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Vítejte v Evropském 
parlamentu!

Od roku 1979 volí miliony Evropanů každých pět let své zástupce do Evropského par-
lamentu. Kdo jsou tito poslanci, co ve Štrasburku a v Bruselu dělají a jaké jsou jejich 
pravomoci? Protože rozhodnutí Parlamentu významně ovlivňují každodenní život ob-
čanů v Evropě, snaží se tato publikace na zmíněné otázky odpovědět.

Evropský parlament je jediným nadnárodním parlamentním shromážděním na světě a jediným 
orgánem Evropské unie voleným přímo občany. Zastupuje přibližně 500 milionů občanů ze 27 
členských států EU. Volby se konají každých pět let. Při volbách v červnu 2009 uplynulo již třicet 
let od doby, kdy občané poslance poprvé zvolili v přímých všeobecných volbách. V posledních 
volbách bylo do Parlamentu zvoleno 736 poslanců, kteří se sdružují do skupin na základě politic-
ké příslušnosti, a nikoli podle toho, ze kterého státu pocházejí.

Ofi ciální sídlo Evropského parlamentu je ve Štrasburku, který se nachází na hranicích Francie 
a Německa a symbolizuje usmíření Evropy po dvou světových válkách. Ve Štrasburku se podle 
rozhodnutí členských států EU koná každoročně 12 plenárních zasedání Parlamentu. Poslanci 
se scházejí také v parlamentních výborech v Bruselu, kde se rovněž konají dodatečná plenární 
zasedání. Rozpravy probíhají ve všech úředních jazycích EU a odrážejí význam, který Parlament 
přisuzuje různorodé a multikulturní Unii, „jednotné v rozmanitosti“!

Vítejte v Evropském 
parlamentu!
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Stále důležitější úloha

Od roku 1979 evropské smlouvy postupně rozšiřovaly pravomoci Parlamentu při přípravě roz-
počtu a právních předpisů EU. Posílen byl také politický dohled, který poslanci Evropského par-
lamentu vykonávají nad ostatními orgány a institucemi Unie. 

Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, rozšířila rozpočtovou pra-
vomoc Parlamentu na veškeré výdaje EU, včetně výdajů na společnou zemědělskou politiku, 
u nichž měla dosud poslední slovo Rada (zastupující vlády členských států). 

Legislativní pravomoc Parlamentu významně vzrostla: od nynějška má Parlament stejnou váhu 
jako Rada, pokud jde o stanovování právních předpisů téměř ve všech oblastech spadajících do 
působnosti Evropské unie. Dříve poslanci přijímali zákony zaměřené zejména na usnadnění vol-
ného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu v EU a na ochranu životního prostředí a spotřebitelů. 
Nyní je jejich souhlas nezbytný také pro přijímání zákonů souvisejících se zemědělstvím, rybo-
lovem, energetikou, cestovním ruchem, kontrolou vnějších hranic, policejní a soudní spoluprací 
nebo civilní ochranou.

Kandidáta na funkci předsedy Evropské komise navrhují vlády na základě výsledků voleb do 
Evropského parlamentu. Poté je potvrzen Parlamentem. Komisi jako celek, včetně vysokého 
představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který je zároveň místopředsedou 
Komise, schvaluje Parlament. Komise může být na základě nedůvěry, kterou jí vysloví poslanci 
Evropského parlamentu, přinucena podat demisi. 

Občané mohou zasílat Parlamentu petice se stížností týkající se uplatňování evropského práva. 
Poslanci volí evropského veřejného ochránce práv, který přezkoumává stížnosti ve věcech ne-
správného postupu orgánů a institucí Unie. Mohou také ustanovit vyšetřovací výbor, pokud se 
domnívají, že byly porušeny právní předpisy EU.

Listina základních práv Evropské unie stanoví občanská, politická, hospodářská a sociální práva 
uvedená dosud v různých vnitrostátních, evropských a mezinárodních aktech. Vstupem Lisa-
bonské smlouvy v platnost se tato listina stala závaznou a poslanci se na ni odvolávají v případě 
porušování lidských práv v EU.

Parlament rovněž ovlivňuje zahraniční politiku Unie. Všechny mezinárodní smlouvy a každé roz-
šíření EU musí nyní poslanci schválit. O opatřeních zaváděných v oblasti obchodní politiky, roz-
vojové spolupráce a humanitární pomoci musí rozhodovat společně Parlament a Rada. Poslanci 
také pravidelně jednají o dodržování lidských práv a vysílají do celého světa pozorovatele, aby 
ověřovali svobodný a nestranný charakter voleb. 
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■ Evropský parlament 
pracuje pro vás

Ať jsme mladí, studenti, v aktivním věku nebo v důcho-
du, všech se nás týkají evropské právní předpisy a někdy 
o tom ani nevíme. Zdravější potraviny, svoboda pohybu 
a možnost pracovat v celé Unii nebo ochrana životního 
prostředí: v mnoha oblastech je úloha evropských po-
slanců určující. Smyslem evropských zákonů je přede-
vším usnadnit občanům život v Unii a podporovat rovné 
příležitosti, práva a povinnosti.

Evropský parlament, stejně jako všechny parlamenty, projedná-

vá a přijímá zákony. Původně poslanci Evropského parlamentu 

pouze předkládali svá stanoviska k legislativním návrhům Evrop-

ské komise a Rada, která zastupuje vlády členských států, měla 

poslední slovo při přijímání zákonů. 

S postupem času docházelo ke změnám Smluv: úloha a pravo-

moci Evropského parlamentu se značně zvýšily a Parlament se 

stal neopomenutelným účastníkem při vytváření zákonů Unie. 

Aby mohlo vzniknout evropské nařízení nebo směrnice, je nyní 

ve většině případů třeba, aby se Parlament a Rada shodly na jeho 

obsahu: obvykle se tento postup nazývá „spolurozhodování“. 

Evropský právní předpis musí být nejprve podepsán předsedou 

Evropského parlamentu a předsedou Rady a teprve poté může 

být použit ve všech členských státech Unie. 
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■ Mobilní telefony v cizině: nižší účty

Evropské nařízení, které vstoupilo v platnost v roce 2007, 
stanovilo cenové stropy pro hovory uskutečněné či přijaté 
v jiném státě Evropské unie s cílem postupně je snižovat. Po-
slanci dosáhli zejména toho, že od července 2011 tarif „roa-
ming“ fakturovaný operátory nepřekročí 0,35 EUR za minutu 
za odchozí hovor a 0,11 EUR za minutu za příchozí hovor (bez 
DPH). Od července 2009 navíc platí, že cena SMS v rámci tarifu 
roaming nesmí překročit 0,11 EUR. Cenové stropy platí i pro 
posílání elektronické pošty a fotografi í a surfování po interne-
tu z mobilních telefonů nebo přenosných počítačů, přičemž 
tyto stropy se snižují v závislosti na objemu přenesených dat.

Evropský parlament, plnoprávný zákonodárce

Spolurozhodování se uplatňuje u valné většiny evropských 

právních předpisů. Týká se zejména volného pohybu osob, zbo-

ží, služeb a kapitálu uvnitř jednotného evropského trhu. Tento 

postup se také používá v oblastech, jako je ochrana životního 

prostředí, práva spotřebitelů a bezpečnost dopravy, a pro pro-

gramy na podporu výzkumu, vzdělávání a kultury či na podporu 

veřejného zdraví. 

Po poslední reformě Smluv se postup spolurozhodování stal, 

kromě několika výjimek, „řádným legislativním postupem“ pro 

přijímání zákonů v Unii. Používá se rovněž v rámci politik, které 

byly tradičně vyhrazeny pouze Radě, jako je zemědělství, rybo-

lov, přistěhovalectví a policejní a soudní spolupráce. Uplatňuje 

se také v oblastech, kde měl dosud Evropský parlament pouze 

právo veta (přijetí nebo zamítnutí celého právního textu), např. 

v případě politiky soudržnosti a regionálního rozvoje. Tento 

postup se použije rovněž v oblastech, které patří nově do pra-

vomoci EU, jako je sport a mládež, civilní ochrana a boj proti 

vážnému ohrožení veřejného zdraví, energetika, cestovní ruch 

nebo vesmírná politika.
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77

Příklady legislativní činnosti  
Evropského parlamentu

V uplynulých letech poslanci Evropského parlamentu přispěli ke 

zjednodušení uznávání diplomů a odborných kvalifikací mezi 

členskými státy: vykonávat svou profesi v jiné zemi EU je dnes 

daleko snazší. Poslanci se také podíleli na zpřísnění norem v ob-

lasti bezpečnosti a označování výrobků: nyní se v supermarketu 

lépe orientujeme ve velkém množství výrobků pocházejících 

z celé Evropy. Dnes má každý dost informací, aby se mohl roz-

hodnout, zda si koupí či nekoupí potraviny s geneticky modifi-

kovanými organismy (GMO).

Evropskému parlamentu se také podařilo posílit práva cestují-

cích v letecké a železniční dopravě, včetně starších osob a osob 

se sníženou pohyblivostí, které mohou nyní požadovat asistenci. 

Co je v létě lepšího než osvěžující koupel v moři nebo v jezeře? 

Koupání v čistší vodě vám zaručují evropské normy, které jsou 

díky Parlamentu přísnější!

Poslanci také přispěli k přijetí balíčku opatření proti hospodářské 

krizi a ke zvýšení transparentnosti evropského finančního sys-

tému a zkvalitnění dohledu nad ním. Parlament se navíc také 

podílel na stanovení pravidel, která zjednodušují a zlevňují přes- 

hraniční platby, a zvýšil ručení za bankovní vklady v případě 

úpadku bankovního ústavu až na 100 000 EUR. 

Evropská unie přijala svůj první soubor opatření ke zmírnění do-

padů klimatických změn, který má za cíl snížit emise skleníko-

vých plynů z automobilů, průmyslu a elektráren. Parlament také 

podporuje navržené cíle, které spočívají ve dvacetiprocentním 

snížení emisí skleníkových plynů, dvacetiprocentním zlepšení 

energetické účinnosti a dosažení dvacetiprocentního podílu 

obnovitelných zdrojů energie v EU do roku 2020. 
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■ Poslanci vám pomáhají

Jste turistický průvodce, realitní makléř nebo poskytovatel 
jiných služeb? Směrnice o službách vám umožní pracovat 
v cizině jednodušeji. Jelikož byla původně velmi kontroverz-
ní, pravděpodobně by nikdy nevznikla, kdyby Evropský parla-
ment nenavrhl kompromis. Poslanci dokázali vhodně vyvážit 
zájmy členských států, práva poskytovatelů služeb a spotře-
bitelů a potřeby zaměstnanců a zaměstnavatelů.
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Poslanci mohou předkládat podněty...

Jestliže Parlament považuje návrh právního předpisu za špat-

ný a domnívá se, že není možné jej zlepšit, má také pravomoc 

celé znění zákona zamítnout. To se například stalo se směrnicí 

o uvolnění trhu přístavních služeb a s další směrnicí týkající se 

softwarových patentů.

Poslanci mají také právo politické iniciativy, které jim umožňuje 

navrhovat Komisi, aby jim předložila určité legislativní návrhy. 

Pravidelně vyzývají Komisi a Radu, aby rozpracovaly stávající 

politiky nebo vypracovaly nové. Parlament například požádal 

Komisi o předložení návrhu právního aktu, kterým by se upravily 

a zjednodušily postupy týkající se dědictví v jiném členském stá-

tě, a předložil v této věci podrobná doporučení.

... občané také

Podle nové smlouvy může jeden milion občanů Unie pocháze-

jících z podstatného počtu členských států vyzvat Evropskou 

komisi, aby předložila vhodný návrh zákona k otázkám, k nimž 

je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu 

Unie.

Chcete, aby byly zohledněny vaše názory?

