návrh přijímaný prostou většinou hlasů je schválen, je-li počet poslanců hlasujících pro návrh vyšší než počet poslanců, kteří hlasovali proti návrhu.

Předseda Evropského parlamentu 
Předseda Evropského parlamentu předsedá plenárním zasedáním, Konferenci předsedů a předsednictvu (jehož členy jsou místopředsedové EP). Zastupuje
Parlament v rámci EU a v mezinárodním styku.

Předsednictví Rady 
V předsednictví Rady Evropské unie se členské státy střídají každých 6 měsíců. Rada může mít 10 různých složení, každé předsedá příslušný ministr z
předsedajícího členského státu, s výjimkou Rady pro zahraniční věci, které trvale předsedá vysoký představitel / vysoká představitelka pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku.

Přidružený výbor 
Jestliže záležitost, kterou má projednat Parlament, spadá téměř stejnou měrou do působnosti dvou nebo více výborů nebo jestliže různé části dané záležitosti
spadají do působnosti dvou nebo více výborů, je určen jeden příslušný výbor a jeden nebo více přidružených výborů. Příslušný a přidružený výbor postupují podle
společně dohodnutého harmonogramu, zpravodajové a navrhovatelé se vzájemně informují a snaží se dohodnout na znění návrhů, které budou předloženy jejich
výborům, a na postoji k pozměňovacím návrhům. Oblasti působnosti si dělí.

Rada Evropské unie 
Rada Evropské unie, obecně označovaná jako Rada (dříve Rada ministrů), zastupuje vlády členských států EU. Rada spolu s Evropským parlamentem přijímá
návrhy právních předpisů předložené Evropskou komisí. Je jedním ze 7 orgánů EU.

Rozhodnutí 
„Rozhodnutí“ je závazné pro všechny, kterým je určeno (např. pro členský stát EU nebo určitou obchodní společnost), a je přímo použitelné.

Řádný legislativní postup 
V rámci řádného legislativního postupu (dříve postup spolurozhodování) rozhodují společně Evropský parlament a Rada Evropské unie o návrzích Komise v celé
řadě oblastí (například v oblasti správy ekonomických záležitostí, přistěhovalectví, energetiky, dopravy, životního prostředí a ochrany spotřebitelů). Tímto postupem
se nyní přijímá většina právních předpisů EU.

Sbor komisařů 
Tento sbor tvoří 28 evropských komisařů.

Skupina pro interinstitucionální vztahy 
Útvar Komise, jehož úkolem je koordinovat politické, legislativní a administrativní vztahy s dalšími orgány, zejména s Evropským parlamentem a Radou. Skupinu
tvoří zástupci kabinetů všech komisařů, kteří jsou pověřeni sledováním interinstitucionálních záležitostí.

Slyšení 
Parlamentní výbor může uspořádat slyšení s odborníky, považuje-li to za účelné pro svou činnost. Slyšení jsou obvykle veřejná.

Směrnice 
„Směrnice“ je legislativní akt, který stanoví cíl, jehož mají dosáhnout všechny členské státy EU, avšak způsob dosažení tohoto cíle ponechává na každém státě.

Smlouva o Evropské unii (SEU) 
Maastrichtská smlouva, která vstoupila v platnost v roce 1993, byla Lisabonskou smlouvou pozměněna a přejmenována na Smlouvu o Evropské unii. Zavádí
právní subjektivitu EU, definuje její hodnoty, cíle, orgány a pravomoci. Je jednou ze dvou hlavních smluv, na nichž se EU v současnosti zakládá.

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) 
Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) původně vznikla jako Římská smlouva v roce 1958, ale od té doby se velmi změnila. Vymezuje pravidla organizace a
fungování EU. Je jednou ze dvou hlavních smluv, na nichž se EU v současnosti zakládá.

Smlouvy 
Smlouva je závazným ujednáním mezi členskými státy EU. Stanoví cíle EU, pravidla pro orgány EU, způsob přijímání rozhodnutí a vztah mezi EU a jejími
členskými státy.

Soudní dvůr Evropské unie 
Soudní dvůr interpretuje právní předpisy EU a zajišťuje jejich jednotné uplatňování ve všech členských státech. Rozhoduje také právní spory mezi vládami EU,
občany, obchodními společnostmi nebo organizacemi a orgány EU. Je jedním ze 7 orgánů EU.

Společné schůze výborů 
Není-li možné svěřit záležitost projednávanou Parlamentem jednomu příslušnému výboru, neboť jednoznačně spadá do pravomoci několika výborů, vypracují
určení zpravodajové jeden návrh zprávy, o němž hlasují dotčené výbory na společné schůzi konané za společného předsednictví předsedů výborů.

Společný návrh 
Návrh přijatý dohodovacím výborem v dohodovacím řízení. O návrhu se hlasuje v jediném hlasování v Parlamentu a v Radě bez možnosti předkládat
pozměňovací návrhy.

