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absolútna väčšina (v Európskom parlamente) 

Absolútna väčšina je väčšina všetkých poslancov Európskeho parlamentu (vrátane tých, ktorí nie sú prítomní alebo nehlasujú). V súčasnej zostave so 751
poslancami EP je prah pre absolútnu väčšinu 376 hlasov.

Amsterdamská zmluva 

Amsterdamská zmluva nadobudla platnosť 1. mája 1999. Jej cieľom bolo reformovať inštitúcie EÚ v rámci prípravy na pristúpenie budúcich členských krajín. Touto
zmluvou sa zmenili a doplnili, prečíslovali a skonsolidovali zmluvy EÚ a EHS a zvýšilo sa používanie postupu spolurozhodovania.

biela kniha 

Biele knihy Komisie sú dokumenty, ktoré obsahujú návrhy na opatrenia EÚ v určitej oblasti. V niektorých prípadoch nasledujú po zverejnení zelených kníh, ktorých
cieľom bolo začať konzultačný proces na európskej úrovni. Keď Rada priaznivo prijme bielu knihu, môže to viesť v danej oblasti k akčnému programu Únie.

Európska centrálna banka 

Európska centrálna banka (ECB) riadi jednotnú menu EÚ – euro – a snaží sa zabezpečovať v EÚ cenovú stabilitu. Je zodpovedná za koncipovanie a vykonávanie
hospodárskej a menovej politiky EÚ. Je to jedna zo siedmich inštitúcií EÚ.

Európska investičná banka 

Európska investičná banka (EIB) podporuje projekty v krajinách EÚ a investuje v budúcich členských a partnerských krajinách. Požičiava si peniaze skôr na
kapitálových trhoch, než by ich čerpala z rozpočtu EÚ, a požičiava ich za výhodných podmienok na projekty v súlade s cieľmi politiky EÚ. Vlastní ju 28 krajín EÚ.

Európska komisia 

Európska komisia (EK) je výkonným orgánom EÚ a reprezentuje záujmy EÚ ako celku. Navrhuje nové právne predpisy EÚ a zabezpečuje ich správne
uplatňovanie. Je to jedna zo siedmich inštitúcií EÚ.

Európska rada 

Európska rada združuje hlavy štátov alebo predsedov vlád členských štátov EÚ. Rozhoduje o politických prioritách širšieho významu a o dôležitých iniciatívach.
Nemá zákonodarnú moc. Je to jedna zo siedmich inštitúcií EÚ.

Európsky dvor audítorov 

Európsky dvor audítorov robí audity financií EÚ. Jeho úlohou je zlepšiť finančné riadenie EÚ a podávať správu o využívaní verejných prostriedkov. Je to jedna zo
siedmich inštitúcií EÚ.

Európsky hospodársky a sociálny výbor 

Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradným orgánom EÚ s 353 členmi, ktorí zastupujú občiansku spoločnosť, zamestnávateľov a pracovníkov. Treba s
ním konzultovať pri prijímaní rozhodnutí EÚ v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky.

Európsky parlament 

Tvorí ho 751 priamo volených poslancov EP z 28 krajín. Európsky parlament (EP) zastupuje občanov EÚ. Pôsobí ako spoluzákonodarca s Radou pri prijímaní
takmer všetkých právnych predpisov EÚ a kontroluje plnenie povinností ostatných inštitúcií EÚ. Je to jedna zo siedmich inštitúcií EÚ.

generálny tajomník Európskeho parlamentu 

Generálny tajomník je najvyššie postavený úradník Parlamentu, ktorý je zodpovedný za správu Parlamentu. Zaisťuje hladký priebeh parlamentnej činnosti pod
vedením predsedu a Predsedníctva. S predsedom overuje a podpisuje všetky akty, ktoré prijali spoločne Parlament a Rada.

