
V květnu si stovky milionů Evropanů zvolí nový Evropský parlament. Po pečlivém posouzení
kandidátů a programů přijmou občané EU rozhodnutí, která budou utvářet budoucnost našeho
kontinentu a naše postavení ve světě po řadu příštích let. Evropská unie, která je jedinečným
společným projektem založeným na mírové spolupráci, se ocitá v ohrožení. Stala se terčem pro
ty, kteří se snaží zničit vše, čeho jsme společným úsilím dosáhli.
 
Nedávno  zveřejněné  výsledky  průzkumu  Eurobarometr  však  naopak  svědčí  o  tom,  že
Evropskou unii vnímá pozitivně stále více lidí. Na 48 % Evropanů si myslí, že „jejich hlas má v
EU svou váhu“.  I  přes rozdíly  mezi  jednotlivými  členskými  státy  se jedná o nárůst  deseti
procentních bodů za posledních deset  let.
 
Přesto nás však čeká ještě mnoho práce.
 
Musíme změnit Evropu, zefektivnit ji hledáním odpovědí na problémy občanů a vycházet z toho,
čeho jsme už dosáhli.
 
Zejména v příštích několika měsících budou naši občané podrobně hodnotit, co a jak Evropská
unie dělá pro jejich ochranu, vytváření nových příležitostí a prosazování se na mezinárodním
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poli. Budou očekávat, že se jim dostane uspokojivé odpovědi na otázky týkající se migračních
toků, bezpečnosti, životního prostředí a pracovních příležitostí. Musíme tvrdě pracovat na tom,
aby  si  naši  občané  byli  vědomi  výsledků,  jež  každodenní  práce  poslanců  Evropského
parlamentu přináší, například v souvislosti  s azylovou reformou, užší spoluprací s Afrikou,
bojem proti terorismu či antidumpingovými opatřeními na ochranu evropských pracovních míst,
odpovědností internetových gigantů a ochranou soukromých dat.
 
Evropský parlament, který je jediným přímo voleným orgánem EU, jsme od roku 2017 učinili
centrem diskuzí o budoucnosti Evropy. Představit svou vizi k nám pravidelně přicházejí vládní
představitelé jednotlivých států. Vznikají tak živé debaty, které budou základem našeho úsilí o
zlepšení evropského projektu.
 
Zároveň jsme ve Štrasburku přivítali více než 8 000 a v Bruselu 800 mladých lidí. Dozvěděli
jsme se tak více o nadějích a obavách příští generace, ale především také o tom, jak společně
Evropu posunout dál.
 
V  období  před  evropskými  volbami  budou  hrát  sdělovací  prostředky  ústřední  úlohu  při
informování občanů a reflektování veřejného mínění. Aby bylo možné sledovat volební kampaň
v jednotlivých členských státech, pochopit  její  dopad a změny, které přinese Evropskému
parlamentu v roce 2019, připravili jsme online press kit, který bude pravidelně aktualizován.
Obsahuje užitečné kontakty, přehled naší práce a úspěchů v tomto volebním období, aplikaci
zaměřenou  na  volby,  odkazy  na  další  podklady,  fakta  a  čísla,  grafické  znázornění  nebo
výsledky průzkumů veřejného mínění, které by vám měly pomoci rychle dohledat relevantní a
aktuální informace. Doufáme, že vám budou k užitku.
 
Děkuji Vám za Vaši práci, kterou přibližujete Evropskou unii jejím občanům.
 
Antonio Tajani
 
předseda Evropsk&eacute;ho parlamentu
 
Kontakty 
 
 
Iva LAŇOVÁ
Tisková atašé

(+420) 2 557 08 264
(+420) 775 511 125
iva.lanova@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/elections-press-kit/9/evropsky-parlament-uzitecne-kontakty-pro-novinare
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/elections-press-kit/6/uspechy-evropskeho-parlamentu-v-obdobi-2014-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/elections-press-kit/1/volby-do-evropskeho-parlamentu-fakta-a-cisla
http://www.europarl.europa.eu/the-president/cs/


Irena KUBÁŠKOVÁ
Tisková atašé

(+420) 2 557 08 267
(+420) 773 135 674
irena.kubaskova@europarl.europa.eu
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Klíčové události
 
Parlament ukončí svou legislativní činnost vykonávanou v rámci osmého volebního
období 18. dubna 2019. V přímých volbách, které se budou konat ve dnech 23. -  26.
května,  zvolí  občané  ve  všech  členských  státech  Evropské  unie  své  poslance
Evropského  parlamentu.
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Během posledního plenárního zasedání od 14. do 18. dubna bude Parlament ve své stávající
podobě (751 poslanců z 28 členských států) diskutovat a hlasovat o klíčových legislativních
návrzích, včetně Evropské pohraniční a pobřežní stráže a ochrany oznamovatelů.

Klíčové události
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Poslední  debata  o  budoucnosti  Evropy,  proběhne  s  lotyšským  premiérem  Krišjānisem
Kariņšem.  Podrobnější  informace  o  rozpravách  o  budoucnosti  EU  naleznete  zde.
 
Konec funkčního období
 
Volební přestávka Evropského parlamentu začne 19. dubna. Probíhající jednání vyjednávačů
Evropského parlamentu  se zástupci  členských států  o  konečné podobě nových právních
předpisů byla ukončena. Pokud u některých z nich nedošlo k dohodě na finálním znění nové
legislativy, EP může schválit svou pozici a ukončit tak první čtení. V legislativním procesu tak
bude pokračovat nový EP. Podrobnější informace naleznete v sekci Úspěchy Evropského
parlamentu v období 2014-2018.
 
Vystoupení Spojeného království z Evropské unie
 
Členství Británie v EU by mělo být ukončeno 12. dubna 2019. V tomto okamžiku zanikne i
mandát současných 72 britských poslanců. Toto období bude prodlouženo do 22. května,
pokud bude dohoda o vystoupení schválena před tímto datem.
 
Dohoda o vystoupení Spojeného království vstoupí v platnost poté, co ji  schválí  Evropský
parlament prostou většinou odevzdaných hlasů (čl. 50 odst. 2 Smlouvy). Další informace o
rozpravách a usneseních Parlamentu o brexitu naleznete zde.
 
Debata spitzenkandidátů - evropské volby 2019
 
Ve středu 15. května od 21.00 hod. bude v jednacím sále Evropského parlamentu v Bruselu
probíhat  celoevropské  vysílání  diskuze  kandidátů  na  funkci  předsedy  Evropské  komise.
Organizátorem debaty bude Evropská vysílací unie (EBU). Akreditovaní novináři budou moci
sledovat debatu živě přímo v jednacím sále nebo v posluchárnách, které jim budou k dispozici.
Podrobnější informace naleznete v sekci Vedoucí kandidáti a volba Evropské komise.
 
