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Právomoci Európskeho parlamentu a legislatívne postupy

Vo veľkej väčšine prípadov prijíma Parlament právne predpisy Únie spoločne s Radou EÚ. Riadny 

legislatívny postup – v minulosti známy ako spolurozhodovací postup – zahŕňa okrem iného tieto 
oblasti: hospodárske riadenie, finančné služby, jednotný trh, voľný pohyb pracovníkov, služby, 

poľnohospodárstvo, rybolov, energetická bezpečnosť, víza, azyl, prisťahovalectvo, spravodlivosť 
a vnútorné veci, spotrebiteľská politika, transeurópske siete, životné prostredie, kultúra (stimulujúce 

opatrenia), výskum (rámcový program), sociálne vylúčenie, verejné zdravie, boj proti podvodom v 
EÚ, stimuly na boj proti diskriminácii, osobitné podporné opatrenia pre priemysel, činnosti v oblasti 

hospodárskej a sociálnej súdržnosti, stanovy európskych politických strán.

V niektorých oblastiach sa uplatňujú osobitné rozhodovacie postupy, kedy Parlament len vydá 
stanovisko k návrhu Komisie.  V týchto prípadoch síce Rada musí získať stanovisko Parlamentu ešte 

pred hlasovaním o návrhu Komisie, nie je ním však viazaná.  Najvýznamnejšou legislatívnou 
oblasťou, kde sa tento konzultačný postup stále uplatňuje, sú dane.  Na schválenie právnych 

predpisov v týchto oblastiach je potrebná aj jednohlasná dohoda v Rade.  

V niektorých prípadoch je na prijatie rozhodnutia potrebný tzv. súhlas Parlamentu.  Hlasovanie je 

v takomto prípade jednoduché a záväzné áno alebo nie. Tento postup sa, okrem iného, uplatňuje pre 
oblasť pristúpenia nových členských štátov EÚ a pre medzinárodné dohody medzi EÚ a tretími 

krajinami alebo skupinami krajín.  To isté platí pre konečné rozhodnutie o menovaní členov 
Európskej komisie.

Ďalšie informácie tu
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Koľko poslancov má Európsky parlament?

V súčasnosti má Európsky parlament 766 poslancov, a to aj napriek tomu, že v ostatných voľbách do 

Európskeho parlamentu z júna 2009 bolo na základe v tom čase platnej Zmluvy z Nice zvolených 

736 poslancov.

Lisabonská zmluva zvyšuje počet poslancov EP na 751, ale až s účinnosťou od ďalších volieb 

v roku 2014. Členské štáty EÚ sa však dohodli na zmene príslušných ustanovení zmluvy tak aby 
mohlo 18 nových poslancov zasadnúť v Parlamente už počas súčasného funkčného obdobia. Potom, 

ako boli tieto zmeny ratifikované vo všetkých členských štátoch, sa plénum Európskeho parlamentu 
mohlo rozšíriť už po 1. decembri 2011.

V parlamentných laviciach budú aj naďalej, v rámci prechodného opatrenia do konca aktuálneho 

volebného obdobia, zasadať aj traja poslanci EP, ktorých Nemecko podľa Lisabonskej zmluvy stratí. 

Tým sa dočasne zvýšil počet poslancov EP stanovených v Lisabonskej zmluve zo 751 na 754.

Ďalších 18 poslancov EP (751 zástupcov podľa Lisabonskej zmluvy plus traja ešte neodpočítaní 

nemeckí poslanci mínus 736 zástupcov podľa Zmluvy z Nice)  pochádza z Francúzska (2), 

Spojeného kráľovstva (1), Talianska (1), Španielska (4), Poľska (1), Holandska (1), Švédska (2), 

Rakúska (2), Bulharska (1), Lotyšska (1), Slovinska (1) a Malty (1).

Od 1. júla 2013 sa parlamentné rady rozšírili o dvanásť chorvátskych zákonodarcov, ktorých mandát 

vyprší na konci aktuálneho funkčného obdobia Európskeho parlamentu, teda v roku 2014.

Zoznam poslancov Európskeho parlamentu
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Ako sa menujú predseda Komisie a eurokomisári?

Predseda Európskej Komisie podľa Lisabonskej zmluvy

Postavenie Európskeho parlamentu pri voľbe predsedu Komisie sa vstupom Lisabonskej zmluvy do 
platnosti posilnilo. Európska rada, teda hlavy štátov a vlád EÚ, musia podľa nových pravidiel 
navrhnúť kandidáta na predsedu Komisie na základe výsledkov volieb do Európskeho parlamentu. 
O navrhnutom kandidátovi bude následne hlasovať Európsky parlament. Na jeho zvolenie je 
potrebná kvalifikovaná väčšina, teda nadpolovičná väčšina všetkých poslancov EP. 