Jak ukazují výše uvedené příklady, evropské právní předpisy se 
snaží především zjednodušit občanům Unie život a zajistit, aby 
všichni Evropané měli stejné možnosti, stejná práva a povin-
nosti. Snaží se také podpořit obchod se zbožím a službami tím, 
že stanoví stejné konkurenční podmínky pro podniky ve všech 
členských státech. Tím, že každých pět let volí své evropské po-
slance, přispívají občané k tvorbě znění právních aktů, které se 
jich přímo dotýkají.



■ Používání bezpečných chemických výrobků

Chemické výrobky jsou v našem životě všudypřítomné. I když 
se nezpochybňuje jejich potřebnost, je jejich bezpečnost, po-
kud jde o zdraví nebo životní prostředí, značně nejistá. Evrop-
ská unie tedy přijala právní předpis nazvaný „REACH“, který 
má přehodnotit tisíce chemických výrobků v oběhu, s cílem 
stáhnout z trhu ty nejnebezpečnější. Díky neústupnosti po-
slanců byl upřednostněn rozvoj nových, méně škodlivých lá-
tek, a to vše s maximálním omezením pokusů na zvířatech.

Pro další informace viz „Evropské zákony: jak to funguje?“, strana 41.

10
EV

RO
PS

KÝ
 P

A
RL

A
M

EN
T 

PR
A

CU
JE

 P
RO

 V
Á

S



■ Dobře spravovaný 
evropský rozpočet

Nové dálnice, čistější pláže, výzkum nových léků, stu-
dium v zahraničí... Všichni máme větší či menší výhody 
z činností financovaných Evropskou unií. Kdo rozhoduje 
o rámci programů a činností financovaných na evropské 
úrovni? Je to Evropský parlament po dohodě s vládami 
členských států. Zde je několik příkladů činností podpo-
rovaných vašimi poslanci.

Každý rok jednají evropští poslanci na základě návrhů Evropské 

komise dlouhé měsíce s Radou (zastupující vlády členských 

států EU) a stanoví výši příjmů a výdajů Unie na následující rok. 

Takto stanovený rozpočet, který respektuje stropy stanovené na 

několik let, je velmi důležitý, neboť určuje výši podpory, kterou 

Evropská unie poskytuje jednotlivým oblastem své činnosti, aby 

zajistila solidaritu, udržitelný hospodářský růst a sociální soudrž-

nost. Parlament má také pravomoc zamítnout rozpočet a poža-

dovat nový návrh, pokud se domnívá, že jeho priority nebyly 

dostatečně zohledněny. 

Poslední reforma Smluv rozšířila rozpočtovou pravomoc Parla-

mentu na veškeré výdaje EU, včetně výdajů na společnou ze-

mědělskou politiku, u nichž měla dosud poslední slovo Rada. 

Postup schvalování ročního rozpočtu se zjednodušil.
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Kam jdou peníze Unie?

Finanční rámec EU, 2007–2013 (zaokrouhlené částky stanove-

né v interinstitucionální dohodě ze dne 17. května 2006, ceny 

z roku 2004):

EU ve světě: vnější 
činnost, rozvojová 

politika, humanitární 
pomoc  

49 miliard EUR (6 %)

Občanství, svoboda, 
bezpečnost a právo: ochrana 
občanských práv, volný pohyb 
osob, policejní a soudní 
spolupráce, boj proti terorismu
11 miliard EUR (1 %)

Ochrana přírodních zdrojů 
a hospodaření s nimi: 

zemědělství, udržitelný 
růst a životní prostředí  
371 miliard EUR (43 %)

Ostatní výdaje, včetně 
správních nákladů
51 miliard EUR (6 %)

Udržitelný růst: regionální 
hospodářský rozvoj, činnosti 
podporující hospodářský 
růst, konkurenceschopnost 
a zaměstnanost 
382 miliard EUR (44 %)



Podpora udržitelného hospodářského růstu…

Velká část peněz EU slouží ke zvýšení hospodářského rozvoje 

a snížení rozdílů mezi jednotlivými regiony Evropy: výstavba 

dálnic nebo železnic spojujících členské státy, podpora malých 

podniků, projekty výzkumu a technologické inovace (například 

na rozvoj energie z obnovitelných zdrojů). 

Velkou část z rozpočtu čerpá společná zemědělská politika. 

S podporou Evropského parlamentu však stoupá i důležitost 

jiných oblastí, jako je např. ochrana životního prostředí a vy-

tváření regionálních přírodních parků, zachování chráněných 

druhů, správa vodních zdrojů, boj proti klimatickým změnám 

atd.

Část rozpočtu Unie slouží také k financování hospodářského 

rozvoje ve světě a k humanitární pomoci určené na záchranu 

zemí postižených přírodními katastrofami a jinými krizovými si-

tuacemi.

… a zájmu občanů

Epidemie, jako je AIDS nebo ptačí chřipka, neuznávají hranice, 

a proto je účinnější, bojujeme-li proti nim společně. S podporou 

Evropského parlamentu je Evropská unie stále aktivnější v oblas-

ti veřejného zdraví a financuje zejména četné výzkumné projek-

ty týkající se nových léků.

V posledních letech využili poslanci své pravomoci také k roz-

šíření programů na podporu kulturní rozmanitosti Evropy. Tyto 

programy mají zvýšit pohyb uměleckých a kulturních děl a pro-

duktů v oblastech, jako jsou film, hudba, malířství, fotografie či 

divadlo.

Hospodářská situace je oblastí klíčového zájmu. V roce 2006 

Parlament schválil vytvoření Evropského fondu pro přizpůso-

bení se globalizaci s roční dotací 500 milionů EUR. Fond má 

pomáhat zaměstnancům, kteří přišli o práci při restrukturali- 13
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zaci průmyslu v důsledku mezinárodních souvislostí. V roce 

2009, kdy se již plně rozvinula hospodářská krize, byla oblast 

působnosti fondu rozšířena a byla zmírněna kritéria pro použití 

prostředků. 

Investování do budoucnosti

Evropský parlament ovlivňoval také složení víceletého fi nanční-

ho rámce, kterým byl stanoven strop výdajů pro každou katego-

rii evropské politiky do roku 2013. Poslanci museli tvrdě bojovat 

s členskými státy, aby získali další peníze na programy důležité 

pro občany. 

Parlament hájil zejména programy podporující mobilitu mla-

dých, díky nimž získají nové zkušenosti, včetně jazykových 

znalostí, a seznámí se s jinými kulturami. Podporoval například 

program Erasmus, který každoročně umožňuje více než 180 000 

studentů vzdělávat se na zahraničních univerzitách. Rovněž pro-

gram Leonardo da Vinci, v jehož rámci se uskutečňuje odborné 

vzdělávání prostřednictvím stáží v podnicích po celé Evropě, zís-

kal podporu Parlamentu. Obecně lze říci, že Parlament považuje 

výzkum a inovaci za velmi důležité.

Podle Lisabonské smlouvy bude napříště víceletý fi nanční rá-

mec stanoven nařízením (přijatým zvláštním legislativním po-

stupem), s nímž musí Evropský parlament vyslovit souhlas. 

14
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■ Odkud pocházejí peníze Unie?

Rozpočet Evropské unie je financován především z příspěvků 
členských států vypočtených podle jejich národního bohat-
ství. Další část finančních prostředků pochází z části DPH vy-
bírané v celé EU ze zboží a služeb a z cel vybíraných na vněj-
ších hranicích Unie z průmyslových a zemědělských výrobků 
dovážených ze třetích zemí. Tyto prostředky jsou označovány 
jako „vlastní zdroje“ Unie. Do budoucna Evropský parlament 
usiluje o nový systém financování umožňující přímé spojení 
Unie s evropskými daňovými poplatníky, aniž by jejich daně 
vzrostly. 
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Podrobná kontrola výdajů

Evropský parlament s pomocí Evropského účetního dvora sou-

stavně ověřuje, zda je rozpočet spravován účinným způsobem, 

a dbá na to, aby případná zpronevěra byla potírána.

Evropská komise a ostatní orgány EU musí každoročně Parla-

mentu prokazovat, že správně použily peníze Unie, které dostaly 

k dispozici: tento postup se nazývá „udělování absolutoria za pl-

nění rozpočtu“. Komise musí zohlednit doporučení, která v tom-

to směru učiní poslanci. 

■ Je Evropa drahá?

Do ročního rozpočtu EU, který činí více než sto dvacet miliard 
EUR, jde jen něco málo přes 1 % národního bohatství Unie, 
tj. přibližně 240 EUR na obyvatele. Je to velmi málo v porov-
nání s částkami vybranými na daních na národní úrovni. Přes-
to umožňují tyto peníze fi nancovat důležité politiky ve pro-
spěch občanů. Evropský parlament stojí každého občana EU 
přibližně 3 eura ročně.

Pro další informace viz „Jak se schvaluje rozpočet EU?“, strana 44.
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■ Strážce svobod 
a demokracie

Evropský parlament, který je jediným voleným orgánem 
v Evropské unii, bere velmi vážně svou úlohu strážce 
svobod a demokracie jak v Evropě, tak ve světě. Úlohou 
poslanců je především zastupovat občany na úrovni EU 
a hájit jejich zájmy před evropskými vedoucími předsta-
viteli a orgány Unie. 

Lisabonská smlouva stanoví, že Evropská unie je založena na hod-

notách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti 

a dodržování lidských práv, včetně práv menšin. Tyto hodnoty 

jsou společné členským státům, a to „ve společnosti vyznačující 

se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedl-

ností, solidaritou a rovností žen a mužů“. Mimo jiné je cílem Unie 

„podporovat mír, evropské hodnoty a blahobyt svých obyvatel“.

Listina základních práv Evropské unie byla vypracována v roce 

2000 Konventem tvořeným především evropskými a národními 

poslanci. V jediném dokumentu jsou stanovena občanská, po-

litická, hospodářská a sociální práva uvedená dosud v různých 

vnitrostátních, evropských a mezinárodních aktech. Se vstupem 

Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se tato listina 

stala právně závaznou, jak žádal Evropský parlament. Tři členské 

státy – Česká republika, Polsko a Spojené království – nicméně 

obdržely výjimku.

Politická činnost poslanců se soustřeďuje na respektování důstoj-

nosti osob a vždy, když poslanci poukazují na zjevná porušení lid-

ských práv v Evropské unii, odkazují na tuto listinu. 



Parlament je velmi citlivý na zásadu tolerance a tvrdošíjně bojuje 

proti každé diskriminaci, ať je založena na pohlaví, rase, etnickém 

nebo sociálním původu, jazyku, náboženství, politických názo-

rech, zdravotním postižení, věku či sexuální orientaci. Staví se 

například proti rasismu a xenofobii a neustále připomíná nutnost 

dodržovat evropské normy v oblasti rovných příležitostí pro muže 

a ženy. Poslanci Evropského parlamentu rovněž uplatňují veške-

rou svou pravomoc při zajišťování práv zdravotně postižených 

osob a při dohledu nad ochranou práv dětí.

■ Boj proti všem formám zneužívání žen

Evropský parlament je v mnoha případech původcem úsilí 
věnovaného potírání všech druhů násilí páchaného na že-
nách, boji proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování a ochraně žen před chudobou. Všemožně se 
rovněž snaží podporovat rovnost žen a mužů a přičinil se 
o vznik Evropského institutu pro rovnost žen a mužů pověře-
ného sledováním pokroku dosaženého v této oblasti. Uvede-
ný institut sídlí ve Vilniusu v Litvě. Prostřednictvím usnesení 
přijatých na plenárním zasedání vyvíjí Parlament nátlak na 
vlády a orgány EU, aby zlepšovaly postavení žen.