Volební dny v Bruselu
 
Prostory pro novináře a audiovizuální studia a zařízení budou akreditovaným novinářům k
dispozici ve volebním týdnu a v den po volební noci, od 23. do 27. května včetně. V neděli 26.
května se prostory jednacího sálu EP změní v centrum dění, ve kterém budou zveřejňovány
výsledky průzkumů prováděných u východu z volebních místností (tzv. Exit-polls), předběžné
volební výsledky a prohlášení jednotlivých kandidátů. Pro vstup do Evropského parlamentu
bude vyžadována speciální akreditace. Více informací naleznete v pokynech pro média.
 
Nově zvolený parlament
 
Jednání nově zvolených poslanců o zformování politických skupin (poslaneckých klubů v EP)
odstartují po 27. květnu. K vytvoření politické skupiny je zapotřebí 25 poslanců z nejméně jedné
čtvrtiny členských států.
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http://www.futureofeuropedebates.eu/
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190405IPR35203/media-advisory-presidential-debate-and-election-days


1.
2.
3.
4.

Deváté funkční období Evropského parlamentu začne 2. července, kdy se poslanci sejdou na
ustavujícím zasedání  nového EP ve Štrasburku.  Během tohoto zasedání  si  plénum zvolí
předsedu, čtrnáct místopředsedů a pět kvestorů EP a rozhodne o počtu a složení stálých
parlamentních výborů.
 
Nová Evropská komise
 
Evropská rada na základě výsledků voleb do Evropského parlamentu nominuje kvalifikovanou
většinou kandidáta  na post  předsedy Evropské komise.  Parlament  musí  schválit  nového
předsedu Komise absolutní většinou hlasů (polovina všech poslanců plus jeden). Nezíská-li
kandidát požadovanou většinu, musí členské státy ve lhůtě jednoho měsíce navrhnout jiného
kandidáta (Evropská rada rozhoduje kvalifikovanou většinou).
 
Více informací naleznete zde.
 
Národní volby plánované v době před evropskými volbami
 

dubna Finsko parlamentní volby 
dubna Španělsko parlamentní volby 
května Litva prezidentské volby 
května Belgie parlamentní a regionální volby
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20170608STO76914/kdo-ridi-evropsky-parlament-infografika
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/parliamentary-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/faq/8/jak-je-jmenovan-predseda-komise-a-clenove-komise


Napříč EU dobrovolníci organizují místní aktivity

Další informace
10 nejdůležitějších událostí roku 2019 (Výzkumná služba EP)

Ekonomická prognóza 2019 (Výzkumná služba EP)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/630352/EPRS_IDA(2019)630352_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633161/EPRS_STU(2019)633161_EN.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633161/EPRS_STU(2019)633161_EN.pdf


Volby do Evropského parlamentu: Fakta a čísla
 
Evropský parlament nabízí na svých webových stránkách informační dokumenty tzv.
„briefingy“ poskytující aktualizovaná fakta a čísla o Evropském parlamentu a volebním
procesu.
 

V červenci Evropský parlament a Rada (ministrů) EU schválily reformu volebního práva Unie,
kterou ještě musí ratifikovat členské státy. Podrobnější informace jsou k dispozici zde.
 
Podrobněji však organizaci voleb do EP upravuje vnitrostátní legislativa, která se ještě může v
jednotlivých členských státech měnit.  Účast  na volbách je  v  některých členských státech
povinná,  někde  se  volby  konají  23.  května,  jinde  24.,  25.  či  26.  května,  minimální  věk
oprávněných voličů či kandidátů, ale také hranice volitelnosti se v jednotlivých státech liší. Více
informací o vnitrostátních předpisech naleznete zde.
 
 
 

Jednací sál EP ve Štrasburku
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180628IPR06818/parliament-backs-a-modernised-eu-electoral-law
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/07/13/eu-electoral-law-new-rules-adopted-by-the-council/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/07/13/eu-electoral-law-new-rules-adopted-by-the-council/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623561/EPRS_ATA(2018)623561_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623556/EPRS_ATA(2018)623556_EN.pdf


Podrobná zpráva Výzkumné služby EP přináší klíčová fakta a čísla o Evropském parlamentu, a
to nejen o tom stávajícím, jehož funkční období trvá od roku 2014 do roku 2019, ale také o
sedmi předchozích obdobích od zavedení přímých voleb do EP v červnu 1979.

Evropské volby 2019: zákony v členských zemích
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614733/EPRS_BRI(2018)614733_EN.pdf


•
•
•
•

•
•
•
•

Ve zprávě najdete grafy, tabulky a číselné údaje o:
 

složení Evropského parlamentu dnes a v minulosti, 
zvyšování počtu stran zastoupených v Parlamentu a vývoji politických skupin, 
nárůstu počtu žen v Parlamentu, 
volebních systémech, které pro volby do Parlamentu používají jednotlivé členské
státy, 
účasti v evropských volbách ve srovnání s účastí v národních volbách, 
činnosti Parlamentu v období 2009–2014 a ve stávajícím funkčním období, 
ročních výdajích EP ve srovnání s jinými parlamenty, 
složení hlavních řídících orgánů Parlamentu.
 

Budoucí složení Parlamentu
 
Počet poslanců EP se po brexitu a volbách v roce 2019 sníží na 705.
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Sledování výsledků evropských a vnitrostátních voleb
 
Oddělení  pro  sledování  veřejného  mínění  působící  v  rámci  Generálního  ředitelství  pro
komunikaci (DG COMM) se v souvislosti s minulými evropskými volbami a současnými trendy

Budoucí rozdělení křesel v EP
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zaměřuje na pečlivé zaznamenávání veškerých změn v politické nabídce členských států EU a
neustále  sleduje  národní  i  evropské  politické  spektrum.  Pozornost  je  věnována  volbám,
referendům a politickému vývoji v členských státech, které by mohly být důležité a mít dopad na
Evropskou unii a složení Evropského parlamentu.
 
Pravidelně aktualizovaný Přehled výsledků evropských a vnitrostátních voleb je nejucelenější a
nejobsáhlejší databáze zaznamenávající vývoj politického spektra v EU od prvních přímých
evropských voleb v roce 1979.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/599242/EPRS_STU(2017)599242_EN.pdf


Tentokrát budu volit
 

Evropským parlamentem nedávno spuštěná a ve dvaceti čtyřech jazycích dostupná platforma
tentokratbuduvolit.eu má podpořit desetitisíce dobrovolníků ve všech členských státech, kteří se
zavázali přesvědčovat lidi o potřebě zúčastnit se voleb do EP ve dnech 23. - 26. května 2019.
 