generálny tajomník Rady 

Riadi generálny sekretariát Rady, ktorý pomáha Rade a Európskej rade. Spolu s predsedom Rady podpisuje všetky akty, ktoré prijali spoločne Parlament a Rada.

iniciatívna správa 

Okrem legislatívnych správ môžu parlamentné výbory vypracovať „správy z vlastnej iniciatívy“ o otázkach, ktoré spadajú do ich pôsobnosti. Tieto správy môžu byť
prostriedkom na zvýšenie informovanosti o danej problematike.

jednoduchá väčšina (v Európskom parlamente) 

Návrh prijatý jednoduchou väčšinou je schválený, ak počet hlasov „áno“ je vyšší ako počet hlasov „nie“.

jednomyseľný súhlas (v Rade) 

Jednomyseľný súhlas si vyžaduje, aby sa všetky členské štáty na zasadnutí v rámci Rady dohodli na návrhu predtým, než môže byť prijatý. Od prijatia Lisabonskej
zmluvy podlieha aj naďalej jednomyseľnému hlasovaniu iba obmedzené množstvo politík, ktoré sú považované za citlivé.

kolégium komisárov  

Kolégium tvorí 28 európskych komisárov.

komisár 

Európsku komisiu tvoria komisári, z ktorých každému predseda Komisie priradil zodpovednosť za konkrétnu oblasť politiky. V súčasnej dobe je 28 komisárov:
jeden z každého členského štátu.

Konferencia predsedov  

Konferencia predsedov organizuje záležitosti a legislatívne plánovanie Parlamentu, rozhoduje o zodpovednostiach a členoch výborov a delegácií a je zodpovedná
za vzťahy s ostatnými inštitúciami EÚ, národnými parlamentmi a krajinami mimo Európskej únie. Tvorí ju predseda EP a predsedovia politických skupín.

konferencia predsedov výborov 

Konferenciu predsedov parlamentných výborov tvoria predsedovia všetkých stálych a dočasných výborov. Jej úlohou je zlepšiť spoluprácu medzi výbormi EP.

kvalifikovaná väčšina v Rade 

Kvalifikovaná väčšina v Rade zodpovedá najmenej 55 % členov Rady (členských štátov), ktorí reprezentujú najmenej 16 krajín predstavujúcich najmenej 65 %
obyvateľstva EÚ. Blokujúca menšina môže vzniknúť minimálne zo štyroch členov Rady.

Lisabonská zmluva 

Lisabonská zmluva nadobudla platnosť 1. decembra 2009. Zahŕňa Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ) a Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Lisabonská
zmluva priznáva viac právomocí EP, zmenila hlasovacie postupy v Rade, zaviedla „iniciatívu občanov“, vytvorila inštitút stáleho predsedu Európskej rady, novú
funkciu vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci, novú diplomatickú službu EÚ a objasnila, ktoré právomoci patria EÚ, ktoré členským štátom EÚ a ktoré sú
spoločné.

Maastrichtská zmluva 

Maastrichtská zmluva alebo Zmluva o Európskej únii nadobudla platnosť 1. novembra 1993. Ustanovila Európsku úniu (EÚ bola predtým Európske spoločenstvá),
zaviedla postup spolurozhodovania a spoluprácu medzi vládami členských štátov EÚ v oblasti obrany, spravodlivosti a vnútorných vecí. Pripravila cestu pre
hospodársku a menovú úniu a zaviedla prvky politickej únie (občianstvo, spoločná politika v oblasti zahraničných a vnútorných vecí).

nariadenie 

„Nariadenie“ je priamo použiteľná forma práva EÚ, ktorá má právnu záväznosť vo všetkých členských štátoch. Národné vlády nemusia prijímať opatrenia na
vykonávanie nariadení EÚ.

občianska iniciatíva 

Občianska iniciatíva umožňuje, aby 1 milión občanov aspoň z jednej štvrtiny členských štátov EÚ mohol požiadať Európsku komisiu, aby podala návrhy na nové
zákony v oblastiach, v ktorých má právomoc.