Ochrana svobod za všech okolností

Atentáty, k nimž došlo v září 2001 ve Spojených státech, v břez-

nu 2004 v Madridu a v červenci 2005 v Londýně, přiměly členské 

státy zvýšit spolupráci v boji proti terorismu. Evropský parlament 

podporuje úsilí o policejní a soudní spolupráci, jež jsou jedinou 

zárukou účinného boje proti těmto hrozbám bez hranic, odmítá 

však, aby práva občanů doplácela na politiku bezpečnosti.

Podle poslanců musí být boj proti terorismu doprovázen dodržo-

váním osobních svobod, aby nebyly zpochybněny hodnoty, na 

kterých se zakládá evropská demokracie. Toto poselství předávají 

soustavně poslanci v dokumentech, které projednávají, ať již jde 
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o dohody se Spojenými státy o předávání osobních údajů cestu-

jících v letadlech, o uchovávání telefonických údajů operátory či 

o výměnu bankovních údajů. Současně podpořili revizi směrnice 

o praní špinavých peněz, aby se vztahovala také na financování 

terorismu. Zákony v těchto oblastech bude napříště přijímat Par-

lament a Rada postupem spolurozhodování.

Evropský parlament hrál také významnou roli při vytváření nové 

Agentury Evropské unie pro základní práva, která sídlí ve Vídni 

a je pověřena dohledem nad uplatňováním těchto práv v člen-

ských státech. Je také v úzkém kontaktu s evropským inspekto-

rem ochrany údajů, který sídlí v Bruselu a jehož úkolem je dohlížet 

na ochranu osobních údajů a soukromí v celé Unii.

Odpovědi na petice občanů

Každý, kdo je občanem Evropské unie nebo má trvalé bydliš-

tě v jednom z jejích členských států, může zaslat Evropskému 

parlamentu petici v souvislosti s otázkou, která patří do oblasti 

činnosti EU a přímo se jej týká. 

Velký počet petic poukazuje na obtíže při konkrétním uplatňo-

vání evropských směrnic na vnitrostátní úrovni, zejména v ob-

lasti životního prostředí, sociálního zabezpečení, uznávání diplo-

mů a znalostí a v určitých aspektech fungování jednotného trhu 

EU. Parlament k řešení těchto problémů přispívá.

Adresa, na kterou můžete zasílat petice: strana 56.
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■ Silikonové protézy: přísnější 
právní úprava díky peticím

V roce 1998 byly Evropskému parlamentu předloženy dvě 
petice, jež upozorňovaly na negativní účinky silikonových 
prsních implantátů na lidské zdraví a žádaly jejich okamžitý 
zákaz. Následné rozpravy a usnesení Parlamentu společně se 
studií, kterou poslanci nechali vypracovat, donutily Evropskou 
komisi vyjasnit a posílit ustanovení týkající se informovanos-
ti pacientů, následného postupu a kontrol. Směrnice z roku 
2003 značně zpřísnila kontroly kvality a bezpečnosti nezbyt-
né před uvedením prsních implantátů na evropský trh.

Kontrola Evropské komise

Bez souhlasu Evropského parlamentu se nikdo nemůže stát před-
sedou Komise. Kandidáta na tuto funkci navrhují představitelé stá-
tů a vlád na základě výsledků voleb do Evropského parlamentu 
a poté o něm hlasují poslanci. Kandidáty na funkci člena Komi-
se rovněž navrhují vlády. Poté se účastní slyšení s poslanci, jehož 
cílem je ověřit odbornou způsobilost kandidátů. Totéž platí i pro 
vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, který tuto funkci vykonává jako místopředseda Komise.

Poslanci Evropského parlamentu schvalují Komisi jako celek hlaso-
váním o důvěře. Mohou také celou Komisi přinutit podat demisi 
prostřednictvím vyslovení nedůvěry. Vyslovení nedůvěry je však 
považováno za krajní řešení a nikdy nebylo použito. V roce 1999 
vedla skutečnost, že se Parlament chystal vyjádřit nedůvěru Komi-
si, které předsedal Jacques Santer, k její demisi.

Parlament dále bedlivě sleduje činnost Komise podrobným pře-
zkoumáváním ustanovení obsažených ve zprávách o politikách, 
právních předpisech a rozpočtu Unie. Evropští komisaři jsou pra-
videlně vyzýváni k tomu, aby vystoupili před poslanci na schůzích 
výborů nebo na plenárním zasedání, kde obhajují své politiky, 
vysvětlují zamýšlená opatření a odpovídají na otázky poslanců 
Parlamentu. Na programu každého plenárního zasedání je „doba 
vyhrazená pro otázky“, kdy se poslanci ptají předsedy Komise na 
aktuální záležitosti. 
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■ A co euro?

Poslanci dohlížejí na správu jednotné měny Unie, eura, a vy-
zývají prezidenta Evropské centrální banky (ECB), aby před 
Hospodářským a měnovým výborem Evropského parlamen-
tu vysvětlil její politiku. Ke jmenování prezidenta i ostatních 
členů představenstva ECB může dojít pouze po poradě s Ev-
ropským parlamentem. Podle Lisabonské smlouvy může Par-
lament napříště přijímat společně s Radou opatření nezbytná 
pro používání eura.

Dohled nad činností Rady

Na začátku každého „evropského summitu“ (nebo „Evropské 
rady“), kdy vedoucí představitelé členských států stanovují obec-
né směry politiky, předseda Parlamentu oznamuje svá strategická 
doporučení. Předseda Evropské rady a vysoký představitel Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (tyto funkce vznikly 
podle Lisabonské smlouvy) pravidelně vystupují před poslanci, 
aby je informovali o své činnosti. 

Předsednictví Rady, v němž se střídají ministři členských států, 
se pravidelně setkává s předsedy politických skupin Evropského  
parlamentu a účastní se plenárních zasedání, kde představuje 
svůj program, informuje o výsledcích a diskutuje s poslanci. Před-
sednictví se často účastní rovněž schůzí parlamentních výborů. 

Poslanci mohou, buď ústně na plenárním zasedání nebo písem-
nou formou, klást předsednictví Rady EU otázky týkající se jaké-
hokoli tématu, například přijímání opatření k nápravě porušování 

lidských práv, demokracie nebo právního státu.
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■ Evropský veřejný ochránce práv

Parlament volí evropského veřejného ochránce práv, jehož 
úlohou je přezkoumávat případy „nesprávného úředního 
postupu“ orgánů Unie, na něž upozorní občané a podni-
ky, s cílem dosáhnout urovnání sporů. Poslanci Evropského 
parlamentu stanovují také předpisy upravující postavení ve-
řejného ochránce práv a obecné podmínky pro výkon jeho 
funkce. Ochránce práv pracuje v jedné z budov Evropského 
parlamentu.

Úzká spolupráce s národními parlamenty

Evropský parlament se také účastní vytváření a udržování úz-
kých styků s parlamenty jednotlivých států. Cílem této mezi-
parlamentní spolupráce je především zdůraznit demokratickou 
kontrolu a odpovědnost za rozhodnutí přijímaná na evropské 
úrovni. Zajišťuje větší transparentnost a otevřenost rozhodova-
cích procesů. 

Reforma Smluv zapojuje národní parlamenty ještě více do insti-
tucionálního postupu, zejména na legislativní úrovni. Parlamen-
ty členských států se tak stávají plnohodnotnými hráči v procesu 
přijímání evropských právních předpisů. Jejich úlohou je zejmé-
na posoudit, zda je respektována zásada subsidiarity. Podle této 
zásady jedná Unie pouze tehdy, pokud cílů zamýšlené činnosti 
nemůže být dosaženo uspokojivě na místní úrovni. Pokud do-
statečný počet vnitrostátních parlamentů vznese námitku vůči 
legislativnímu návrhu v souvislosti se zásadou subsidiarity, pře-
zkoumá se návrh a orgány EU musí případné rozhodnutí o dal-
ším postupu řádně odůvodnit. 

Parlamenty členských států mimo jiné aktivně přispívají k řád-
nému fungování Unie tím, že se účastní postupů revize Smluv 
a jsou informovány o žádostech o přistoupení k EU.
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■ Evropský parlament 
a rozšíření EU

Evropská unie nemůže přijmout nové členské státy bez 
souhlasu Evropského parlamentu. Poslanci Evropského 
parlamentu zejména ověřují, zda kandidátské země spl-
ňují politická a hospodářská kritéria zakotvená ve Smlou-
vách, přičemž velký význam přikládají lidským právům. 

Každý evropský stát, který uznává hodnoty EU a zavazuje se k je-
jich podpoře, může požádat o členství v Unii. Žádost je adreso-
vána Radě, která rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Komisí 
a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. 

I když jednání s kandidátskými zeměmi a stanovení data vstupu 
přísluší Radě a Komisi, poslanci jsou pověřeni dohlížet na po-
stup až do dne přistoupení, aby bylo zaručeno, že byly splněny 
všechny podmínky pro přistoupení k EU. 

Každá země, která se uchází o členství v Unii, totiž musí splnit 
tzv. kodaňská kritéria, nazvaná podle města, v němž v roce 1993 
představitelé států a vlád stanovili podmínky pro přistoupení 
k Unii (tyto podmínky byly později zpřísněny). 

Před tím, než se stane členem EU, musí kandidátská země splnit 
následující tři podmínky: 
– politické kritérium: stabilní instituce zajišťující demokracii, 

právní stát, lidská práva, ochranu a respektování menšin,
– ekonomické kritérium: fungující tržní ekonomika a schop-

nost čelit tržním silám a konkurenčnímu tlaku uvnitř Unie, 
– kritérium týkající se dodržování acquis communautaire: 

schopnost plnit povinnosti vyplývající z přistoupení, a zejmé-
na přijmout politické, hospodářské a měnové cíle Unie. 
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Parlament také vyzval k tomu, aby se současně posuzovaly dva 
aspekty: zda jsou kandidátské země připraveny na vstup a zda má 
Unie dostatečnou „absorpční kapacitu“. V posledních letech po-
slanci tuto otázku několikrát projednávali. Podpořili zahájení jed-
nání s Tureckem a Chorvatskem a kandidaturu Bývalé jugoslávské 
republiky Makedonie. 

■ EU od 6 po 27 členů

Březen 1957 Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, 
Spolková republika Německo 
a Nizozemsko 

Leden 1973 Dánsko, Irsko a Spojené království 
Leden 1981 Řecko
Leden 1986 Španělsko a Portugalsko

Listopad 1990 opětovné sjednocení Německa, 
začlenění bývalé NDR

Leden 1995 Finsko, Rakousko a Švédsko
Květen 2004 Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, 

Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, 
Slovensko a Slovinsko

Leden 2007 Bulharsko a Rumunsko

Dobrovolné vystoupení z Unie

Lisabonská smlouva nyní umožňuje, aby členský stát, který si to 

přeje, z Unie vystoupil. Způsob vystoupení z Unie bude stanoven 

v dohodě mezi vládami členských států, která bude uzavřena po 

obdržení souhlasu Evropského parlamentu. Dotyčný stát bude však 

mít nadále možnost stát se opět členem Unie, pokud znovu absol-

vuje postup přistoupení.  



■ Evropský parlament  
ve světě

Evropský parlament musí vyjádřit svůj souhlas s většinou 
mezinárodních smluv, které Unie uzavírá, a účastní se vy-
pracování politiky rozvoje a humanitární pomoci EU. Po-
slanci stále více ovlivňují evropskou zahraniční politiku 
a udržují úzké vztahy se zákonodárci celého světa. Jedna-
cí sál Evropského parlamentu je rovněž významnou plat-
formou pro mezinárodní představitele a jiné osobnosti.  

Ve vztazích s okolním světem Unie prosazuje své hodnoty a zá-

jmy a přispívá k ochraně svých občanů. Zasazuje se o mír, bez-

pečnost, udržitelný rozvoj celé planety, solidaritu mezi národy, 

volný a spravedlivý obchod, odstranění chudoby, ochranu lid-

ských práv a o důsledné dodržování a rozvíjení mezinárodních 

právních předpisů.
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Žádné mezinárodní smlouvy 
bez Evropského parlamentu

Souhlas poslanců je nezbytný pro většinu mezinárodních smluv, 

které Evropská unie uzavírá. Řada fi nančních protokolů se třetí-

mi zeměmi byla Parlamentem zamítnuta kvůli ochraně lidských 

práv. 

