
 

Shrnutí pléna: volba vedení Parlamentu, ustavení
výborů
 

Na ustavující schůzi první červencový týden si poslanci zvolili vedení. Předsedou EP je
Ital David-Maria Sassoli a mezi místopředsedy dva Češi: Dita Charanzová a Marcel
Kolaja.
 
Po evropských volbách na konci května byla schůze od 2. – 4. července ve Štrasburku prvním
plénem nově ustaveného parlamentu, přičemž se poslanci zformovali do sedmi politických
skupin.
 
Předsedou na první polovinu pětiletého funkčního období byl 3. července zvolen italský sociální
demokrat David-Maria Sassoli.
 
Vedle předsedy zvolili poslanci ze svých řad také 14 místopředsedů – dva z nich jsou z Česka –
a 5 kvestorů. Ti společně tvoří takzvané předsednictvo, které rozhoduje o všech záležitostech
týkajících se vnitřního fungování Parlamentu. Má k tomu řadu administrativních a finančních
pravomocí.
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Shrnutí plenárky
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/5-numbers-to-take-away-from-strasbourg-2_N01-PUB-190705-5NUM_ev
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190612STO54311/politicke-skupiny-v-novem-parlamentu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190612STO54311/politicke-skupiny-v-novem-parlamentu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190627IPR55410/david-sassoli-elected-president-of-the-european-parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190627IPR55410/david-sassoli-elected-president-of-the-european-parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190627IPR55411
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190704IPR56204/ep-quaestors-elected-parliament-bureau-complete
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/cs/organisation-and-rules/organisation/political-bodies


Výbory a podvýbory
 
Ustavující schůze dále schválila, kolik europoslanců bude stálými členy dvaceti výborů a dvou
podvýborů. O náhradnících (kterých je v každém výboru stejný počet jako stálých členů)
rozhodnou politické kluby během července. V druhém červencovém týdnu si výbory na svých
ustavujících schůzích zvolí své vedení.
 
Nominace do vedoucích funkcí EU
 
 
Plénum skončilo  ve  čtvrtek  4.  července  debatou  s  předsedou  Evropské  rady  Tuskem o
výsledcích summitu lídrů EU, který se sešel pár dní předtím. Poslanci ostře kritizovali způsob,
jakým šéfové států a vlád vybrali kandidáty na vedoucí posty unijních institucí. Ignorovali přitom
totiž  princip  takzvaného  spitzenkandidáta.  Evropský  parlament  by  měl  o  kandidátce  na
předsedkyni  Evropské  komise  hlasovat  na  plénu  v  týdnu  od  15.  července.
 

Zvolení  předsedy Parlamentu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/david-maria-sassoli-elected-president-of-the-european-parliament_N01-PUB-190703-
PRES_ev

Odkazy
Přijaté texty
Nový Parlament a nová Komise
Fotky na Flickru
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190627IPR55412/poslanci-ustanovili-parlamentni-vybory-a-podvybory
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190627IPR55412/poslanci-ustanovili-parlamentni-vybory-a-podvybory
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190627IPR55413/meps-express-serious-reservations-on-process-to-fill-top-eu-posts
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190612STO54308/jak-se-voli-predseda-evropske-komise
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190612STO54308/jak-se-voli-predseda-evropske-komise
https://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/hearings2019/20190620STO54901/the-new-parliament-and-the-new-commission
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157709362468257