Spolurozhodování 
Tímto termínem se dříve označoval nynější řádný legislativní postup. V neoficiální komunikaci je stále velmi rozšířený.

Stanovisko (výboru) 
Parlamentní výbor, který je pověřen určitou záležitostí, může požádat další výbory, aby předložily své stanovisko. Předseda a navrhovatel výboru, který předkládá
stanovisko, jsou často přizváni k účasti na schůzích příslušného výboru. Stanovisko má často podobu písemné zprávy.

Stínový zpravodaj 
Stínový zpravodaj je poslanec EP, jenž sleduje určitou dokumentaci nebo zprávu Evropského parlamentu z pověření jiné politické skupiny, než do které patří
zpravodaj.

Subsidiarita 
Podle zásady subsidiarity by EU měla jednat (vyjma oblastí, které spadají do její výlučné pravomoci) pouze tehdy, je-li činnost na úrovni EU účinnější než činnost
prováděná na národní, regionální či místní úrovni. Odůvodněnost činnosti na úrovni EU je soustavně ověřována.

Trialog 
Neformální setkání zástupců Evropského parlamentu, Rady a Komise. Jejich účelem je dospět k dohodě (o souboru pozměňovacích návrhů nebo znění právních
předpisů), která by byla přijatelná pro Radu i Parlament.

Úřední jazyk 
EU má 24 úřední jazyky, kterými jsou: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština,
maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština. Veškeré právní
předpisy EU jsou zveřejňovány ve všech úředních jazycích.

Úřední věstník 
Úřední věstník Evropské unie (Úř. věst.) obsahuje právní předpisy EU, informace, oznámení a přípravnou legislativní činnost. Vychází každý pracovní den ve
všech úředních jazycích EU. Pouze právní akty zveřejněné v Úředním věstníku jsou závazné.

Veřejná konzultace 
Při veřejných konzultacích vyzývá Evropská komise různé zainteresované strany, jako jsou orgány veřejné správy, orgány členských států, podniky, (soukromé)
organizace, průmyslová sdružení či občané, aby se vyjádřily k zamýšlenému právnímu předpisu. Veřejné konzultace obvykle probíhají formou dotazníku s
otevřenými a uzavřenými otázkami.

Výbor Evropského parlamentu 
20 stálých výborů Parlamentu vypracovává, pozměňuje a přijímá návrhy právních předpisů, o nichž poté hlasuje celý Evropský parlament na plenárních
zasedáních. Politická struktura výborů odráží politickou strukturu Parlamentu. Evropský parlament může ustavovat podvýbory, zvláštní dočasné výbory a formální
vyšetřovací výbory.

Výbor regionů 
Výbor regionů je poradní institucí EU a má 353 členů, kteří zastupují regionální a místní samosprávné celky. S Výborem regionů musí být konzultována rozhodnutí
přijímaná na úrovni EU v těchto oblastech: hospodářská a sociální soudržnost, transevropské sítě infrastruktury, zdravotnictví, vzdělání a kultura, politika
zaměstnanosti, sociální politika, životní prostředí, odborná příprava a doprava.

Výbor stálých zástupců (COREPER) 
Výbor Rady tvořený stálými zástupci členských států, který provádí přípravné činnosti pro jednání Rady. Členy Výboru stálých zástupců I (COREPER I) jsou
zástupci velvyslanců a členy Výboru stálých zástupců II (COREPER II) jsou velvyslanci.

Zelená kniha 
Zelené knihy zveřejňuje Evropská komise jako podnět k diskusi se zainteresovanými stranami na evropské úrovni. V návaznosti na zelenou knihu mohou být
předloženy návrhy opatření na úrovni EU v podobě bílé knihy.

Zpráva 
Když je parlamentnímu výboru předán návrh Komise, jmenuje tento výbor zpravodaje, který vypracuje zprávu, jež obvykle obsahuje pozměňovací návrhy k návrhu
Komise, stručná odůvodnění a vysvětlující prohlášení a dále finanční výkaz s hodnocením finančního dopadu návrhu a jeho slučitelnosti s dlouhodobým
rozpočtem.

Zpráva z vlastního podnětu 
Vedle legislativních zpráv mohou výbory Parlamentu vypracovávat „zprávy z vlastního podnětu“ o otázkách, které spadají do jejich působnosti. Tyto zprávy mohou
být prostředkem ke zvýšení povědomí o daném tématu.

Zpravodaj 
Poslanec EP jmenovaný parlamentním výborem příslušným ke zpracování legislativního návrhu, který návrh provází Evropským parlamentem a vypracuje o něm
zprávu.

Žlutá karta 
Když Komise předkládá návrh nového právního předpisu, zašle jej parlamentům členských států. Jestliže se třetina z nich domnívá, že tento návrh není v souladu
se zásadou subsidiarity, musí Komise návrh znovu projednat a rozhodnout, zda jej zachová, pozmění nebo stáhne, a své rozhodnutí odůvodnit.
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