oranžová karta 

Keď Komisia predstavuje nový legislatívny návrh, zasiela ho do národných parlamentov. Ak väčšina z týchto orgánov usúdi, že návrh právnych predpisov nie je v
súlade so zásadou subsidiarity, Komisia musí návrh opätovne preskúmať. Ak Komisia návrh ponechá, musí zdôvodniť svoju pozíciu prostredníctvom
odôvodneného stanoviska. Ak Rada a Parlament hlasujú proti návrhu v prvom čítaní, návrh sa stiahne.

parlamentné otázky 

Parlamentné otázky adresujú poslanci iným inštitúciám a orgánom EÚ. Príjemca musí dať odpoveď v stanovenej lehote. Parlamentné otázky sú priamou formou
parlamentnej kontroly nad ostatnými inštitúciami a orgánmi EÚ.

petície adresované Európskemu parlamentu 

Každý občan EÚ, osoba s pobytom v EÚ alebo spoločnosť, organizácia či združenie so sídlom v EÚ môže predložiť Parlamentu petíciu o akejkoľvek téme, ktorá
sa ich priamo týka a ktorá patrí do právomoci EÚ. Tieto petície dávajú Európskemu parlamentu možnosť upozorňovať na každé porušenie práv európskeho
občana členským štátom, miestnym úradom alebo inou inštitúciou.

písomné vyhlásenie 

Písomné vyhlásenie je text, ktorý obsahuje maximálne 200 slov o téme spadajúcej do oblasti činnosti Európskej únie a ktorý predložilo päť alebo menej poslancov
EP. Ak písomné vyhlásenie podpíše väčšina poslancov EP, odošle sa inštitúcii, ktorej je určené. Poslanci EP môžu využívať písomné vyhlásenie na začatie alebo
oživenie diskusie na tému, ktorá patrí do pôsobnosti EÚ.

plénum 

Plenárne schôdze Parlamentu sa konajú 12-krát ročne v Štrasburgu, kratšie plenárne schôdze v Bruseli. Na plenárnej schôdzi sa stretáva všetkých 751 poslancov
EÚ, aby rokovali a hlasovali o právnych predpisoch EÚ a prijímali stanovisko k politickým otázkam.

politická skupina 

Poslanci sú organizovaní nie podľa štátnej príslušnosti, ale podľa politickej príslušnosti. V súčasnej dobe je v Európskom parlamente sedem politických skupín.
Poslanci môžu patriť len do jednej politickej skupiny. Niektorí poslanci nie sú členmi politickej skupiny a sú známi ako nezaradení poslanci.

poslanec Európskeho parlamentu 

Poslanci Európskeho parlamentu sú volení priamo na päťročné obdobie. Občanov EÚ reprezentuje 751 poslancov.

právo EÚ 

Právo EÚ sa rozdeľuje na „primárne“ a „sekundárne“ právne predpisy. Zmluvy (primárne právo) sú základom pre všetky činnosti EÚ. Sekundárne právo – ktoré
zahŕňa nariadenia, smernice a rozhodnutia – je odvodené zo zásad a cieľov stanovených v zmluvách.

právo na iniciatívu 

Právo Komisie na iniciatívu splnomocňuje Komisiu, aby vypracovala návrhy buď preto, že je to výslovne stanovené v zmluvách, alebo preto, že to Komisia
považuje za potrebné. Rada a Európsky parlament môžu tiež požiadať Komisiu, aby predložila návrhy.

predseda Európskeho parlamentu 

Predseda Európskeho parlamentu riadi plenárnu schôdzu, Konferenciu predsedov a Predsedníctvo (tvoria ho podpredsedovia EP). Reprezentuje Parlament v
rámci EÚ a vo svete.