Tentokrát budu volit je nestranná iniciativa zastřešující komunitu příznivců, která se zaměřuje na
zvyšování demokratického povědomí pod heslem „Tentokrát už nestačí jen čekat a doufat.
Tentokrát musíme sami převzít zodpovědnost za naši budoucnost.“
 
Kampaň vedená občany
 

Tentokrát budu volit

Dobrovolníci z EU vysvětlují, proč je pro ně účast ve volbách do EP důležitá
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/why-this-time-we-re-voting_N01-PUB-181022-TESTI_ev
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Iniciativu Tentokrát budu volit odstartoval Parlament v červnu 2018 výzvou Evropanům, aby se
voleb nejen zúčastnili, ale zároveň o nich mluvili, a k účasti tak podnítili i svou rodinu, přátele,
sousedy a širší okolí.
 
#tentokratbuduvolit
 
Dobrovolníci  v  rámci  své  kampaně  za  evropskou  demokracii  využívají  sociální  média  a
organizují různé akce. Diskutují o tématech, která jsou pro lidi důležitá, jakož i o budoucnosti EU
a připomínají, že možná řešení budou formulována právě na základě výsledku evropských
voleb.
 
Akce v nejbližším okolí
 
Setkat  se  s  nejaktivnějšími  dobrovolníky  v  místě  Vašeho  pobytu  můžete  i  Vy.  Všechny
nadcházející  akce  jsou  k  dispozici  na  mapě  a  na  webové  stránce  iniciativy.
 

Mapa Evropy
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https://www.tentokratbuduvolit.eu/


Co dělá Evropa pro mě
 

Interaktivní,  vícejazyčná  internetová  stránka  „Co  dělá  Evropa  pro  mě“,  kterou  připravila
Výzkumná služba Evropského parlamentu, prezentuje stovky snadno srozumitelných textů s
příklady pozitivních změn, které EU lidem přináší. Uživatelé mohou snadno najít konkrétní
informace o tom, co Evropa dělá pro jejich region jako celek, pro jejich profesi nebo jejich
koníčky a zájmy.
 
1 400 lokalit Evropy
 
Ke čtení, sdílení nebo opětovnému použití je k dispozici přibližně 1 800 jednostránkových textů -
on-line stránek nebo PDF souborů. Webové stránky jsou rozděleny do dvou hlavních částí.
První část nazvaná "V mém regionu" umožňuje uživatelům vybrat místo, kde žijí nebo pracují.
Tato část, která ukazuje, jak je Evropa přítomna v našich městech a regionech, zahrnuje více
než 1 400 lokalit z Evropské unie.
 
400 odkazů na aktivity EU pro občany
 
Druhá část s názvem "V mém životě",  nabízí každému uživateli  možnost vybrat si  ze 400
stránek informace, které jsou pro něj důležité v osobním životě. Jaký má EU vliv například na
rodinu, zdravotní péči, koníčky, cestování, bezpečnost, spotřebitelské preference či sociální
práva? Jak EU podporuje lidi v jejich profesním životě v desítkách povolání - od včelařů, přes
řidiče autobusů až po sládky? Co udělala EU pro lidi, kteří mají koníčky jako je sport, hudba
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nebo sledování televize? I pro tuto sekci je k dispozici řada podcastů ve stále více jazycích.
 
Co dál?
 
Třetí část webové stránky s delšími články o politikách EU popisuje některé úspěchy dosažené
v tomto volebním období a výhled do budoucna, s důrazem na veřejné mínění a obavy a
očekávání občanů týkající  se činnosti  EU.
 
Další informace
Co dělá Evropa pro mě
#EUandME - videa a příběhy o příležitostech a nástrojích, které EU nabízí mladým lidem (EK)
InvestEU - skutečné příběhy o tom, jak investice EU přispívají ke změnám v našem okolí (EK)
EU, chráníme se navzájem - poznejte obyčejné hrdiny Evropy (EK)
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Průzkumy veřejného mínění ve všech členských
státech
 
Parlament pravidelně vydává průzkumy veřejného mínění Eurobarometr, monitorující očekávání
občanů, obavy, společné trendy a národní rozdíly.
 

Série průzkumů Eurobarometr  věnovaná Evropskému parlamentu je zaměřena na zájem
evropských občanů o volby do EP v roce 2019 a jejich postoje ke společnému evropskému
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•

•

•

projektu. Tyto průzkumy budou po volbách doplněny o podrobné analýzy zaměřené na lepší
pochopení volebního chování evropských občanů.
 
 
Průzkumy z dubna a září 2018 ukázaly stále rostoucí podporu EU
 
 
 Průzkumy Evropského parlamentu potvrdily rostoucí podporu Evropské unie ze strany jejích
občanů.  Průzkum,  který  byl  realizován  v  září  2018 na  vzorku  27  000  lidí  z  dvaceti  osmi
členských  států,  odhalil  následující:
 

62 % Evropanů si myslí, že členství jejich země v Evropské unii je dobrá věc. V
České republice je to 39 %, což je o 5 procentních bodů víc, než při  posledním
průzkumu. Více než dvě třetiny respondentů (68 %) je přesvědčeno, že jejich země
má prospěch z členství v EU. Souhlasí s tím i 64 % Čechů. Celoevropské výsledky
jsou nejlepší od začátku měření v roce 1983.
 
66 % respondentů v EU, 47 % v České republice a většina dotázaných v každé
členské zemi je pro setrvání jejich země v EU. Pro vystoupení by hlasovalo 17 %
respondentů z EU a 24 % z České republiky, nevědělo 17 % dotázaných v EU a 29
% z České republiky.
 
41 % respondentů ze sedmadvacítky a 42 % dotázaných z České republiky znalo
termín konání evropských voleb. Od dubna to představuje v případě EU27 nárůst o 9
procentních  bodů,  v  případě  České  republiky  o  4.  O  volby  se  zajímá  51  %
respondentů  v  EU,  avšak  jen  22  %  dotázaných  v  České  republice.
 

Během posledních šesti měsíců Evropané změnili své priority ohledně témat, která by měla být
před volbami do EP projednávána. Nejpalčivějšími tématy se v září  staly migrace (50 %),
ekonomika a růst (47 %), nezaměstnanost mladých (47 %), zatímco boj proti terorismu se z
první příčky přesunul na čtvrtou (44 %).
 
V&iacute;ce informac&iacute;  o z&aacute;řijov&eacute;m Eurobarometru je k dispozici  na
samostatn&eacute;  webov&eacute;  str&aacute;nce. 
 