Komise je mimo jiné povinna informovat Parlament o vývoji 

mnohostranných obchodních jednání na úrovni Světové ob-

chodní organizace (WTO) a o dvoustranných jednáních se tře-

tími zeměmi. V souvislosti s těmito jednáními poslanci vyjadřují 

doporučení a uplatňují svůj vliv při schvalování výsledků jedná-

ní. Podle Lisabonské smlouvy nyní legislativní akty související 

s uplatňováním společné obchodní politiky přijímají společně 

Evropský parlament a Rada.

Větší úloha v politice rozvoje 
a humanitární pomoci

Opatření nezbytná pro provádění politiky ve prospěch rozvo-

jových zemí a hospodářské, fi nanční a technické spolupráce se 

třetími zeměmi budou napříště stanovovat Evropský parlament 

a Rada postupem spolurozhodování. Základními cíli jsou potí-

rání chudoby, podpora řádné veřejné správy, demokracie a lid-

ských práv. 

Poslanci mají nyní legislativní úlohu v politice humanitární po-

moci Unie, jejímž cílem je poskytovat pomoc, podporu a ochra-

nu obyvatelstvu třetích zemí postiženému přírodními nebo člo-

věkem způsobenými pohromami. 
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■ Vytvoření Evropského dobrovolnického  
sboru humanitární pomoci

Parlament a Rada by měly stanovit pravidla pro fungování 
nového Evropského dobrovolnického sboru, který by vytvořil 
rámec pro společný příspěvek mladých Evropanů k humani-
tárním činnostem Unie.

Poslanci důsledně sledují zahraniční politiku

Rada konzultuje s Parlamentem důležitá rozhodnutí v oblasti 

zahraniční politiky. Poslanci mohou politiku Rady zpochybnit 

a předložit doporučení. Vysoký představitel Unie pro zahraniční 

věci a bezpečnostní politiku, který je zároveň místopředsedou 

Komise, je pravidelně zván na plenární zasedání, aby informoval 

o působení EU ve světě. 

Parlament má rovněž plné právo dohlížet na novou Evrop-

skou službu pro vnější činnost zřízenou na základě Lisabonské 

smlouvy. Tato diplomatická služba má zajišťovat soulad zahra-

niční politiky Unie, a to jak na úrovni politické, tak ekonomické 

a vojenské. 

Parlament soustavně usiluje o navazování politických, hospo-

dářských a kulturních vztahů s ostatními parlamenty ve světě. 

Poslanci se tak účastní  Smíšeného parlamentního shromáždění 

zemí Evropské unie a zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří 

(AKT-EU), Parlamentního shromáždění EU-Středomoří (EMPA), 

v němž má zastoupení mimo jiné i Palestinská samospráva a Iz-

rael, Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění 

(Eurolat) a Parlamentního shromáždění Euronest. 



Parlament přijímá vedoucí představitele z celého světa

Evropský parlament pravidelně zve představitele států, předse-

dy vlád a jiné význačné osobnosti z celého světa, aby vystoupili 

před poslanci na plenárním zasedání. Z osobností, které navští-

vily Parlament v posledních letech, uveďme jordánského krále 

Abdulláha II., prezidenta Palestinské národní správy Mahmúda 

Abbáse, prezidenta Ukrajiny Viktora Juščenka, prezidentku Li-

bérie Ellen Johnsonovou-Sirleafovou, afghánského prezidenta 

Hamída Karzáího, bolívijského prezidenta Eva Moralese, fi lipín-

skou prezidentku Glorii Macapagalovou-Arroyovou, gruzínské-

ho prezidenta Michaila Saakašviliho a předsedu izraelské vlády 

Jicchaka Rabina. 
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■ Lidská práva především

V Evropě i ve světě bojuje Evropský parlament za lidská 
práva, svobodu a demokracii. Vysílá pozorovatele po celé 
planetě, aby dohlíželi na řádný průběh voleb. Poslanci 
dbají na to, aby byla v hospodářských a obchodních do-
hodách, jež EU podepisuje s třetími zeměmi, dodržována 
lidská práva, a udělují každý rok Sacharovovu cenu oso-
bám bojujícím za „svobodu myšlení“.

Parlament dbá na to, aby byla lidská práva jedním z hlavních 

evropských témat. Je iniciativní v takových oblastech, jako je 

předcházení mučení, ochrana menšin, předcházení konfliktům, 

prosazování práv žen a dětí a ochrana zastánců lidských práv. 

Evropský parlament rovněž aktivně podporuje vytváření a čin-

nost mezinárodních soudů, jako je Mezinárodní trestní soud, či 

soudy vytvářené za účelem souzení válečných zločinců v ze-

mích bývalé Jugoslávie a ve Rwandě.

29



Odhalovat porušování lidských práv

Při každém plenárním zasedání ve Štrasburku se evropští po-

slanci věnují kritickým situacím v oblasti lidských práv v různých 

oblastech světa. Parlament pravidelně přijímá usnesení, v nichž 

vyzývá orgány EU a vlády, aby přijaly bezodkladná opatření 

k ukončení porušování základních práv. 

Evropský parlament zveřejňuje každoročně zprávu o situaci 

v oblasti lidských práv ve světě a jeho výpovědi upozorňují EU 

a svět na ty nejzávažnější případy. Ve svých  zprávách odsoudil 

například genocidu v Dárfúru, porušování svobod v Číně a zloči-

ny spáchané v Čečensku.

■ Evropský parlament zásadně odmítá trest smrti

Evropský parlament rozhodně odsuzuje trest smrti ve všech 
případech a za všech okolností. Jeho členové opakovaně ob-
hajovali celosvětové a bezpodmínečné moratorium týkající se 
poprav, které by mělo být ustanoveno prostřednictvím rezolu-
ce OSN. Tímto opatřením chce Parlament potvrdit univerzální 
hodnotu života a důstojnosti osob.
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Záruka demokratických voleb

Delegace evropských poslanců jsou pravidelně vysílány do tře-

tích zemí jakožto pozorovatelé voleb. Dohlížejí na průběh celých 

voleb a upozorňují orgány a mezinárodní společenství na pří-

padné porušování práv občanů. Evropští poslanci se účastnili 

jako pozorovatelé například voleb v Libérii, v Demokratické re-

publice Kongo, na palestinských územích a na Ukrajině.

Zajistit zohlednění lidských práv  
v mezinárodních dohodách

Evropský parlament má pravomoc zamítnout uzavření důleži-

tých dohod se třetími zeměmi, pokud zjistí porušování lidských 

práv a demokratických zásad. Stejně tak vyžaduje důsledné do-

držování ustanovení týkajících se lidských práv, která jsou syste-

maticky zahrnována do těchto dohod a která umožňují v kraj-

ním případě jejich vypovězení. 
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www.europarl.europa.eu/sakharov

OLEG ORLOV
SERGEJ KOVALJOV

LJUDMILA ALEXEJEVOVÁ
za sdružení MEMORIAL a všechny ostatní ochránce 

lidských práv v Rusku

CS

Azylová politika a boj proti obchodování s lidmi

Lisabonská smlouva vyzývá EU k rozvíjení společné politiky v ob-

lasti azylu, jejímž cílem je poskytnout všem politickým uprchlí-

kům vhodný statut, prostřednictvím zavedení společných po-

stupů pro udělování a odnímání ochrany, a přijetí společných 

norem týkajících se podmínek pro přijímání žadatelů o azyl.

Cílem společné imigrační politiky Unie je mimo jiné zajistit rov-

né zacházení se státními příslušníky třetích zemí, kteří legálně 

pobývají v členských státech. V rámci této politiky se Evropský 

parlament nyní podílí na přijímání opatření pro boj proti obcho-

dování s lidmi, zejména ženami a dětmi.

Sacharovova cena za svobodu myšlení

Sacharovova cena za svobodu myšlení, která je pojmenována 

podle ruského vědce a politického disidenta Andreje Sacharova, 

je udělována osobnostem nebo organizacím, které chrání lidská 

práva, demokracii a svobodu projevu a bojují proti nesnášenli-

vosti a útlaku na celém světě. 

Byla vytvořena v roce 1988 a je každoročně udělována Evrop-

ským parlamentem při slavnostním zasedání ve Štrasburku. Po-

kud to časový rozvrh Parlamentu dovoluje, je cena předávána 

k datu co možná nejbližšímu 10. prosinci, výročí podpisu Všeo-

becné deklarace lidských práv OSN v roce 1948. 

Mezi její nositele patří Nelson Mandela (Jihoafrická republika), 

Alexander Dubček (Československo), hnutí Las Madres de la Pla-

za de Mayo (Argentina), Aun Schan Su Ťij (Myanmar), Ibrahim 

Rugova (Kosovo), OSN a její tehdejší generální tajemník Kofi  An-

nan, Chu Ťia (Čína) a sdružení Memorial, které obhajuje lidská 

práva v Rusku.
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■ Soukolí Evropského 
parlamentu

Život a práce Evropského parlamentu jsou určovány ča-
sovým rozvrhem rozděleným na barevné týdny: růžové, 
červené, modré, tyrkysové. Každá barva odpovídá jedné 
etapě činnosti Parlamentu. Aby práce správně probíhala, 
vyžaduje organizaci a administrativní podporu. Stroj je 
dobře zaběhnutý, každý zde má své místo a nic není po-
necháno náhodě.

„Růžové“ týdny pro parlamentní výbory

Evropský parlament má 20 stálých parlamentních výborů, speci-

alizovaných na jednotlivé oblasti, např. životní prostředí, dopravu, 

průmysl nebo rozpočet. Ve výborech jsou zastoupeny jednotlivé 

politické směry shromáždění. Výbory mají různý počet poslanců 

a jejich úkolem je připravovat práci plenárního zasedání. 

Na schůzích výborů poslanci poprvé jednají a hlasují o zprávách 

vyjadřujících jejich názor na návrhy právních předpisů nebo roz-

počtu EU na následující rok. Vypracovávají také „zprávy z vlastní-

ho podnětu“, v nichž doporučují Evropské komisi nebo vládám 

členských států jednat v určité oblasti.
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■ Zvláštní a vyšetřovací výbory

V případě potřeby může Parlament vytvořit zvláštní nebo vy-
šetřovací výbory. Například v roce 1996 byl vytvořen vyšet-
řovací výbor, který zjišťoval, zda se Komise a vlády zachova-
ly správně při epidemii „nemoci šílených krav“. Po potopení 
tankeru Prestige vytvořili poslanci v roce 2003 výbor, který 
zkoumal možnosti zvýšení námořní bezpečnosti. V roce 2006 
se jiný výbor zabýval činností CIA v Evropě poté, co se v tisku 
objevily informace, že americké tajné služby převážely a ne-
legálně zadržovaly v evropských zemích osoby podezřelé 
z terorismu. V roce 2007 byl pak zřízen dočasný výbor, který 
zkoumal možné reakce EU na změnu klimatu. V roce 2009 byl 
zřízen zvláštní výbor, který má navrhnout opatření k ozdra-
vění fi nančních trhů a zvýšení jejich stability po celosvětové 
fi nanční, hospodářské a sociální krizi. 

„Červené“ týdny pro plenární zasedání

Plenární zasedání je vrcholným obdobím života Parlamentu. 

Všichni poslanci Evropského parlamentu se scházejí v jednacím 

sále ve Štrasburku. Kratší dodatečná zasedání probíhají v Bru-

selu. Zprávy schválené ve výborech jsou znovu projednávány, 

upravovány a poté je o nich hlasováno. Odrážejí tedy ofi ciální 

postoj Evropského parlamentu.