predsedníctvo Rady 

Predsedníctvo Rady Európskej únie rotuje medzi členskými štátmi každých šesť mesiacov. Existuje desať zostáv Rady, pričom každej predsedá príslušný minister
z predsedajúceho členského štátu okrem Rady pre zahraničné veci, ktorej trvale predsedá vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

pridružený výbor 

Ak vec, ktorá sa má prerokovať v Parlamente, patrí takmer v rovnakej miere do pôsobnosti dvoch alebo viacerých výborov, alebo časti tejto veci patria do
pôsobnosti dvoch alebo viacerých výborov, jeden výbor je určený za gestorský výbor a ostatné sú pridruženými výbormi. Gestorský a pridružený výbor pracujú
podľa spoločne dohodnutého harmonogramu, spravodajcovia sa navzájom informujú a snažia sa dohodnúť na znení textov, ktoré sa majú navrhnúť ich výborom,
ako aj na ich pozícii, pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Rozdeľujú oblasti pôsobnosti.

proporcionalita 

V súlade so zásadou proporcionality sa musí zapojenie inštitúcií EÚ obmedzovať na to, čo je potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v zmluvách.

Rada Európskej únie 

Rada Európskej únie, všeobecne známa ako Rada (predtým Rada ministrov), reprezentuje vlády členských štátov EÚ. Rada spoločne s Európskym parlamentom
prijíma právne predpisy, ktoré navrhuje Európska komisia. Je to jedna zo siedmich inštitúcií EÚ.

riadny legislatívny postup 

V súlade s riadnym legislatívnym postupom (predtým spolurozhodovanie) Európsky parlament a Rada Európskej únie spoločne rozhodnú o návrhoch Komisie o
širokom spektre oblastí (ako sú správa ekonomických záležitostí, prisťahovalectvo, energetika, doprava, životné prostredie a ochrana spotrebiteľa). Väčšina
právnych predpisov EÚ sa teraz prijíma týmto spôsobom.

rozhodnutie 

„Rozhodnutie“ je záväzné pre tých, ktorým je určené (napr. štátom EÚ alebo samostatnej spoločnosti) a je priamo uplatniteľné.

skupina A 

Body programov Rady sú rozdelené do skupín A a B. V skupine A sú tie body, o ktorých sa dosiahla dohoda a ktoré môžu byť prijaté bez rozpravy. Nevylučuje to
možnosť, aby členovia Rady alebo Komisie vyjadrili svoje stanovisko, keď sa o bode hlasuje

skupina B 

Body programov Rady sú rozdelené do bodov A a B. V skupine B sú tie body, v ktorých sa nedosiahla dohoda a o ktorých bude rozprava. Sú to často politicky
citlivé témy.

skupina pre medziinštitucionálne vzťahy  

Orgán Komisie zodpovedný za koordináciu politických, legislatívnych a administratívnych vzťahov s ostatnými inštitúciami, najmä s Európskym parlamentom a
Radou. Združuje členov zo všetkých kabinetov komisárov poverených sledovaním medziinštitucionálnych záležitostí.

smernica 

„Smernica“ je legislatívny akt stanovujúci cieľ, ktorý sa má dosiahnuť vo všetkých štátoch EÚ, ale o metóde rozhoduje každý členský štát.

spoločné schôdze výborov  

Ak vec postúpená Parlamentu nemôže byť pridelená jednému príslušnému výboru, pretože je jednoznačne v kompetencii niekoľkých, príslušní spravodajcovia
vypracujú jeden návrh správy, o ktorom sa hlasuje spoločne v oboch výboroch za spoločného predsedania predsedov výborov.

spoločný text  

Text prijatý Zmierovacím výborom v rámci zmierovacieho konania. Je predmetom jediného hlasovania v Parlamente a Rade a nemôžu sa k nemu podávať žiadne
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

spolurozhodovanie 

Termín v minulosti používaný na to, čo sa teraz označuje ako riadny legislatívny postup. Neoficiálne sa stále dosť používa.