Parlamentometr  2018 -  v&yacute;sledky Eurobarometru t&yacute;kaj&iacute;c&iacute;  se
Česk&eacute;  republiky
 
V&iacute;ce  informac&iacute;  o  dubnov&eacute;m  Eurobarometru  je  k  dispozici  na
samostatn&eacute;  webov&eacute;  str&aacute;nce.
 
 
Předvolební průzkumy
 
 
 S blížícími se volbami budou zveřejňovány i průzkumy volebních preferencí v každém z 27
členských  států  -  nejprve  dvakrát  měsíčně  a  v  posledním  měsíci  před  volbami  budou
zveřejňovány  každý  týden.  První  průzkum  byl  zveřejněn  v  září.
 
Porovn&aacute;n&iacute;  předvolebn&iacute;ch  průzkumů  veře jn&eacute;ho
m&iacute;něn&iacute;  podle  člensk&yacute;ch  zem&iacute;  (z&aacute;ř&iacute;  2018)
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Metodika průzkumu Eurobarometru
 
 
 Průzkumy Evropského parlamentu a Evropské komise provádí  stejný poskytovatel,  který
uplatňuje tytéž metody, aby byla zajištěna možnost přímého srovnání a sledování tendencí.
Používá se metoda osobního dotazování, do něhož je zapojeno přibližně 27 000 respondentů
ve všech 28 členských státech EU. Jedná se o osoby z řad široké veřejnosti ve věku od 15 let.
 
Vzorek respondentů je pečlivě sestavován tak,  aby odrážel  sociodemografickou strukturu
obyvatel každého členského státu a byl ze statistického hlediska plně reprezentativní. Cílem
analýzy výsledků těchto průzkumů je poskytnout co možná nejucelenější přehled o vývoji na
úrovni  členských  států,  regionálních  zvláštnostech,  sociodemografických  rozdílech  a
historických  trendech.
 
Ke každému průzkumu jsou k dispozici tyto informace:
 

hlavní zpráva (v době zveřejnění pouze v angličtině, později ve všech 23 jazycích), 
příloha se sociodemografickými údaji a výsledky, 
informační  přehledy hlavních výsledků pro  každý členský stát  (v  angličtině  a  v
úředních jazycích dané země), 
souhrnné datové soubory v Excelu,
 
soubor SPSS obsahující kompletní nezpracované údaje (na vyžádání).
 

Předchozí průzkumy
 

Demokracie v pohybu: Evropské volby - rok do voleb (duben 2018) 
Sociálně-demografické trendy 
Parlamentometr 2017 - názory občanů na Parlament a EU (říjen 2017) 
Evropané dva roky před evropskými volbami 2019 (květen 2017)
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Projekce rozložení křesel v novém Parlamentu
 
In collaboration with Kantar Public, Parliament’s Public Opinion Monitoring Unit is allocating
projected seats calculated on the basis of voting intentions polls from each member state to
Parliament´s currently existing political groups.
 
As we cannot predict the future number and composition of Parliament’s political groups, these
projections of the composition of the next European Parliament are based on the structure of
the outgoing Parliament and should be seen as a snapshot of the current political situation as
represented in the voting intention polls.
 

Based on current voting intentions in EU27, this is how seats would be distributed in the next
European Parliament. Click on political groups’ segments to read the percentage of seats. 
 
Who are “others” 
 
Since 2014,  new political  formations have appeared on national  political  scenes and are,
according to current polling data, in reach of seats in the upcoming elections. As they are not
part of any current political group in the EP and if at the same time they are not a member of
any European political party, their projected seats are placed in a category called “others”. As
we cannot prejudge which group(s) they would choose to be affiliated with after the elections,
this category is equally split on the left and on the right of the hemicycle.
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Voting intentions evolving over time
 
Using publicly available data of trusted sources
 
None  of  the  voting  intention  polls  used  for  calculating  the  seat  projections  has  been
commissioned by the Parliament. They are always publicly available polls published by clearly
identified polling institutes in each Member State. Only polls from reliable sources are used. An
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annex to the report provides a detailed listing of all individual polls used, their sources and key
data. In addition, an Excel file available for download on this page offers a complete collection of
voting intention polls for each Member State dating back to early 2018. The selection of the
voting intention surveys cannot be exhaustive.
 
Dedicated voting intention surveys for the European elections always take precedence over
national voting intention polls. When several polls are available during the reporting period for
any given country, the available survey data are recalculated into one averaged result per party,
without applying any weighting or further algorithmic treatment. The provided Excel file displays
the different surveys’ detailed results, in the case of multiple surveys available, including the
average results as calculated by the Public Opinion Monitoring Unit.
 
Voting intentions are also available for each member state, using the drop down menu.
 
 
 
 
 
Each projection is further detailed in a Report on the Developments in the Political Landscape,
to be downloaded here.
 
For further information, contact dgcomm-pom@europarl.europa.eu
 
Další informace
The full report (29.03.2019)
 
Download summary table of seat projections (29.03.2019)

Download detailed polling survey data (29.03.2019)
Download SVG version of seats projections
Download SVG version of trendile projections
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Vedoucí kandidáti a volba Evropské komise
 

Vedoucí kandidáti
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Jeden z vedoucích kandidátů bude na základě výsledků evropských voleb formálně navržen
hlavami států a předsedy vlád na předsedu Komise a poté zvolen Evropským parlamentem,
který rovněž přihlíží k výsledkům evropských voleb.
 
Poprvé  tomu  tak  bylo  v  roce  2014,  kdy  byl  předsedou  Komise  zvolen  vedoucí  kandidát
Evropské lidové strany Jean-Claude Juncker. Svého vedoucího kandidáta nominovalo před
volbami v roce 2014 pět evropských politických stran.
 
<strong>&nbsp;</strong>
 
Vedoucí kandidáti evropských voleb 2019
 
<strong>&nbsp;</strong>
 
Vedoucí kandidáti budou nominováni na stranických sjezdech konaných na podzim a v zimě
2018. Tito kandidáti budou mít možnost diskutovat o svých politických programech a názorech
na  budoucnost  Evropy  v  průběhu živě  vysílaných  debat  pořádaných  během předvolební
kampaně v  roce  2019.
 
<strong>&nbsp;</strong>
 
Za evropskou se považuje politická strana,  která působí  na evropské úrovni  a je  tvořená
vnitrostátními politickými stranami se zvolenými zástupci v alespoň jedné čtvrtině členských
států. Nová pravidla financování evropských politických stran a nadací byla schválena v dubnu
2018.
 
<strong>&nbsp;</strong>
 
Evropská lidová strana (EPP) 
 
<strong>&nbsp;</strong>
 
Evropská lidová strana (EPP) si na stranickém kongresu v Helsinkách 8. listopadu 2018 zvolila
za svého kandidáta na post předsedy Evropské komise Manfreda Webera (CDU, Německo).
 