Kromě zpráv přijímají evropští poslanci také tzv. usnesení nebo 

kladou otázky týkající se aktuálních témat přímo představitelům 

Evropské komise a Rady. Přijímají návštěvy vrcholných předsta-

vitelů států a osobností z celého světa.
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„Modré“ týdny pro politické skupiny

Evropští poslanci neza-

sedají podle národností, 

ale sdružují se podle své 

politické příslušnosti. Aby 

mohla být vytvořena po-

litická skupina, je třeba 

shromáždit minimální 

počet poslanců z různých 

členských států. Poslanci, 

kteří nejsou členy žádné 

skupiny, patří automaticky 

k „nezařazeným“. 

V průběhu „týdnů politických skupin“, které obvykle předcházejí 

plenárním zasedáním, každá politická skupina koordinuje a for-

muluje postoje, které bude následně zastávat při projednávání 

jednotlivých témat programu jednání. 

„Tyrkysové“ týdny: poslanci ve svých 
volebních obvodech nebo na pracovní cestě

Několik týdnů v roce je vyhrazeno práci poslanců Evropského 

parlamentu v jejich volebních obvodech, kde se mohou setká-

vat s voliči, nebo pro pracovní cesty ad hoc v jiných částech 

světa. 

■ Jakým jazykem hovoříte?

Parlament má vícejazyčné oddělení, které umožňuje, že na 
všech plenárních zasedáních i ostatních schůzích se poslanci 
mohou vyjadřovat v jakémkoli úředním jazyce EU. Vše, co říka-
jí, je simultánně tlumočeno. Díky překladatelům jsou pracovní 
dokumenty Parlamentu k dispozici ve všech úředních jazycích 
Evropské unie. Odráží a zhodnocuje to kulturní různorodost 
Evropské unie a činí práci poslanců přístupnou občanům.
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Kdo co v Evropském parlamentu dělá?

Předseda Evropského parlamentu je volen na dva a půl roku 

evropskými poslanci a má klíčovou roli: řídí veškerou činnost Ev-

ropského parlamentu, předsedá plenárním zasedáním a pode-

pisuje rozpočet i právní předpisy schvalované společně s Radou. 

Reprezentuje Parlament v mezinárodních vztazích a ve vztahu 

k ostatním orgánům Unie. Parlament má 14 místopředsedů, 

z nichž každý má zvláštní pravomoc. 

Konferenci předsedů tvoří předseda Parlamentu spolu s před-

sedy všech politických skupin. Konference organizuje a plánuje 

práci Parlamentu: připravuje například časový rozvrh a pořady 

jednání plenárních zasedání či složení výborů a delegací.

Předsednictvo se zabývá administrativními, personálními a orga-

nizačními otázkami Parlamentu. Je složeno z předsedy Evropské-

ho parlamentu, místopředsedů a kvestorů volených shromáždě-

ním. Předsednictvo také odpovídá za rozpočet Parlamentu.

Poslanci Evropského parlamentu a Parlament mají k dispozici 

rozsáhlou administrativní infrastrukturu. Posláním generální-

ho sekretariátu je pomáhat všem poslancům při výkonu jejich 

mandátu. Celkem v Bruselu, Lucemburku, Štrasburku a v infor-

mačních kancelářích pracuje okolo 5 400 osob, z nichž jednu 

čtvrtinu představují překladatelé a tlumočníci. Připočteme-li 

zaměstnance politických skupin a asistenty poslanců, pohání 

parlamentní „stroj“ do chodu přibližně 7 000 lidí.
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■ Blíže k vašemu domovu

Pracovními místy Evropského parlamentu jsou Brusel, Lu-
cemburk a Štrasburk, ale každý může sledovat jeho práci z do-
mova, aniž by musel cestovat! Pohodlně usazeni před svým 
počítačem můžete sledovat plenární zasedání, prohlížet si 
dokumenty a tisková prohlášení nebo klást on-line otázky 
k evropským tématům. Ve všech hlavních městech členských 
států jsou vám navíc k dispozici informační kanceláře. 

Internetové stránky: okno otevřené do Parlamentu

Zapamatovat si adresu je snadné – www.europarl.europa.eu – 

a každý zde může najít množství zajímavých informací o Parla-

mentu ve svém jazyce. Internetové stránky Evropského parla-

mentu mají bohatou nabídku: ať se chcete informovat o nedáv-

né parlamentní činnosti, sledovat on-line jednání a hlasování ve 

výboru a na plenárním zasedání, lépe poznat evropské poslance 

a jejich úlohu, předložit petici nebo se pouze informovat o fungo-

vání Evropského parlamentu, odpovědi najdete na této adrese.
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Parlament rovněž poskytuje občanům přístup k různým doku-

mentům prostřednictvím internetového registru. Občané se tak 

mohou seznámit s jeho činností a lépe jí porozumět. K dispozici 

jsou i historické archivy.

Europarl TV: internetové televizní 
vysílání Evropského parlamentu

Sledovat aktuální dění v EU, vidět poslance při práci, podívat se 

do zákulisí Parlamentu a přímo pozorovat jeho činnost: to vše 

je možné díky stránkám www.europarltv.eu. Internetové tele-

vizní vysílání Evropského parlamentu nabízí čtyři kanály, každý 

zaměřený na jiné publikum: od školní mládeže přes občany se 

zájmem o evropskou politiku až po odborníky.

Chcete se na něco zeptat?
Obraťte se na elektronickou schránku Parlamentu

Internetové stránky obsahují velké množství informací, avšak ně-

kdy je složité orientovat se v „labyrintu“ Evropské unie. Evropský 

parlament proto zřídil elektronickou schránku, do níž může kaž-

dý zaslat své dotazy, požádat o informace nebo předložit návrhy 

týkající se oblastí činnosti Evropské unie. Každý rok Parlament 

odpovídá na desetitisíce zpráv zaslaných občany.

Informováni jako novináři

Sdělovací prostředky mají důležitou úlohu pro seznámení ob-

čanů s orgány, které je zastupují. Parlament má tiskové oddě-

lení, které informuje novináře o aktuálních parlamentních roz-

pravách a výsledcích hlasování. Tyto informace jsou veřejnosti 

k dispozici v reálném čase na vícejazyčné internetové stránce. 

Novináři mohou počítat s logistickou a technickou podporou 

a s audiovizuálním materiálem (fotografi e, videonahrávky, archivy 

audionahrávek atp.). Tiskové oddělení také organizuje tiskové 

konference a semináře k aktuálním evropským tématům.
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Návštěva Parlamentu

Našli jste na internetu mnoho informací, ale rádi byste viděli, jak 

konkrétně Evropský parlament pracuje a co pro vás dělá? Stejně 

jako přibližně každý rok 300 000 osob máte i vy možnost navští-

vit ve skupině či samostatně pracovní místa ve Štrasburku, Bru-

selu či Lucemburku a zúčastnit se plenárního zasedání či setkat 

se s vašimi poslanci. Stačí kontaktovat oddělení pro návštěvy 

a semináře, které v průběhu celého roku organizuje prohlídky 

ve všech úředních jazycích Evropské unie, jejichž cílem je ukázat, 

jak Parlament funguje, jaká je jeho úloha a odpovědět na vaše 

otázky.

Na Den Evropy, který je 9. května, jsou jednací sály Parlamentu 

ve Štrasburku a v Bruselu zpřístupněny veřejnosti v rámci dne 

otevřených dveří. Každoročně této příležitosti využije přibližně 

60 000 osob, které Evropský parlament navštíví a informují se 

o jeho činnosti.

V blízké budoucnosti bude v novém návštěvnickém centru 

v Bruselu zahájena interaktivní expozice týkající se fungování 

Evropského parlamentu a dopadu jeho rozhodnutí na běžný 

život občanů. Prostřednictvím multimediální hry se návštěvníci 

budou moci dokonce stát „na jeden den poslanci“. 
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Informační kanceláře pro občany

Ve všech hlavních městech členských států má Evropský parla-

ment své informační kanceláře a v některých členských státech 

i regionální informační pobočky. Slouží ke zjednodušení přímé-

ho kontaktu občanů s orgánem, který je zastupuje.

Informační kanceláře pořádají informační kampaně k různým 

evropským otázkám. Připravují semináře a přednášky, zejména 

pro studenty, osoby ovlivňující veřejné mínění a sdělovací pro-

středky.

Informační kanceláře organizují také decentralizovaná fóra, kde 

poslanci, představitelé místní správy, občané a zástupci různých 

sociálních a profesionálních kategorií diskutují o nejdůležitějších 

politických opatřeních v příslušném regionu. Organizují také se-

tkání poslanců Evropského parlamentu s představiteli národní 

a místní správy, tiskem a veřejností.

Kontaktujte své poslance

Parlament, to jsou především poslanci. Právě oni, kteří dosta-

li mandát od občanů při volbách do Evropského parlamentu, 

hlasují o právních předpisech a přijímají politická opatření, která 

se odrážejí v našem každodenním životě, či inspirují evropský 

přístup k hlavním mezinárodním otázkám.

Jména, adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy všech poslanců 

jsou zveřejněny na internetových stránkách v nabídce s názvem 

Vaši poslanci. Najdete zde také jejich životopis, volební obvod 

a politickou skupinu, dále jejich funkci a činnost v Parlamentu.

Kontakty jsou uvedeny na stranách 56 až 59.
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■ Evropské zákony:  
jak to funguje?

Spolurozhodování, které staví Evropský parlament na stejnou úroveň jako Radu, se stalo „řádným 

legislativním postupem“ pro přijímání právních předpisů Evropské unie. Rada v zásadě rozhodu-

je kvalifikovanou většinou, a to i v oblastech, kde byla před přijetím Lisabonské smlouvy nutná 

jednomyslnost.

Kromě politik, na které se spolurozhodování vztahuje tradičně, například v oblasti životního pro-

středí, ochrany spotřebitelů, volného pohybu zboží a pracovních sil, byl tento postup rozšířen na 

přibližně padesát právních základů, jejichž počet tak dosáhl 86. V současnosti se spolurozhodo-

vání vztahuje také na otázky, které dříve patřily do výhradní pravomoci Rady (zejména zeměděl-

ství, rybolov, iniciativy v oblasti soudnictví a vnitřních záležitostí), a na nové oblasti činnosti Unie, 

jako je cestovní ruch, mládež a sport. 

Řádný legislativní postup se skládá ze tří fází. V hlavních rysech probíhá tímto způsobem: 

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh právního předpisu. 

V prvním čtení (první projednání poslanci) Parlament přijímá nebo nepřijímá pozměňovací návr-

hy (změny) k návrhu Komise. Pokud Parlament text nezmění a pokud poté i Rada návrh Komise 

přijme, je legislativní návrh schválen. Stejně tak tomu je, pokud Rada přijme změny Parlamentu. 

Nový právní předpis tak může vstoupit v platnost. Pokud Rada neschválí všechny pozměňovací 

návrhy poslanců, předloží Parlamentu alternativní návrh: tím je postoj členských států v prvním 

čtení. 

Zahájí se tedy druhé čtení. Legislativní postup skončí, pokud poslanci schválí názor Rady, za-

mítnou ho, nebo se ve lhůtě tří měsíců nevysloví. Pokud naopak předloží pozměňovací návrhy 

k postoji Rady, musí je Rada projednat ve druhém čtení. Text právního předpisu je přijat, pokud 

Rada schválí všechny pozměňovací návrhy.
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V opačném případě je třeba hledat kompromisní řešení a přichází etapa dohodovacího řízení. 

Tento úkol má na starosti dohodovací výbor, v němž jsou zastoupeni zástupci obou institucí. Bě-

hem celého tohoto jednání je také zapojena Komise. Pokud se výbor do šesti týdnů nedohodne 

na společném znění, akt zanikne.