správa 

Ak sa návrh Komisie postúpi parlamentnému výboru, výbor vymenuje spravodajcu, aby vypracoval správu, ktorá zvyčajne pozostáva z pozmeňujúcich a
doplňujúcich návrhov k návrhu, z krátkych odôvodnení a dôvodovej správy vrátane finančného výkazu, v ktorom sa posudzuje finančný vplyv návrhu a jeho
zlučiteľnosť s dlhodobým rozpočtom.

spravodajca  

Poslanec, ktorého určil parlamentný výbor zodpovedný za vypracovanie legislatívneho návrhu, aby riadil postupy spojené s návrhom v EP a pripravil o ňom
správu.

stanovisko (výboru) 

Parlamentný výbor, ktorý je gestorským výborom v určitej záležitosti, môže požiadať iné výbory o stanovisko. Predseda a spravodajca výboru požiadaného o
stanovisko sú často pozývaní na zasadnutia príslušného výboru. Stanovisko je často vo forme písomnej správy.

subsidiarita 

Podľa zásady subsidiarity by EÚ nemala konať (s výnimkou oblastí, ktoré patria do jej výlučnej právomoci), okrem prípadov, keď činnosť EÚ je účinnejšia ako
opatrenia prijaté na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Uskutočňujú sa neustále kontroly, ktorých cieľom je overiť, či sú opatrenia na úrovni EÚ
opodstatnené.

Súdny dvor Európskej únie 

Súdny dvor (ESD) interpretuje právo EÚ a zabezpečuje, aby sa jednotne uplatňovalo vo všetkých členských štátoch. Rieši tiež právne spory medzi vládami
členských krajín EÚ, jednotlivcami, spoločnosťami alebo organizáciami a inštitúciami EÚ. Je to jedna zo siedmich inštitúcií EÚ.

tieňový spravodajca 

Tieňový spravodajca je poslanec EP, ktorý kontroluje dokumenty a správy EP v mene politickej skupiny inej než je skupina spravodajcu.

trialóg 

Neformálne schôdze, na ktorých sa zúčastňujú Európsky parlament, Rada a Komisia. Ich cieľom je dosiahnuť dohodu (o balíku pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhov alebo o znení zákonov) prijateľnú pre Radu i Parlament.

upravený návrh (návrh Komisie po prvom čítaní v EP) 

Medzi prvým čítaním v Parlamente a prvým čítaním v Rade môže Komisia zmeniť svoj návrh, aby zapracovala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu,
ktoré podľa jej názoru zlepšia pôvodný návrh a/alebo by mohli uľahčiť dohodu medzi Parlamentom a Radou.

úradný jazyk 

Existuje 24 úradných jazykov EÚ: bulharčina, chorvátčina, čeština, dánčina, holandčina, angličtina, estónčina, fínčina, francúzština, nemčina, gréčtina, maďarčina,
írčina, taliančina, lotyština, litovčina, maltčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina a švédčina. Všetky právne predpisy EÚ sú
publikované vo všetkých úradných jazykoch.

Úradný vestník EÚ 

Úradný vestník Európskej únie (Ú. v. EÚ) obsahuje právne predpisy EÚ, informácie, upozornenia a predbežnú legislatívnu činnosť. Vydáva sa každý pracovný deň
vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Záväzné sú iba právne akty uverejnené v úradnom vestníku.

verejné konzultácie 

Vo verejných konzultáciách Európska komisia požiada rôzne zúčastnené strany, napr. verejné orgány, orgány členských štátov, podniky, (súkromné) organizácie,
priemyselné združenia alebo občanov, aby predložili svoje názory na pripravované právne predpisy. Konzultácie majú zvyčajne podobu dotazníka s otvorenými a
uzavretými otázkami.

Výbor regiónov 

Výbor regiónov je poradným orgánom EÚ s 353 členmi, ktorí zastupujú miestne a regionálne orgány. Treba s ním konzultovať počas rozhodovania EÚ v týchto
oblastiach: hospodárska a sociálna súdržnosť, transeurópska sieťová infraštruktúra, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra, politika zamestnanosti, sociálna politika,
životné prostredie, odborné vzdelávanie a doprava.