Weber (46) zahájil svou politickou kariéru v regionálním parlamentu (Bavorském zemském
sněmu) v roce 2002. Do Evropského parlamentu byl zvolen v roce 2004. Od roku 2014 je
předsedou politické skupiny EPP. Získal diplom v oboru fyzikální inženýrství na Univerzitě
aplikovaných věd v Mnichově. @ManfredWeber
 
Strana evropských socialistů (PES) 
 
Vedoucí  kandidát  Strany  evropských  socialistů  (PES),  Frans  Timmermans  (PvdA,
Nizozemsko), byl nominován na kongresu PES, který se uskutečnil ve dnech 7. - 8. prosince
2018 v portugalském Lisabonu.
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<strong>&nbsp;</strong>
 
Frans Timmermans (57) je v současnosti prvním místopředsedou Evropské komise. Poprvé byl
zvolen  do  Druhé  komory  Generálních  stavů  Nizozemského  království  (dolní  komory
nizozemského parlamentu) v roce 1998. V letech 2007 - 2010 zastával post státního tajemníka
pro evropské záležitosti, v letech 2012 - 2014 byl ministrem zahraničí v kabinetu premiéra
Marka Rutteho. Frans Timmermans je držitelem titulu Univerzity Radboud v Nijmegenu v oboru
francouzský jazyk a literatura. @timmermansEU
 
<strong>&nbsp;</strong>
 
Aliance evropských konzervativců a reformistů (ACRE)
 
Kandidátem na post předsedy EK za Alianci konzervativců a reformistů v Evropě (ACRE) a
frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR) v EP se stal Jan Zahradil (ODS, Česká
republika).
 
<strong>&nbsp;</strong>
 
Zahradil (55) je poslancem Evropského parlamentu a členem skupiny Evropských konzervativců
a reformistů (ECR). Je také předsedou Aliance konzervativců a reformistů v Evropě (ACRE).
Před zvolením do Evropského parlamentu v roce 2004 působil jako člen Poslanecké sněmovny
Parlamentu  České  republiky.  Zahradil,  původní  profesí  výzkumný  pracovník,  vystudoval
pražskou  VŠCHT se  specializací  na  vodní  a  přírodní  technologie.  @zahradilJan
 
<strong>&nbsp;</strong>
 
Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) 
 
<strong>&nbsp;</strong>
 
Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) na svém stranickém kongresu v Madridu
oznámila,  že místo  jednoho „spitzenkandidáta“  jmenuje tým liberálních lídrů,  kteří  stranu
povedou do evropských voleb. Maximálně devět členů týmu by měl navrhnout předseda strany
ALDE a potvrdit by je měl počátkem roku 2019 volební kongres strany v Berlíně.
 
<strong>&nbsp;</strong>
 
Evropská strana zelených (EGP)
 
<strong>&nbsp;</strong>
 
Ska Kellerová (Bündnis 90/Die Grünen, Nemecko) a Bas Eickhout (GroenLinks, Holandsko)
byli na podzimním kongresu Evropské strany zelených (EGP), který proběhl ve dnech 23. - 25.
listopadu, zvoleni „spitzenkandidáty” strany před evropskými volbami.
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<strong>&nbsp;</strong>
 
Ska Kellerová (37) vystudovala islámská studia, turkologii a judaistiku na Svobodné univerzitě v
Berlíně a univerzitě Sabanci v Istanbulu. Do Evropského parlamentu byla poprvé zvolena v roce
2009. Vedoucí kandidátkou za Evropskou stranu zelených byla již před volbami do EP v roce
2014. Kellerová je předsedkyní skupiny zelených v Parlamentu. @SkaKeller
 
 
 Bas Eickhout (42) vystudoval chemii a přírodní vědy na Univerzitě Radboud v Nijmegenu.
Později  působil  jako  výzkumný  pracovník  v  Nizozemské  agentuře  pro  environmentální
posuzování.  V  roce  2009  byl  zvolen  členem  Evropského  parlamentu.  @BasEickhout
 
<strong>&nbsp;</strong>
 
Informace o kandidátech politických stran na post předsedy EK budou pravidelně aktualizovány.
 

Rostoucí podpora EU a procesu výběru vedoucích kandidátů
 
 
 Z nedávného průzkumu (listopad 2018) vyplývá, že pro 67 % respondentů představuje tento
proces významný pokrok na cestě k demokracii v EU (ve srovnání s 61 % v dubnu 2018) a činí
 
 proces volby prezidenta Evropské komise transparentnější (63 %).
 
Parlament je připraven odmítnout každého kandidáta na předsedu Komise, který nebyl
nominován jako „spitzenkandidát“
 
V usnesení, jež bylo předmětem hlasování v únoru 2018, Parlament upozornil, že je připraven
odmítnout každého kandidáta na funkci předsedy Evropské komise, který nebude nominován
jako vedoucí kandidát před evropskými volbami v roce 2019. Vedoucími kandidáty se před
evropskými volbami mohou stát i členové stávající Evropské komise, aniž by museli po dobu
absence čerpat neplacenou dovolenou. Nesmějí však využít žádné lidské ani materiální zdroje
Komise pro činnost spojenou s volební kampaní.

Evropské volby: proces výběru vedoucích kandidátů
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process
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https://twitter.com/BasEickhout
https://twitter.com/SkaKeller
https://twitter.com/BasEickhout
https://twitter.com/BasEickhout
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20181210IPR21418/eu-elections-support-for-eu-and-the-lead-candidates-process-continues-to-rise
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180226IPR98611/spitzenkandidaten-process-is-here-to-stay-insist-meps
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Transparentnější a demokratičtější proces
 
Evropská komise také doporučila, aby se systém „spitzenkandidátů“ použil i v případě voleb do
Evropského parlamentu v roce 2019 a dále se zdokonaloval. Do konce roku 2018 by podle
doporučení Komise měly vnitrostátní i evropské strany oznámit „kandidáta na funkci předsedy
Evropské komise, jehož podporují, a nejlépe do začátku roku 2019 oznámit kandidátův vlastní
program.“
 
Další informace o procesu výběru předsedy Komise z vedoucích kandidátů
 

Volby do EU: Rostoucí podpora EU a procesu výběru vedoucích kandidátů (tisková
zpráva 10.12.2018)  
Doporučení Komise pro evropské volby 2019 
Poslanci:  Novým předsedou EK musí  být  jeden z vedoucích kandidátů (tisková
zpráva,  28.02.2018) 
Výzkumná služba EP: Postavení a volba předsedy Evropské komise 
Usnesení EP o reformě volebního práva Evropské unie (11.11.2015) 
Průběh projednávání:  Volba poslanců EP ve všeobecných a přímých volbách -
reforma volebního práva EU
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0234&qid=1532003956095&from=cs


Úspěchy Evropského parlamentu v období 2014-
2018
 
Evropský parlament je centrem evropské demokracie. Přímo volení zástupci evropských
občanů diskutují a společně s Radou (ministrů) EU přijímají rozhodnutí o předložených
legislativních návrzích. 
 