Pokud se zástupci obou institucí shodnou na společném znění, je toto znění předloženo ve tře-

tím a závěrečném čtení plenárnímu zasedání Parlamentu a Radě. Je-li znění aktu schváleno, stá-

vá se právním předpisem. Pokud se o něm nerozhodne, pokládá se navrhovaný akt za nepřijatý.

Na počátku každého legislativního postupu je znění rovněž předloženo národním parlamentům, 

aby mohly do osmi týdnů posoudit, zda splňuje zásady subsidiarity a proporcionality. Pokud do-

statečný počet parlamentů vůči němu vznese námitku, musí orgány Unie záležitost přezkoumat 

a případné rozhodnutí o dalším legislativním postupu řádně odůvodnit.

Zvláštní legislativní postupy

Jakýkoli jiný postup, který se odlišuje od výše uvedeného postupu, je označován jako „zvláštní“, 

a to včetně postupu ad hoc, který je nezbytný pro přijetí rozpočtu a je podrobně vysvětlen v ná-

sledující kapitole.

Určité akty musí být například přijímány Radou jednomyslně po obdržení souhlasu Parlamentu. 
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Určité akty musí být například přijímány Radou jednomyslně po obdržení souhlasu Parlamentu. 

Poslanci tedy mají jakési právo veta, které jim umožňuje zamítnout nebo přijmout celý text, bez 

možnosti předkládat pozměňovací návrhy. Týká se například víceletého fi nančního rámce, opat-

ření na podporu boje proti diskriminaci nebo opatření k rozšíření práv spjatých s občanstvím 

(tato opatření musí navíc schválit členské státy).

Jiné akty přijímá Rada jednomyslně nebo kvalifi kovanou většinou po „konzultaci“ s Parlamentem. 

V těchto případech není stanovisko poslanců závazné a poslední slovo mají vlády. Takový postup 

se uplatňuje například u opatření týkajících se sociálního zabezpečení nebo sociální ochrany, 

opatření fi skální povahy v oblasti energetiky a opatření k harmonizaci právních předpisů týka-

jících se daní z obratu a nepřímých daní. Použije se rovněž u opatření týkajících se operativní 

policejní spolupráce a opatření, kterými se řídí působení orgánů jednoho členského státu na 

území jiného členského státu EU. 

Předpisy vztahující se k právu volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obec-

ních volbách v členském státě, v němž má určitá osoba bydliště, jsou rovněž přijímány tímto 

postupem, Rada však jednomyslně po konzultaci s Parlamentem může rozhodnout, že použije 

řádný legislativní postup.
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■ Jak se schvaluje  
rozpočet EU?

Evropský parlament a Rada stanoví zvláštním legislativním postupem roční rozpočet Unie, který 

je v souladu s víceletým finančním rámcem (stanoveným na pět let). Víceletý finanční rámec se 

stanovuje nařízením, které přijímají obě složky rozpočtového orgánu. 

Každá instituce s výjimkou Evropské centrální banky sestaví před 1. červencem předběžný od-

had svých výdajů na příští rozpočtový rok. Komise shromáždí tyto odhady v návrhu rozpočtu, 

který zahrnuje odhad příjmů a odhad výdajů. Do 1. září předloží Komise tento návrh Evropskému 

parlamentu a Radě. Rada přijme svůj postoj k návrhu rozpočtu a postoupí jej Evropskému parla-

mentu nejpozději 1. října spolu s odůvodněním. 

Rozpočet je přijat, jestliže ve lhůtě čtyřiceti dvou dnů od tohoto postoupení Evropský parlament 

schválí postoj Rady, nebo nepřijme žádné usnesení. Pokud Parlament přijme změny, postoupí 

se jeho návrh rozpočtu Radě a Komisi. Jestliže Rada do deseti dnů schválí všechny změny, je 

rozpočet přijat. 

V opačném případě předseda Evropského parlamentu po dohodě s předsedou Rady svolá do-

hodovací výbor, který se skládá ze zástupců obou složek rozpočtového orgánu a který má za 

úkol dosáhnout přijetí dohody o společném návrhu. Komise se účastní jednání a podporuje sblí-

žení postojů. Nedohodne-li se dohodovací výbor ve lhůtě dvaceti jednoho dne na společném 

návrhu, musí Komise předložit nový návrh rozpočtu. Dohodne-li se výbor, mají Evropský parla-

ment a Rada čtrnáct dní na to, aby společný návrh schválily.

Rozpočet je s konečnou platností přijat, pokud v této lhůtě Evropský parlament i Rada schválí 

společný návrh nebo nepřijmou žádné rozhodnutí, nebo pokud jeden z orgánů společný návrh 

schválí, zatímco druhý nepřijme žádné rozhodnutí.
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Jestliže Evropský parlament a Rada společný návrh zamítnou, nebo pokud jeden z těchto orgá-

nů společný návrh zamítne, zatímco druhý nepřijme žádné rozhodnutí, předloží Komise nový 

návrh rozpočtu. Rovněž v případě, že Evropský parlament zamítne společný návrh, zatímco Rada 

jej schválí, předloží Komise nový návrh rozpočtu. 

Pokud Evropský parlament schválí společný návrh, zatímco Rada jej zamítne, může Evropský par-

lament, který se usnáší většinou hlasů všech svých členů a třípětinovou většinou odevzdaných 

hlasů, rozhodnout o potvrzení všech nebo některých změn. Není-li některá změna Evropského 

parlamentu potvrzena, zachová se postoj dohodnutý dohodovacím výborem k rozpočtové po-

ložce, která je předmětem změny. Rozpočet se na tomto základě pokládá za přijatý s konečnou 

platností.
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■ Klíčová slova  
Evropské unie

Acquis communautaire

Acquis communautaire označuje práva a povinnosti všech zemí Evropské unie. Zahrnuje právní 

systém a evropské smlouvy, prohlášení a usnesení, mezinárodní smlouvy týkající se EU a judika- 

turu Soudního dvora. Kandidátské země musí přijmout acquis communautaire dříve, než při-

stoupí k Unii, a transponovat právní předpisy Evropské unie do svých vnitrostátních právních 

předpisů.

Evropská centrální banka

Evropská centrální banka (ECB) byla založena dne 30. června 1998 ve Frankfurtu a jejím úkolem 

je řídit měnovou politiku členských zemí v eurozóně. Od 1. ledna 1999 je jejím hlavním úkolem 

udržovat stabilitu cen v eurozóně a provádět evropskou měnovou politiku stanovenou Evrop-

ským systémem centrálních bank (ESCB). ECB pracuje naprosto nezávisle. Na základě Lisabonské 

smlouvy získala ECB statut orgánu Evropské unie. 

Evropská investiční banka

Evropská investiční banka, jejíž sídlo je v Lucemburku, má za úkol posilovat hospodářskou, soci-

ální a územní soudržnost prostřednictvím vyváženého rozvoje území Unie. Banka dlouhodobě 

financuje realizaci konkrétních projektů, u nichž je zaručena životaschopnost v oblasti hospo-

dářské, technické, finanční a v oblasti životního prostředí. Mimo Unii podporuje EIB předvstupní 

strategie kandidátských zemí a západního Balkánu. Provádí také financování dohod uzavřených 

v rámci evropské politiky rozvojové pomoci a spolupráce. 
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Evropská komise

Evropská komise zastupuje a brání obecný zájem Evropské unie. Má právo téměř výlučné inici-

ativy v oblasti legislativních aktů. V rámci politik Unie připravuje a zavádí legislativní akty přijaté  

Radou a Evropským parlamentem. Komise má dále výkonné, řídící a kontrolní pravomoci. Ko- 

mise zajišťuje časový harmonogram a provádění společných politik, plní rozpočet a řídí progra-

my EU. Působí jako „strážkyně Smluv“ a zajišťuje uplatňování právních předpisů EU v členských 

státech.

Předsedu Komise, kterého s přihlédnutím k výsledkům voleb do Evropského parlamentu navrhu-

jí vlády členských států, volí Evropský parlament většinou hlasů všech svých členů. Ostatní členy 

Komise (jednoho státního příslušníka každého členského státu s výjimkou státu, z něhož pochází 

předseda) jmenuje Rada po dohodě s členskými státy na pětileté období. Jeden z místopřed-

sedů vykonává rovněž funkci vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku. Komise podléhá jako celek schválení Evropským parlamentem, kterému je odpovědná.

Evropská rada

Evropská rada se na základě Lisabonské smlouvy stala orgánem Unie. Zasedá dvakrát za půl roku 

a tvoří ji představitelé států nebo vlád členských států Evropské unie. Jejím úkolem je dávat Ev-

ropské unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezovat obecné politické směry. Nevykonává 

legislativní funkci a svá rozhodnutí přijímá v zásadě konsenzem.

Evropská rada, od té doby co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, volí svého předsedu na 

dobu dva a půl roku s tím, že může být zvolen dvakrát po sobě. Předseda Evropské rady nesmí 

zastávat žádnou vnitrostátní funkci. Ve spolupráci s předsedou Komise zajišťuje přípravu a konti-

nuitu jednání Evropské rady a usiluje o usnadnění soudržnosti a konsenzu uvnitř Evropské rady. 

Po každém zasedání Evropské rady předkládá zprávu Evropskému parlamentu. Na své úrovni  

a v této funkci zajišťuje vnější zastupování Unie, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého předsta- 

vitele Unie.

Evropská unie

Evropská unie (EU) je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, 

rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hod-

noty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností 

diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.
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Lisabonská smlouva spojila Evropské společenství a Evropskou unii do jediného celku, který je 

právnickou osobou: Evropské unie. Odstranila tak starý systém „tří pilířů“, z nichž poslední dva 

byly mezivládní (společná zahraniční a bezpečnostní politika a spravedlnost a vnitřní věci). Na-

příště existuje jediný institucionální rámec, v němž se obecně uplatňuje „metoda Společenství“, 

s výjimkou zvláštních postupů v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky.

Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) založený Římskými smlouvami (1957) je poradním 

shromážděním zastupujícím organizace zaměstnavatelů, zaměstnanců a další subjekty repre-

zentující občanskou společnost. Smlouva u některých oblastí stanoví, že rozhodnutí může být 

přijato pouze po konzultaci Rady nebo Komise s Evropským hospodářským a sociálním výbo-

rem: jde například o politiku zaměstnanosti, sociální politiku, vzdělávání, veřejné zdraví, ochranu 

spotřebitelů, hospodářskou a sociální soudržnost atd. Výbor se skládá z 344 členů navrhovaných 

vládami členských států a jmenovaných Radou na 5 let s možností prodloužení. 

Evropský účetní dvůr

Evropský účetní dvůr, který sídlí v Lucemburku, se skládá z jednoho státního příslušníka každé-

ho členského státu. Účetní dvůr přezkoumává legálnost a správnost příjmů a výdajů Evropské 

unie (stejně jako všech institucí zřízených Unií) a dohlíží na řádnost finančního řízení. Účetní 

dvůr předkládá Evropskému parlamentu a Radě prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o lega-

litě a správnosti uskutečněných operací. Účetní dvůr může také podat Evropskému parlamentu 

a Radě zprávu o jakýchkoli nesrovnalostech. 

Evropský úřad pro boj proti podvodům

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) je od 1. června 1999 pověřen bojovat proti pod-

vodům poškozujícím rozpočet Evropské unie. Úřad může naprosto nezávisle vyšetřovat správu 

a financování všech orgánů a institucí Unie. 

Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv je oprávněn přijímat od občanů Unie, fyzických či právnických 

osob sídlících v členských státech, stížnosti na nesprávné úřední postupy orgánů nebo institu-

cí Unie (s výjimkou Soudního dvora Evropské unie nebo Tribunálu). Může se jednat například 

o neposkytnutí informací nebo odmítnutí přístupu k informacím, neoprávněné administrativní 

zpoždění, nespravedlivý nebo diskriminační postup či nedostatečnou transparentnost. 
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Hospodářská a měnová unie

Hospodářská a měnová unie (HMU) označuje proces, který má sladit hospodářské a měnové po-

litiky členských států Unie zejména se zavedením jednotné měny, eura. Dne 1. ledna 1999 byly 

pevně stanoveny směnné kurzy a zavedena jednotná měna ve státech HMU. 

1. ledna 2002 nahradily euromince a eurobankovky měny jednotlivých států. Ne všechny členské 

státy ale přijaly euro jako jednotnou měnu.

Dvanáct členských států, které přistoupily k Unii od roku 2004, bude muset přijmout euro, jakmi-

le splní stanovená kritéria (konvergenční kritéria), která mají zajistit vyvážený hospodářský rozvoj 

v rámci HMU a předcházet napětí mezi členskými státy.

Jednotný trh

Evropská unie je prostor, kde se mohou osoby, zboží, služby a kapitál volně pohybovat mezi 

členskými státy, jako kdyby to byla jedna samostatná země, tedy bez kontrol na hranicích a bez 

cla. K tomu však bylo třeba určitého času. Cla byla mezi zeměmi EHS zcela zrušena až k 1. čer-

venci 1968. Trvalo dlouho, než byly odstraněny další překážky obchodu, až konečně roku 1992 

se „jednotný trh“ stal skutečností.

Listina základních práv EU

Listina základních práv Evropské unie stanoví občanská, politická, hospodářská a sociální práva 

uvedená dosud v různých vnitrostátních, evropských a mezinárodních aktech. Byla vypracová-

na Konventem, tvořeným především poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů, 

a byla slavnostně vyhlášena na evropském summitu v Nice v prosinci 2000. Během summitu, 

který se konal v říjnu 2007 v Lisabonu a věnoval se institucionální reformě, stanovili představitelé 

států a vlád EU, že tato listina bude právně závazná, jak požadoval Evropský parlament. Tak se sta-

lo vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Některé členské státy, např. Česká republika, Polsko  

a Spojené království, nicméně obdržely výjimku.

Občanství EU

Každá osoba, která má státní příslušnost členského státu, je občanem Unie. Občanství Unie do-

plňuje občanství určitého státu, nenahrazuje ho však. Lisabonská smlouva stanoví, že Unie ve 

všech svých činnostech dodržuje zásadu rovnosti svých občanů, kterým se dostává od jejích 

orgánů, institucí a jiných subjektů stejné pozornosti. Fungování Unie je navíc „založeno na zastu-

pitelské demokracii“ a „občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni v Evropském parlamentu“.



50
K

LÍ
ČO

VÁ
 S

LO
VA

 E
V

RO
PS

K
É 

U
N

IE

Občané Unie mají mimo jiné právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. 

Mají také právo volit a být voleni ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách 

v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. 

Jestliže na území třetí země určitý členský stát Unie nemá své zastoupení, mají státní příslušníci 

tohoto členského státu právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli jiným člen-

ským státem Unie.

Právní akty Unie

Pro výkon pravomocí Unie přijímají orgány EU nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a sta-

noviska. Nařízení má obecný dosah, je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 

členských státech. Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, 

jehož má být dosaženo, přičemž vnitrostátní orgány mají pravomoc zvolit formu a prostředky. 

Rozhodnutí je závazné v celém rozsahu. Doporučení a stanoviska nejsou závazná.

Rada

Rada vykonává společně s Evropským parlamentem legislativní a rozpočtovou funkci. Lisabonská 

smlouva výrazně rozšířila počet oblastí, v nichž Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou. Rada je 

hlavním orgánem pro přijímání rozhodnutí v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(SZBP) a koordinace hospodářských politik. Schází se na úrovni národních ministrů, a je tedy 

institucí zastupující členské státy. Sídlo Rady je v Bruselu, ale schůze se konají i v Lucemburku.

Rada zasedá v různých složeních, ve kterých se setkávají příslušní ministři členských států: Rada 

pro obecné záležitosti; Rada pro hospodářské a finanční věci, Rada pro zaměstnanost, sociální 

politiku, zdraví a ochranu spotřebitele; Rada pro konkurenceschopnost; Rada pro spravedlnost 

a vnitřní věci; Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku; Rada pro zemědělství a rybolov; 

Rada pro životní prostředí; Rada pro vzdělávání, mládež a kulturu. Jednotlivým složením Rady 

postupně na období 6 měsíců předsedají tři státy, které se střídají v 18-ti měsíčním předsednictví 

EU. 

Radě pro zahraniční věci však předsedá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpeč-

nostní politiku, jehož funkce vznikla na základě Lisabonské smlouvy. Vysoký představitel Unie 

vede společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Unie a zajišťuje soudržnost vnější činnosti 

Unie. Přispívá k vytváření této politiky a provádí ji jako zmocněnec Rady, přičemž nová Evropská 

služba pro vnější činnost mu je v tom nápomocna. Stejně jedná i v oblasti společné bezpečnost-

ní a obranné politiky. Účastní se také zasedání Evropské rady. 
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Rozdělení pravomocí

Pravomoci Evropské unie a jejích členských států jsou rozděleny do tří kategorií:

– výlučné pravomoci Unie, u nichž se členské státy neodvolatelně vzdaly jakékoli možnosti 

jednat, se týkají především celní unie, pravidel hospodářské soutěže, měnové politiky v euro-

zóně a společné obchodní politiky,

– sdílené pravomoci, které jsou nejčastější, se vztahují například k vnitřnímu trhu, ochraně 

spotřebitelů, zemědělství a rybolovu, energetice, dopravě, veřejnému zdraví, sociální politice 

a územní soudržnosti, výzkumu, rozvojové spolupráci a humanitární pomoci a prostoru svo-

body, bezpečnosti a práva, 

– pravomoci nebo oblasti podpory, kde je úkolem Evropské unie podporovat, koordinovat 

a doplňovat činnost členských států zejména v oblasti ochrany zdraví, průmyslu, kultury, ces-

tovního ruchu, všeobecného a odborného vzdělávání, mládeže a sportu a civilní ochrany. 

Zásada subsidiarity a proporcionality je regulačním prvkem, který zajišťuje dodržování tohoto 

rozdělení pravomocí.

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr, který sídlí v Lucemburku, zajišťuje dodržování výkladu a uplatňování zakládajících 

Smluv. Skládá se z tolika soudců, kolik je členských států. Se soudci spolupracuje osm generál-

ních advokátů jmenovaných na šest let společnou dohodou členských států. Soudní dvůr plní 

dvě hlavní funkce: ověřuje slučitelnost aktů evropských orgánů a vlád se Smlouvami; vyjadřuje 

se na žádost vnitrostátního soudu k výkladu nebo platnosti ustanovení práva Unie. Soudní dvůr 

Evropské unie tvoří také Tribunál, který se skládá z nejméně jednoho soudce z každého členské-

ho státu, a specializované soudy.

Subsidiarita a proporcionalita

Zásada subsidiarity má zajistit, aby se rozhodnutí přijímala co nejblíže k občanovi a ověřit, zda 

je postup na úrovni Unie odůvodněný vzhledem k možnostem, které nabízí vnitrostátní, regio-

nální nebo místní postupy. Konkrétně je to zásada, podle níž Unie jedná pouze – kromě oblastí 

své výlučné pravomoci – pokud je její činnost účinnější než postup na vnitrostátní, regionální 

či místní úrovni. Je úzce spjata se zásadou proporcionality, která předpokládá, že postup Unie 

nesmí překročit míru nezbytnou pro dosažení cílů Smlouvy. 
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Podle Lisabonské smlouvy mají vnitrostátní parlamenty ověřovat již od zahájení legislativního 

postupu, zda jsou tyto zásady dodržovány. Dostatečný počet  národních parlamentů může in-

stituce EU přimět přezkoumat vhodnost přijetí navrhovaného legislativního aktu a odůvodnit 

jejich rozhodnutí pokračovat v legislativním postupu. Výbor regionů získal právo podat žalobu 

pro porušení zásady subsidiarity u legislativních aktů, u nichž je nutná konzultace s ním.

Výbor regionů

Výbor regionů, založený v roce 1994, je politickým shromážděním, které reprezentuje územní 

společenství. Komise a Rada musí konzultovat s Výborem regionů všechny návrhy týkající se 

oblastí, jež mají dopad na místní nebo regionální úrovni: hospodářská a sociální soudržnost, 

transevropské sítě infrastruktury, zdraví, vzdělávání a kultura, politika zaměstnanosti, životní pro-

středí, doprava atd. Lisabonská smlouva stanovila právo Výboru regionů obrátit se na Soudní 

dvůr Evropské unie se žalobou, pokud byla v souvislosti s legislativními akty, které s výborem byly 

konzultovány, porušena zásada subsidiarity. Výbor regionů má 344 členů, kteří byli zvoleni do 

regionálních nebo místních samosprávných celků a jsou jmenováni Radou na návrh členských 

států na období pěti let.



■ Klíčová data  
evropské integrace

9. května 1950 – Robert Schuman, francouzský ministr zahraničních věcí, předložil návrhy 
na vytvoření unie uhlí a oceli mezi Francií a západním Německem – projekt vycházející z myš-
lenek Jeana Monneta. Den, kdy Robert Schuman přednesl svůj projev, 9. květen, se od té doby 
každoročně slaví jako „Den Evropy“.

Duben 1951 – Západní Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko vycházejí 
ze Schumanova plánu a prostřednictvím Pařížské smlouvy zakládají Evropské společenství uhlí 
a oceli (ESUO).

Březen 1957 – Šest zakládajících zemí podepisuje Římské smlouvy, kterými se zakládá Evropské 
hospodářské společenství (EHS) čili „společný trh“ a Evropské společenství pro atomovou energii 
(Euratom), a které vstupují v platnost dne 1. ledna 1958.

Březen 1958 – Ustavující schůze Evropského parlamentního shromáždění.

Březen 1962 – Evropské parlamentní shromáždění je přejmenováno na Evropský parlament.

Červenec 1968 – 18 měsíců před stanoveným datem jsou zcela zrušena cla na průmyslové 
výrobky a je zaveden společný vnější tarif.

Leden 1973 – První rozšíření Společenství: Dánsko, Irsko a Spojené království vstupují do EHS. 

Červen 1979 – Konají se první všeobecné volby do Evropského parlamentu. Do té doby byli 
poslanci delegováni národními parlamenty. V devíti zemích bylo zvoleno 410 poslanců Evrop-
ského parlamentu.

Leden 1981 – Řecko vstupuje do EHS. 

Červen 1984 – Volby do Evropského parlamentu: v deseti státech bylo zvoleno 441 poslanců 
Evropského parlamentu.

Leden 1986 – Španělsko a Portugalsko vstupují do EHS.

Červenec 1987 – Vstupuje v platnost Jednotný evropský akt.  Pravomoci Parlamentu jsou po-
síleny.
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Červen 1989 – Volby do Evropského parlamentu: ve 12 zemích bylo zvoleno 525 poslanců Ev-
ropského parlamentu.

Listopad 1989 – Pád Berlínské zdi, skončila studená válka a je možno odstranit rozdělení Evropy.

Leden 1993 – Je vytvořen jednotný trh se čtyřmi svobodami: volný pohyb osob, zboží, služeb 
a kapitálu se stává skutečností. 

Listopad 1993 – vstupuje v platnost Smlouva o Evropské unii podepsaná v Maastrichtu. Stanoví 
zavedení budoucí jednotné měny, zahraniční a bezpečnostní politiky a užší spolupráce v oblasti 
spravedlnosti a vnitřních věcí. Název „Evropská unie“ nahrazuje oficiálně název „Evropské spole-
čenství“. Je zaveden postup „spolurozhodování“, který svěřuje Evropskému parlamentu skuteč-
nou legislativní pravomoc.

