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Budúci predseda Komisie musí byť vybratý z
predvolebných spitzenkandidátov, tvrdia poslanci
 

šéfom EK by mal byť predvolebný nominant víťaznej európskej politickej strany 
prepojenie výsledkov volieb do EP s výberom šéfa EK posilňuje jeho/jej legitimitu 
spitzenkandidáti z radov komisárov by nemuseli počas kampane opustiť Komisiu
 

Parlament je pripravený odmietnuť akéhokoľvek nominanta na post predsedu Komisie,
ktorý do kampane pred budúcoročnými voľbami do EP nevstúpi ako celoúniový kandidát
na tento post.
 
Vyplýva to z rozhodnutia Európskeho parlamentu k revízii Rámcovej dohody o vzťahoch medzi
EP a Európskou komisiou, ktoré v stredu schválili  poslanci pomerom hlasov 457 (za): 200
(proti): 20 (zdržalo sa hlasovania).
 
 
 
Nezvratnosť procesu výberu predsedu EK z tzv. spitzenkandidátov
 
 
 
Poslanci  vyjadrili  opätovnú podporu  procesu výberu  budúceho šéfa  Európskej  komisie  z
takzvaných spitzenkandidátov,  ktorých pred voľbami do EP nominujú jednotlivé európske
politické strany ako svojich kandidátov na daný post. Tento postup bol prvýkrát využitý v roku
2014 a viedol k zvoleniu Jeana-Clauda Junckera za predsedu EK.
 
 
 
Výber predsedu Komisie z tzv. spitzenkandidátov je podľa poslancov nevyhnutné zachovať.
Zákonodarcovia  v tejto  súvislosti  upozornili,  že  Európsky  parlament  odmietne  každého
nominanta na post  predsedu Komisie,  ktorý  sa o  tento  post  nebude pred voľbami  do EP
uchádzať  ako kandidát  európskej  politickej  strany.
 
 
 
Prepojenie výberu šéfa Európskej komisie s výsledkami volieb do Európskeho parlamentu
posilňuje  podľa  poslancov legitimitu  oboch inštitúcií.  Voľby  v  roku 2019 budú podľa  nich
príležitosťou na upevnenie  uplatňovania  tohto  úspešného postupu.

Tlačová správa
07-02-2018 - 13:54
Ref. č.: 20180202IPR97026

SK Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume DUCH GUILLOT
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000

1 I 5



•

•

•

 
 
Zmeny týkajúce sa kandidujúcich komisárov
 
 
 
Poslanci tiež navrhujú:
 

umožniť  komisárom  uchádzať  sa  o  zvolenie  do  Európskeho  parlamentu  či
kandidovať na post predsedu EK ako takzvaní spitzenkandidáti  bez toho, aby si
museli  vziať neplatené voľno, 
zaviazať predsedu EK, aby informoval Európsky parlament o opatreniach, ktoré
zabezpečia  dodržiavanie  zásad  nezávislosti  a  čestnosti  zo  strany  komisárov
uchádzajúcich  sa  o  zvolenie  vo  voľbách  do  EP, 
zaistiť, aby komisár kandidujúci vo voľbách do EP nemohol na činnosti spojené s
volebnou kampaňou používať ľudské ani materiálne zdroje Komisie.
 

 
 
 
 
 
 
Vyhlásenie spravodajcu
 
 
 
„EÚ musí byť demokratickejšia a transparentnejšia alebo jednoducho nebude vôbec. Fakt, že
občania poznajú kandidátov na predsedu Európskej komisie pred voľbami je dôležitým krokom
správnym smerom,‟ uviedol spravodajca Esteban González Pons (EPP, ES).
 
 
 
Súvislosti
 
 
 
Navrhované  zmeny  v  medzi-inštitucionálnej  dohode  sú  výsledkom  rokovaní  medzi
Konferenciou predsedov (predseda EP a lídri politických skupín) a Európskou komisiou. Zmeny
schválil na svojom zasadnutí dňa 23. januára aj Výbor EP pre ústavné veci (AFCO).
 
 
 
Zmeny v rámcovej dohode medzi EP a EK vstúpia do platnosti v momente, keď ich odobria obe
inštitúcie, teda plénum v EP a kolégium komisárov v EK.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/125027/ESTEBAN_GONZALEZ+PONS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/search.html?bodyType=OTH&bodyValue=BCPR


Podrobnejšie informácie o postupe výberu predsedu EK
 
 
 
Zmluva o Európskej únii (ZEÚ) stanovuje, že kandidáta na funkciu predsedu Európskej komisie
navrhuje kvalifikovanou väčšinou Európska rada (hlavy štátov a vlád) Európskemu parlamentu,
zohľadňujúc pritom výsledky volieb do EP. Zmluva nezakotvuje povinnosť menovať šéfa EK z
kandidátov politických strán na tento post.
 
 
 
V  roku  2014  však  došlo  k  dohode  medzi  lídrami  krajín  v  Európskej  rade,  Európskym
parlamentom a európskymi politickými stranami na spoločnej interpretácii čl. 17, ods. 7 ZEÚ,
podľa  ktorej  bude na  predsedu Komisie  nominovaný  predvolebný  kandidát  tej  európskej
politickej  strany,  ktorá  vo  voľbách  získala  najviac  mandátov  v  Európskom parlamente.
 
 
 
Po ostatných voľbách do EP sa na základe tohto postupu stal  šéfom EK spitzenkandidát
Európskej ľudovej strany (EPP) Jean-Claude Juncker. Okrem neho nominovali pred voľbami v
roku 2014 svojich vedúcich kandidátov na post predsedu EK ďalšie štyri európske politické
strany.
 
 
 
Európska politická strana je politická strana operujúca cezhranične na európskej úrovni, ktorá
pozostáva z vnútroštátnych politických strán jednotlivých členských krajín a ktorá môže byť
financovaná Európskou úniou.
 
 
 
 
 
Postup: Súhlas
 
Typ dokumentu: Medzi-inštitucionálna dohoda
 
Twitter: #EP2019 #Spitzenkandidaten
 
 
 
Užitočné odkazy
Schválený text bude k dispozícii tu (zvoľte dátum 07.02.2017)
Sledujte rozpravu zo záznamu (07.02.2017)
Záznam rozpráv podľa jednotlivých rečníkov (07.02.2017)
Priebeh prerokúvania
Multimediálny materiál
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http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0011.02/DOC_1&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=07-02-2018
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/debate-details.html?date=20180207&detailBy=date
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2233%28ACI%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk


Kontakty 
 
 
Viktor ALMQVIST
Tlačový atašé

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
@EPInstitutional
viktor.almqvist@europarl.europa.eu

Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+33) 3 881 73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu

Sona MELLAK
Tlačová atašé

(+421) 259 429 695
(+33) 3 881 74880 (STR)
(+421) 918 708 590
sona.mellak@ep.europa.eu
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https://twitter.com/EPInstitutional


Proces výberu predsedu EK z tzv. spitzenkandidátov má podľa poslancov význam a musí byť zachovaný
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