Přijímání legislativy je však jen jednou z činností Parlamentu. Poslanci prostřednictvím rozprav
s národními a mezinárodními lídry formují politickou agendu EU, vysílají delegace zkoumající
aktuální problémy a možnosti řešení přímo v místě jejich vzniku, iniciují novelizace existující
legislativy a ovlivňují přijímání nelegislativních pravidel, část z nichž mohou vetovat.
 

Poslanci také hodnotí práci Evropské komise, dohlíží na zavádění právních předpisů EU do
praxe a v případě potřeby - například při ohrožení základních práv občanů - organizují slyšení
představitelů institucí, organizací, ale i soukromých společností. Podrobně také sledují jednání o
mezinárodních  dohodách,  jejichž  výslednou  podobu  mohou  schválit  nebo  zamítnout.
Podrobnější  informace  o  práci  poslanců  najdete  na  této  webové  stránce.
 
Hodnocení dosavadní práce Komise (výzkumná služba EP)
 
 
Přečtěte si „Často kladené dotazy“ o práci poslanců EP
 
 
 Parlament také upravil  pravidla svého fungování tak, aby zefektivnil  a zpřehlednil  proces
přijímání legislativy EU. Naléhavé záležitosti, zejména opatření zaměřená na pomoc členským
státům  zasaženým  finanční  krizí,  byly  projednávány  ve  zrychleném  řízení.  Podrobnější
informace  o  dohodě  o  zdokonalení  tvorby  právních  předpisů  naleznete  zde.
 

Debata o stavu Unie v roce 2018 s předsedou Komise Jeanem-Claudem Junckerem
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/state-of-the-eu-2018
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/faq/11/Pr�ce%20poslanc%20EP
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Study-625176-Juncker-Commission-priorities-autumn-2018-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/faq/11/prace-poslancu-ep
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-interinstitutional-agreement-on-better-law-making
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Dosavadní legislativní činnost Evropského parlamentu
 
 
 Od voleb v roce 2014 bylo projednáno, pozměněno a v jednáních s Radou (ministrů) EU
schváleno téměř 600 legislativních návrhů předložených Evropskou komisí pod vedením Jean-
Clauda Junckera.
 
 
 Klíčová legislativní rozhodnutí během osmého funkčního období Evropského parlamentu:
 

Evropský  parlament  podpořil  směrnici  EU  o  užívání  údajů  jmenné  evidence
cestujících  (PNR) 
Poslanci chtějí zamezit nehospodárnému využívání plastových nákupních tašek 
Otevření trhu elektronických plateb sníží poplatky a riziko podvodů 
Europoslanci schválili Pařížskou dohodu o klimatu, která tak může vstoupit v platnost 
Konec neprůhledných poplatků za platby kartami 
Konec poplatků za roaming: poslední překážka odstraněna 
WiFi4EU: Nový systém EU pro volný přístup k internetu 
Reforma ochrany dat: Parlament schválil nová pravidla pro digitální prostředí 
Parlament odhlasoval zrušení překážek při přeshraničním online nakupování 
Řízení podniků: poslanci chtějí posílit daňovou transparentnost 
CETA: Poslanci schválili obchodní dohodu mezi EU a Kanadou 
Parlament schválil novelu směrnice o audiovizuálních mediálních službách
 

Legislativní vlak: Více informací o průběhu projednávání právních předpisů od roku 2014 podle
oblastí politik, včetně nákladů vyplývajících z absence řešení na úrovni EU v dané oblasti. 
 
 
Přezkum a zavádění nových pravidel 
 
 Parlament přijal četná usnesení, která odrážela obavy a očekávání občanů a vedla Komisi k
přípravě nových legislativních textů nebo novelizaci stávajících předpisů.
 
 
 Například:
 
Podpora zv&yacute;šen&eacute; ochrany oznamovatelů
 
Prodloužen&iacute; životnosti v&yacute;robků a usnadněn&iacute; jejich opravy
 
Evropsk&yacute;  parlament  ž&aacute;d&aacute;  pomoc  pro  zemědělce  v  boji  proti
nekal&yacute;m  praktik&aacute;m
 
Všechna usnesení a iniciativy EP jsou k dispozici zde.
 
 
 V reakci na skandály či porušování předpisů s možnými dalekosáhlými dopady (například
Luxleaks, kauza Panama Papers, emisní podvody výrobců automobilů či sporná autorizace
pesticidů), Evropský parlament zřídil  zvláštní výbory k provádění hloubkových vyšetřování,
dotazování a slyšení, aby povolal k odpovědnosti odpovědné osoby. Závěry výborů a podrobná
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/summary
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170620IPR77895/support-for-strengthened-protection-for-whistleblowers
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170629IPR78633/prodlouzit-zivotnost-vyrobku-a-usnadnit-jejich-opravy
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20160603IPR30207/evropsky-parlament-zada-pomoc-pro-zemedelce-v-boji-proti-nekalym-praktikam
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20160603IPR30207/evropsky-parlament-zada-pomoc-pro-zemedelce-v-boji-proti-nekalym-praktikam
http://www.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y


doporučení tvoří základ nových legislativních návrhů Evropské komise.
 
 
 Například:
 
TAX3: Zvláštní  výbor  pro finanční  trestnou činnost,  vyhýbání  se daňovým povinnostem a
daňové úniky
 
 • EMIS: Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
 
 • PEST: Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů
 
 • TERR: Zvláštní výbor pro boj proti terorismu
 
 • PANA: Vyšetřovací výbor proti praní špinavých peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a
daňovým únikům
 
Schvalování a kontrola rozpočtu EU
 
 
 Evropský parlament a Rada (ministrů) EU jsou jako rozpočtové orgány Unie odpovědné za
schvalování ročních rozpočtů EU. Parlament také schvaluje dlouhodobý rozpočet EU, takzvaný
víceletý finanční rámec (VFR). Působí i jako kontrolní orgán - kontroluje, jakým způsobem jsou
vynakládány prostředky, aby následně schválil, případně odložil nebo přímo odmítl schválení
rozpočtového hospodaření dané instituce či agentury EU.
 
Dohled nad uplatňováním předpisů
 
 
 Poslanci ve všech parlamentních výborech dohlížejí i na uplatňování právních předpisů EU v
praxi a jejich dopad na životy občanů Unie. Kontrolují exekutivní činnost Evropské komise a
vynakládání prostředků EU. Vyšetřovací mise a ad-hoc delegace shromažďují informace a
důkazy přímo v terénu s cílem důkladně prozkoumat situaci před přijetím rozhodnutí o dalším
postupu.
 
