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Spoznajte predsedov a predsedníčky 
parlamentných výborov

Srdcom legislatívnej práce Európskeho parlamentu sú výbory, ktorých členovia sa 
zaoberajú konkrétnou tematikou. Prinášame vám prehľad ich predsedov a predsedníčok.

Títo predsedovia a predsedníčky boli zvolení v polovici legislatívneho obdobia v januári 2022. 

Parlament má 20 stálych výborov a 4 podvýbory pokrývajúce rôzne oblasti, od životného 
prostredia, ekonomiky až po medzinárodný obchod. 

Parlamentné výbory zohrávajú dôležitú úlohu v legislatívnom procese EÚ. Vypracúvajú 
stanoviská k legislatívnych návrhom, o ktorých sa následne diskutuje a hlasuje na plenárnej 
schôdzi. Okrem toho výbory pripravujú aj správy z vlastnej iniciatívy, menujú vyjednávacie tímy 
poslancov pre rokovania s Radou, organizujú stretnutia s odborníkmi a kontrolujú ostatné 
inštitúcie a orgány EÚ.

Tak ako v prípade Predsedníctva Európskeho parlamentu, sú predsedovia a predsedníčky 
výborov a podvýborov zvolení na obodbie dva a pol roka, čiže polovicu legislatívneho obdobia.

Parlament tiež môže vytvoriť osobitné alebo vyšetrovacie výbory. Tieto výbory sú zriadené na 
jasne vymedzené časové obdobie, no doba ich existencie sa môže predlžiť. Osobitné výbory sa 
venujú konkrétnym témam a vypracúvajú uznesenia, kde navrhujú nové opatrenia na európskej 
úrovni. Vyšetrovacie výbore preskúmavajú prípady údajného porušovania európskych právnych 
predpisov.

V roku 2020 boli vytvorené tri osobitné výbory, jeden pre boj proti rakovine, druhý pre oblasť 
umelej inteligencie a tretí pre zahraničné zásady do demokratických procesov a jeden 
vyšetrovací výbor pre transporty hospodárskych zvierat. Tieto výbory ukončili svoju činnosť v 
roku 2022.

V roku 2022 poslanci rozhodli o vytvorení osobitných výborov zaoberajúcich sa získanými 
skúsenosami a odoporúčaniami počas pandémie Covid-19, zasahovaním zahraničných 
subjektov do procesov EÚ a využívaním špionážneho softvéru Pegasus.

Tento článok vznikol pôvodne v júli 2019 a je priebežne akutalizovaný, naposledy v apríli 2023.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/predsednictvo-ep/20190705STO56304/kto-je-kto-predsednictvo-europskeho-parlamentu
https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/beca/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/aida/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/inge/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200619IPR81604/protection-of-transported-animals-parliament-establishes-inquiry-committee
https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/covi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/covi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/ing2/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/ing2/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/pega/home/highlights


Ďalšie informácie
Parlamentné výbory - webové stránky 
Sledujte parlamentné výbory na Twitteri 
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