Červen 1994 – Volby do Evropského parlamentu: ve 12 zemích bylo zvoleno 567 poslanců Ev-
ropského parlamentu.

Leden 1995 – Rakousko, Finsko a Švédsko vstupují do EU. 

Květen 1999 – V platnost vstupuje Amsterodamská smlouva. Stanoví opatření, jejichž cílem je 
reforma orgánů Společenství, posílení vlivu Evropy ve světě a vyčlenění většího množství pro-
středků na zaměstnanost a na občanská práva.

Červen 1999 – Volby do Evropského parlamentu: v 15 zemích bylo zvoleno 626 poslanců Ev-
ropského parlamentu.

Prosinec 2001 – Evropská rada v Laekenu přijímá prohlášení o budoucnosti Unie, které otvírá 
cestu nové významné reformě EU a vytvoření Konventu, který má vypracovat evropskou ústa-
vu. 

Leden 2002 – Ve 12 zemích začínají obíhat eurobankovky a euromince a nahrazují dosud pou-
žívanou národní měnu. 

Únor 2003 – Vstupuje v platnost smlouva z Nice. Připravuje EU na přistoupení 10 nových členů 
v následujícím roce. Je přijata Listina základních práv. 

Červenec 2003 – Konvent o budoucnosti Evropy dokončil svou práci na znění evropské ústavy. 

Květen 2004 – Do EU vstupují Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 
Polsko, Slovensko a Slovinsko. 

Červen 2004 – Volby do Evropského parlamentu: je zvoleno 732 poslanců pocházejících 
z 25 zemí.

Říjen 2004 – Představitelé států a vlád podepisují Smlouvu o Ústavě pro Evropu.

Květen až červen 2005 – Odmítnutí návrhu Ústavy v referendech, která se konala ve Francii 
a v Nizozemsku.
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Leden 2007 – Bulharsko a Rumunsko vstupují do EU. Počet poslanců Evropského parlamentu se 
zvyšuje na 785. Slovinsko přijímá euro. 

Březen 2007 – U příležitosti 50. výročí Římských smluv podepisuje Parlament společně s Radou 
a Komisí Berlínskou deklaraci.

Říjen 2007 – Na summitu v Lisabonu dosáhli představitelé států a vlád EU dohody o reformě 
Smluv. 

Prosinec 2007 – Předseda Parlamentu, předseda Komise a předseda Rady Evropské unie slav-
nostně podepsali Listinu základních práv. Představitelé států a vlád podepsali Lisabonskou 
smlouvu.

Leden 2008 – Kypr a Malta přijímají euro.

Leden 2009 – Slovensko přijímá euro a stává se šestnáctým členským státem eurozóny.

Červen 2009 – Volby do Evropského parlamentu. Ve 27 zemích bylo zvoleno 736 poslanců.

Prosinec 2009 – Lisabonská smlouva vstupuje v platnost. Evropská unie se stává právnickou 
osobou a Listina základních práv Unie se stává právně závazným dokumentem. Legislativní, roz-
počtové a kontrolní pravomoci Parlamentu vůči ostatním orgánům se rozšiřují. Spolurozhodo-
vání se stává řádným legislativním postupem pro přijímání evropských právních předpisů (Rada 
rozhoduje kvalifi kovanou většinou) a rozšiřuje se na téměř všechny oblasti v pravomoci EU. 
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■ Adresy Evropského  
parlamentu

Evropský parlament
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842111

 +32 22306933

Evropský parlament
Plateau du Kirchberg

BP 1601

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-1

 +352 4300-24842

Evropský parlament
Allée du Printemps

BP 1024/F

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE 

  +33 388174001

 +33 388174860

Petice Korespondence s občany

Evropský parlament
Předseda Evropského parlamentu

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Evropský parlament
Korespondence s občany

GOL03A012

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

 +352 4300-27072

Návštěvy a semináře

Evropský parlament
Návštěvy a semináře

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842111

 +32 22843530

Evropský parlament
Návštěvy a semináře

Bureau de Strasbourg

BP 1024 F

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE 

 +33 388175184

Evropský parlament
Návštěvy a semináře

7, rue du Marché-aux-Herbes

1728 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-22597

 +352 4300-22457

  epluxembourg@europarl.europa.eu

Můžete také vyplnit elektronický formulář na internetové stránce Evropského parlamentu:  

www.europarl.europa.eu
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Informační kanceláře

BELGIQUE/BELGIË

BRUXELLES
Poštovní adresa: Rue

Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Návštěvy: Rue de

Trèves/Trierstraat 3

1050 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842005

 +32 22307555

 epbrussels@europarl.europa.eu

 www.europarl.be

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

SOFIA 
СОФИЯ

Ул. „Московска“ № 9

1000 София

БЪЛГАРИЯ

  +359 29853545

 +359 29819944

 epsofia@europarl.europa.eu

 www.europarl.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

PRAHA
Jungmannova ul. 24

110 00 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

  +420 255708208

 +420 255708200

 eppraha@europarl.europa.eu

 www.evropsky-parlament.cz

DANMARK

KØBENHAVN
Gothersgade 115

1123 København K

DANMARK

  +45 33143377

 +45 33150805

 epkobenhavn@europarl.europa.eu

 www.europarl.dk

DEUTSCHLAND

BERLIN
Unter den Linden 78

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

  +49 3022801000

 +49 3022801111

 epberlin@europarl.europa.eu

 www.europarl.de

MÜNCHEN
Erhardtstraße 27

80469 München

DEUTSCHLAND

  +49 8920208790

 +49 89202087973

 epmuenchen@europarl.europa.eu

 www.europarl.de

EESTI

TALLINN
Rävala 4

10143 Tallinn

ESTONIA 

  +372 6306969

 +372 6306968

 eptallinn@europarl.europa.eu 

 www.europarl.ee

ÉIRE/IRELAND
DUBLIN
43 Molesworth Street

Dublin 2

IRELAND

  +353 16057900

 +353 16057999

 epdublin@europarl.europa.eu 

 www.europarl.ie

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

ATHINA
Leof. Amalias 8

105 57 Athina

GREECE

  +30 2103278900

 +30 2103311540

 epathinai@europarl.europa.eu

 www.europarl.gr

ESPAÑA

MADRID
Paseo de la Castellana, 46

28046 Madrid

ESPAÑA

  +34 914364747

 +34 915783171

 epmadrid@europarl.europa.eu

 www.europarl.es

BARCELONA
Passeig de Gràcia, 90 1r

08008 Barcelona

ESPAÑA

  +34 932722044

 +34 932722045

 epbarcelona@europarl.europa.eu 

 www.europarlbarcelona.eu
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FRANCE

PARIS
288 bd Saint-Germain

75341 Paris Cedex 07

FRANCE

  +33 140634000

 +33 145515253

 epparis@europarl.europa.eu

 www.europarl.fr

STRASBOURG
Centre de presse — BP 1024

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE

  +33 388174001

 +33 388175184

 epstrasbourg@europarl.europa.eu

MARSEILLE
2 rue Henri-Barbusse

BP 22164

13241 Marseille Cedex 01

FRANCE

  +33 496115290

 +33 491909503

 epmarseille@europarl.europa.eu

 http://sudest.europarl.fr

ITALIA

ROMA
Via IV Novembre 149

00187 Roma

ITALIA

  +39 06699501

 +39 0669950200

 eproma@europarl.europa.eu

 www.europarl.it

MILANO
Corso Magenta 59

20123 Milano

ITALIA

  +39 024344171

 +39 02434417500

 epmilano@europarl.europa.eu

 www.europarl.it

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

NICOSIA
Vyronos Avenue 30

1096 Nicosia

CYPRUS

  +357 22870500

 +357 22767733

 epnicosia@europarl.europa.eu

 www.europarl.europa.eu/nicosia

LATVIJA
RIGA
Aspazijas bulvāris 28 

Riga, LV-1050

LATVIJA

  +371 67085460

 +371 67085470

 epriga@europarl.europa.eu

 www.europarl.lv

LIETUVA
VILNIUS 
Naugarduko st. 10

LT-01309 Vilnius

LIETUVA

  +370 52120766

 +370 52619828 

 epvilnius@europarl.europa.eu 

 www.europarl.lt

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG
7, rue du Marché-aux-Herbes 

1728 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-22597

 +352 4300-22457

 epluxembourg@europarl.europa.eu

MAGYARORSZÁG

BUDAPEST
Deák Palota

Budapest

Deák Ferenc u. 15

1052

MAGYARORSZÁG 

  +36 14113540 

 +36 14113560

 epbudapest@europarl.europa.eu

 www.europarl.hu

MALTA

VALLETTA
254, St Paul‘s Street

Valletta

1215

MALTA

  +356 21235075

 +356 21230661

 epvalletta@europarl.europa.eu

 www.europarlmt.eu

NEDERLAND

DEN HAAG
Korte Vijverberg 6

2513 AB Den Haag

NEDERLAND

  +31 703135400

 +31 703647001

 epdenhaag@europarl.europa.eu

 www.europeesparlement.nl
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ÖSTERREICH

WIEN

Wipplingerstraße 35

1010 Wien

ÖSTERREICH

  +43 151617-0

 +43 15132515
 epwien@europarl.europa.eu

 www.europarl.at

POLSKA
WARSZAWA

Ul. Jasna 14/16a 

00-041 Warszawa

POLSKA

  +48 225952470 

 +48 225952480
 epwarszawa@europarl.europa.eu

 www.europarl.pl

PORTUGAL

LISBOA

Largo Jean Monnet 1-6

1269-070 Lisboa

PORTUGAL

  +351 213504900

 +351 213540004 

 eplisboa@europarl.europa.eu

 www.parleurop.pt

ROMÂNIA 
BUCUREŞTI 

Vasile Lascar Street 31,  

floor 1 — Sector 2

020492 Bucureşti

ROMÂNIA

  +40 213157986

 +40 213157929
 epbucarest@europarl.europa.eu

 www.europarl.ro

SLOVENIJA

LJUBLJANA

Breg 14 

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA 

  +386 12528830

 +386 12528840 

 epljubljana@europarl.europa.eu 

 www.europarl.si

SLOVENSKO
BRATISLAVA

Palisády 29

811 06 Bratislava

SLOVENSKO

  +421 259429683

 +421 259429687
 epbratislava@europarl.europa.eu

 www.europskyparlament.sk

SUOMI/FINLAND

HELSINKI/HELSINGFORS

Pohjoisesplanadi 31/

Norra esplanaden 31

FI-00100 Helsinki/Helsingfors

SUOMI/FINLAND

  +358 9 6220450

 +358 9 6222610
 ephelsinki@europarl.europa.eu 

 www.europarl.fi

SVERIGE

STOCKHOLM

Regeringsgatan 65, 6 tr.

SE-111 56 Stockholm

SVERIGE

  +46 856244455

 +46 856244499
 epstockholm@europarl.europa.eu

 www.europaparlamentet.se

UNITED KINGDOM
LONDON

2 Queen Anne’s Gate

London

SW1H 9AA

UNITED KINGDOM

  +44 2072274300

 +44 2072274302
 eplondon@europarl.europa.eu

 www.europarl.org.uk

EDINBURGH

The Tun

4 Jackson’s Entry 

Holyrood Road

Edinburgh

EH8 8PJ

UNITED KINGDOM

  +44 1315577866

 +44 1315574977
 epedinburgh@europarl.europa.eu

 www.europarl.org.uk



■

Další informace naleznete na webových stránkách:

www.europarl.europa.eu
Tuto publikaci připravilo Generální ředitelství 
pro komunikaci Evropského parlamentu.

Text zpracován v dubnu 2010.
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str. 40; Evropská unie / Pietro Naj-Oleari / Architekt: Association des
architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep
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Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu.
Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru 
(http://europa.eu).
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	Evropský parlament a rozšíření EU
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