 
 Například:
 
N&aacute;vštěvy uprchlick&yacute;ch t&aacute;borů v Turecku
 
Delegace vyslan&aacute; po vraždě Daphne Caruana Galiziov&eacute; na Maltu
 
Delegace vyslan&aacute;  po vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušn&iacute;rov&eacute;  na
Slovensko
 
Ohledně naléhavých záležitostí poslanci pokládají Evropské komisi také písemné dotazy, které
v některých případech vedou k návrhům usnesení předkládaným politickými skupinami na
plenárním zasedání.
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http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/tax3/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/tax3/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/pest/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/29/multiannual-financial-framework
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/ep-libe-delegation-mission-to-turkey-visit-to-a-facility-for-the-out-of-camp-syrian-population_I115895-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20171201IPR89323/ep-delegation-concludes-visit-to-malta-to-investigate-rule-of-law
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180309IPR99437/murder-of-journalist-jan-kuciak-ep-delegation-calls-for-thorough-investigation
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180309IPR99437/murder-of-journalist-jan-kuciak-ep-delegation-calls-for-thorough-investigation
http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/parliamentary-questions.html


 Parlament také může vetovat některá nelegislativní rozhodnutí Komise, zejména tzv. prováděcí
a delegované akty, pokud poslanci nabydou dojmu, že exekutiva EU v navrhovaném textu
překročila své pravomoci.
 
 
 Například:
 
Parlament  vetoval  n&aacute;vrh  na  množstv&iacute;  povolen&eacute;ho  cukru  v
dětsk&yacute;ch  potravin&aacute;ch  a  ž&aacute;d&aacute;  jeho  redukci
 
EP vetoval z&aacute;měr EK umožnit v&yacute;robcům energetick&yacute;ch n&aacute;pojů
uv&aacute;dět na obalu tvrzen&iacute; o pos&iacute;len&iacute; bdělosti
 
P o s l a n c i  v e t o v a l i  n & a a c u t e ; v r h  K o m i s e  u d ě l i t  v & y a c u t e ; j i m k u  p r o
využ&iacute ;v&aacute ;n& iacu te ;  kadmia  v  osvě t len&iacu te ;  a  te lev izorech
 
Mezinárodní dohody 
 
 Poslanci pozorně sledují vyjednávání Evropské komise o mezinárodních dohodách a přijímají
usnesení, která zajišťují větší transparentnost a zapojení Evropského parlamentu do procesu
vyjednávání  před dosažením jakékoli  konečné dohody,  kterou sněmovna musí  před jejím
vstupem v platnost  schválit.  Pokud ji  EP zamítne,  dohoda nevstoupí  v platnost.
 
 
 Například:
 
Usnesen&iacute; EP k brexitu
 
TTIP:  Jednodušš&iacute;  př&iacute;stup  na  trhy  USA,  ochrana  standardů  EU,  reforma
syst&eacute;mu  urovn&aacute;v&aacute;n&iacute;  sporů  
 
CETA: Poslanci schv&aacute;lili obchodn&iacute; dohodu mezi EU a Kanadou 
 
Petice občanů
 
 
 Od  července  2014  zaregistroval  petiční  výbor  EP  přibližně  6.400  petic  adresovaných
Evropskému parlamentu a zabýval  se stížnostmi,  žádostmi a připomínkami občanů, které
souvisely s uplatňováním předpisů EU. Výbor slouží jako zprostředkovatel mezi předkladateli
petice a členskými státy s cílem vyřešit daný problém. Některými peticemi se zabývá i plénum
EP v rámci rozprav, prostřednictvím usnesení i  otázek k ústnímu zodpovězení Radě nebo
Komisi.
 
 
 Například:
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20160115IPR10184/meps-move-to-reduce-permitted-sugar-content-in-baby-foods
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20160115IPR10184/meps-move-to-reduce-permitted-sugar-content-in-baby-foods
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20160701IPR34496/parliament-vetoes-energy-drink-alertness-claims
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20160701IPR34496/parliament-vetoes-energy-drink-alertness-claims
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20150520IPR57419/meps-veto-cadmium-exemption-plans-for-displays-lightings-and-tvs
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20150520IPR57419/meps-veto-cadmium-exemption-plans-for-displays-lightings-and-tvs
http://www.epgenpro.europarl.europa.eu/static/brexit-steering-group/en/documents.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20150702IPR73645/ttip-jednodussi-pristup-na-trhy-usa-ochrana-standardu-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20150702IPR73645/ttip-jednodussi-pristup-na-trhy-usa-ochrana-standardu-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170209IPR61728/ceta-poslanci-schvalili-obchodni-dohodu-mezi-eu-a-kanadou
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/peti/home.html
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Poslanci  vyz&yacute;vaj&iacute;  člensk&eacute;  st&aacute;ty  k  ukončen&iacute;
pochybn&yacute;ch  praktik  při  zaměstn&aacute;v&aacute;n&iacute;
 
&Uacute;čast  osob  se  zdravotn&iacute;m  postižen&iacute;m  ve  volb&aacute;ch  do
Evropsk&eacute;ho  parlamentu  (rozprava)
 
Boj proti chudobě, soci&aacute;ln&iacute;mu vyloučen&iacute; a diskriminaci
 
Ochrana a nepř&iacute;pustnost diskriminace menšin v člensk&yacute;ch st&aacute;tech EU
 
Pracovn&iacute; skupina pro ot&aacute;zky t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se p&eacute;če o
děti: doporučen&iacute;
 
Plánovaná hlasování před koncem osmého funkčního období,  které byste si  neměli
nechat ujít
 
 
 K září 2018 zůstává v procesu projednávání přibližně 328 legislativních návrhů, včetně 46
norem předložených v souvislosti s budoucím víceletým finančním rámcem.
 
 
 Poslance tak čekají důležitá rozhodnutí, která se mimo jiné týkají:
 

Dohody o vystoupení Spojeného království z EU (brexit) 
víceletého finančního rámce EU (VFR) 
společných azylových pravidel, reformy dublinského nařízení 
reformy autorského práva 
Směrnice o kvalitě pitné vody 
posílení bezpečnosti bank v Bankovní unii 
koordinace systémů sociálního zabezpečení 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečovatelů 
transparentních a předvídatelných pracovních podmínek 
reformy pravidel EU na ochranu spotřebitele 
novelizace směrnice o energetické účinnosti 
reformy společné zemědělské politiky 
ekologičtějších aut na silnicích EU do roku 2030 
zákazu jednorázových plastů od roku 2021
 

Analýza Výzkumné služby EP:  Klíčová témata roku 2018
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180524IPR04234/meps-call-on-eu-countries-to-end-precarious-employment-practices
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http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0032+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/134363/1128704EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/134363/1128704EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614650/EPRS_IDA(2018)614650_EN.pdf


Výsledky evropských voleb za období 1979–2014:
internetová aplikace
 
Nová  internetová  aplikace  Evropského  parlamentu  nabízí  podrobné  výsledky
předchozích evropských voleb, a to v grafickém formátu, který lze snadno stáhnout. 
 