Výbor stálych predstaviteľov - Coreper 

Výbor Rady zložený zo stálych zástupcov členských štátov, ktorý pripravuje prácu Rady. Coreper I tvoria zástupcovia veľvyslancov a Coreper II tvoria veľvyslanci.

výbor v Európskom parlamente 

Dvadsať stálych výborov Parlamentu vypracováva, mení a schvaľuje legislatívne návrhy, o ktorých sa potom hlasuje v Európskom parlamente ako o celku počas
plenárnych schôdzí. Politické zloženie výborov odráža zloženie Parlamentu. EP môže vytvoriť podvýbory, osobitné dočasné výbory a formálne vyšetrovacie výbory.

Vypočutie 

Parlamentný výbor môže usporiadať vypočutie s odborníkmi, ak sa to považuje pre jeho prácu za užitočné. Vypočutia sú zvyčajne verejné.

zelená kniha 

Zelené knihy vydáva Európska komisia s cieľom vyvolať diskusiu so zainteresovanými stranami na európskej úrovni. Môžu viesť k návrhom na opatrenia EÚ, ktoré
sa vydávajú v bielych knihách.

zmierovací postup 

Zmierovací postup je tretia a záverečná fáza riadneho legislatívneho postupu. Používa sa, keď Parlament a Rada nemôžu dosiahnuť dohodu o legislatívnom
návrhu počas prvých dvoch čítaní. Delegácie Rady a Parlamentu hľadajú kompromis prijateľný pre obe strany.

Zmierovací výbor 

Zmierovací výbor zasadá počas zmierovacej fázy riadneho legislatívneho postupu. Pozostáva z rovnakého počtu zástupcov členských štátov a poslancov
Európskeho parlamentu (v súčasnej dobe 28/28). Výbor je zodpovedný za vypracovanie spoločného textu, ktorý sa predkladá Rade a Parlamentu na schválenie v
treťom čítaní.

Zmluva o Európskej únii – ZEÚ 

Maastrichtská zmluva, ktorá bola v platnosti od roku 1993, bola zmenená a doplnená a a Lisabonskou zmluvou premenovaná na Zmluvu o Európskej únii.
Ustanovuje EÚ za právny subjekt, definuje svoje hodnoty, ciele, inštitúcie a právomoci. Je to jedna z dvoch hlavných zmlúv, na ktorých je teraz EÚ založená.

Zmluva o fungovaní Európskej únie – ZFEÚ 

Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) najprv existovala pod názvom Rímska zmluva od roku 1958, odvtedy sa však dosť zmenila. Obsahuje ustanovenia o
organizácii a fungovaní EÚ. Je to jedna z dvoch hlavných zmlúv, na ktorých je teraz EÚ založená.

Zmluva z Nice 

Zmluva z Nice nadobudla platnosť 1. februára 2003. Jej cieľom bolo reformovať inštitúcie tak, aby mohla EÚ efektívne fungovať po dosiahnutí 25 členských krajín.
Zaviedla metódy na zmenu zloženia Komisie a nanovo vymedzila systém hlasovania v Rade.

zmluvy 

Zmluva je záväzná dohoda medzi členskými štátmi EÚ. Stanovuje ciele EÚ, pravidlá pre inštitúcie EÚ, ako sa vytvárajú rozhodnutia a vzťahy medzi EÚ a jej
členskými štátmi.

žltá karta 

Keď Komisia predstavuje nový legislatívny návrh, zasiela ho do národných parlamentov. Ak tretina z nich usúdi, že návrh právnych predpisov nie je v súlade so
zásadou subsidiarity, Komisia ho musí preskúmať a rozhodnúť, či ho ponechá, zmení alebo stiahne, a odôvodní svoje rozhodnutie.
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