Zobrazit je možné jak výsledky voleb v jednotlivých zemích, tak výsledky voleb v celé EU.
Tabulky a grafy znázorňují, jakým způsobem se přepočítávají výsledky dosažené politickými
stranami v jednotlivých členských státech na celkový výsledek jejich evropských protějšků na
úrovni EU.
 
Zatím jsou k dispozici údaje za roky 2009 a 2014 a později by k nim měly přibýt také údaje za
období 1979–2004. Údaje o volební účasti a o zastoupení žen a mužů v Parlamentu lze nalézt v
případě všech evropských voleb od roku 1979.
 
Návod k použití
 
Aplikaci  je možné snadno vložit  na webové stránky třetích stran.  Všechny dokumenty lze
stáhnout v různých formátech, jako je json, pdf a jpg. Po vložení aplikace na webové stránky se
vše bude zobrazovat v jazyce dané stránky (atribut „lang“ značky HTML). V případě, že se jazyk
webové stránky nebude shodovat s žádným z 24 úředních jazyků EU, automaticky se nastaví
angličtina.
 
Výsledky evropských voleb - 2014 - Evropská unie
 
 
Výsledky podle politických skupin - ustavující schůze - 1. července 2014
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Multimediální obsah a služby
 
Parlament nabízí širokou škálu bezplatných a moderních multimediálních nástrojů a
služeb, které pomáhají médiím pokrýt své aktivity v době před volbami do Evropského
parlamentu. 
 

Televizním a rozhlasovým novinářům je také možné poskytnout kamery či studia za účelem
jejich využití pro vlastní přenosy a záznamy.
 
Multimediální obsah
 
Novinářům je k dispozici široká škála vysoce kvalitního multimediálního materiálu připraveného
k dalšímu použití - včetně tiskových zpráv, článků, videí, infografik a fotografií. Podrobnější
informace najdete v publikaci EP o multimediálních produktech a službách pro novináře.
 
Audiovizuální služby
 
Evropský parlament zajišťuje živé přenosy plenárních zasedání a schůzí jednotlivých výborů
EP, které jsou k dispozici prostřednictvím satelitu nebo internetu ve vysílací nebo webové
kvalitě. Živé přenosy najdete na webových stránkách Multimediálního centra EP.
 
Novinářům jsou také k dispozici televizní a rozhlasová studia, štáby ENG (pro elektronické
shromažďování zpráv) i stanoviště pro živá vystoupení a fotoreportáže. Podrobnější informace
jsou k dispozici zde pod záložkou „Services“.
 
Podkladové produkty
 
Výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS) poskytuje nezávislé, objektivní a spolehlivé
podkladové informace, které širokému veřejnému sektoru přinášejí přehled o všech oblastech

Televizní studio v Evropském parlamentu v Bruselu
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http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/Multimedia-products-and-services-16_9_smallfilesize.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home
http://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/cs/about_us.html
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/cs/stay-informed/research-and-analysis


•
•
•

politické činnosti EP.
 
Studie,  stručné  zprávy  a  informační  přehledy  výzkumné  služby  EP  jsou  k  dispozici  na
webových  stránkách  EPRS  nebo  v  mobilní  aplikaci.
 
EPRS rovněž nabízí bezplatnou databázi grafů, diagramů, tabulek a map se statistickými údaji,
jež jsou pod podmínkou uvedení  Výzkumné služby Evropského parlamentu jako zdroje k
volnému použití. Materiály graficky zpracovala EPRS na základě statistických informací ze
zdrojů uvedených u grafů.
 
Nedávné průzkumy
 

Jeden rok do voleb (květen 2018) 
Eurobarometr: Názory občanů na Parlament a EU 2017 (říjen 2017) 
Eurobarometr: Evropané dva roky před evropskými volbami 2019 (květen 2017)
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https://epthinktank.eu/
https://epthinktank.eu/2018/01/17/the-new-eprs-app-is-available-now/


Evropský parlament: Užitečné kontakty pro
novináře
 
Oddělení mluvčího parlamentu
 
Oddělení mluvčího Parlamentu poskytuje informace o institucionálních otázkách a reaguje na
dotazy ohledně pravidel, postupů, financování a správy Parlamentu. Odpovědi na nejčastěji
kladené dotazy včetně vysvětlení euromýtů najdete na nedávno aktualizovaných stránkách
Často kladené dotazy.
 
Jaume DUCH GUILLOT
 
mluvčí EP a generální ředitel pro komunikaci
 

Marjory VAN DEN BROEKE
 
vedoucí oddělení mluvčího EP
 

Tiskové oddělení
 
Pracovníci  tiskového oddělení  Parlamentu v Bruselu a členských státech (Kanceláře EP)
pokrývají  všechny  oblasti  politik  a  mohou  pomoci  s  dotazy  médií  k  práci  Parlamentu.
Vypracovávají a rozesílají médiím upozornění a tiskové zprávy o rozpravách a hlasováních,
organizují rovněž tiskové konference a semináře. Jejich kontaktní údaje jsou k dispozici zde.
 
Zpravodaj plenárního zasedání, tiskové zprávy a týdenní pořady jednání jsou k dispozici online
v sekci Tiskové středisko na webových stránkách Evropského parlamentu Nejnovější zprávy
můžete sledovat i na Twitteru @EuroparlPress.
 
Iva LAŇOVÁ
 
tisková atašé
 

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

(+32) 2 28 44304 (BXL)
(+33) 3 881 74336 (STR)
(+32) 498 98 35 86
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu

(+420) 775 511 125 (Praha)
(+420) 255 708 264 (Praha)
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mailto:europarl-spox@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/faq
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170911IPR83506/climate-change-meps-back-plans-to-help-forests-remove-co2
http://www.europarl.europa.eu
https://twitter.com/EuroParlPress?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


Irena KUBÁŠKOVÁ
 
tisková atašé
 

(+33) 3881 74240 (Štrasburk)
iva.lanova@ep.europa.eu

(+420) 773 135 674 (Praha)
(+420) 255 708 267 (Praha)
(+33) 3881 74240 (Štrasburk)
irena.kubaskova@ep.europa.eu
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