Ak kandidát nezíska požadovanú väčšinu, Európska rada má jeden mesiac na to, aby na základe 
kvalifikovanej väčšiny navrhla nového kandidáta (Lisabonská zmluva, článok 9 D, odsek 7).

Eurokomisári

Rada na základe spoločnej dohody so zvoleným predsedom schvaľuje zoznam členov Komisie na 
vymenovanie.

Designovaní členovia Komisie sa najprv predstavia parlamentným výborom, ktoré pôsobia v ich 
eventuálnych oblastiach zodpovednosti. Tieto vypočutia sú verejné. Kandidáti na eurokomisárov 
prednášajú vyhlásenia a odpovedajú na otázky.

Zvolený predseda Komisie ďalej na rokovaní Parlamentu predstaví kolégium eurokomisárov a ich 
program. Po vyhlásení nasleduje rozprava. Predseda, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a ostatní členovia Komisie podliehajú ako celok schváleniu Európskeho 
parlamentu.

Parlament môže hlasovanie odložiť na nasledujúce rokovanie (Rokovací poriadok Európskeho 
parlamentu, článok 106(5)).

Po schválení Parlamentom vymenuje predsedu Komisie a eurokomisárov Rada na základe 
kvalifikovanej väčšiny hlasov.

V prípade podstatnej zmeny týkajúcej sa rezortu počas funkčného obdobia Komisie, obsadenia 
uvoľneného miesta alebo v prípade vymenovania nového eurokomisára po pristúpení nového 
členského štátu sú komisári, ktorých sa táto zmena týka, opäť vyzvaní, aby predstúpili pred príslušné 
výbory.
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Voľba predsedu Európskeho parlamentu a predsedov výborov 

EP 

Na prvom plenárnom zasadnutí po voľbách si poslanci zvolia predsedu Európskeho parlamentu, 14 
podpredsedov a kvestorov. 

Všetky volené funkcie v Európskom parlamente, teda predseda, podpredsedovia, kvestori, 
predsedovia a podpredsedovia výborov a delegácií, sú obnovované vždy po dva a pol rokoch. Voľby 
teda prebehnú v rámci jedného päťročného funkčného obdobia Európskeho parlamentu dvakrát, 
zvolení predstavitelia sa však po uplynutí ich funkčného obdobia môžu uchádzať o znovuzvolenie.

Pri voľbách predsedu, podpredsedov a kvestorov by sa malo brať do úvahy snaha o zachovanie 
spravodlivého pomeru zastúpenia jednotlivých členských štátov a politických názorov.

Predseda EP

Prvou úlohou novozvoleného Európskeho parlamentu je voľba jeho predsedu. Ak získa odstupujúci 
predseda vo voľbách do EP opätovne poslanecký mandát, predsedá voľbe svojho nástupcu. V 
opačnom prípade voľbe predsedá jeden z odstupujúcich predsedov, podľa poradia, v ktorom boli 
zvolení, v prípade ich neprítomnosti služobne najstarší poslanec (článok 12 rokovacieho poriadku 
EP).

Kandidátov na predsedu EP predkladá politická skupina alebo minimálne štyridsať poslancov (článok 
13 rokovacieho poriadku EP). 

Predseda je volený tajným hlasovaním. Poslanci hlasujú mimoriadne prostredníctvom hlasovacieho 
lístka, na ktorom označia svojho kandidáta a takto upravený lístok vhodia do urny. Na hlasovanie 
dohliada osem overovateľov, ktorých si zo svojich radov vyberú poslanci losom.

Na zvolenie je potrebná absolútna väčšina platných odovzdaných hlasov, teda 50% plus jeden hlas 
(článok 14 rokovacieho poriadku EP). Prázdne alebo znehodnotené lístky sa do výpočtu potrebnej 
väčšiny nezarátavajú.

Ak v prvom kole nie je zvolený žiaden kandidát, tí istí alebo iní kandidáti môžu byť nominovaní do 
druhého kola voľby, ktorá prebieha podľa rovnakých pravidiel. Ak je to nutné, voľba sa zopakuje v 
treťom kole, opäť za rovnakých podmienok.

Pokiaľ nie je zvolený žiaden kandidát ani v treťom kole, dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov v 
treťom kole postupujú do kola štvrtého, v ktorom je zvoleným kandidát s väčším počtom hlasov (v 
prípade rovnosti hlasov sa predsedom EP stáva starší kandidát).

Novozvolený predseda sa ujíma vedenia plenárneho zasadnutia a predtým, ako bude predsedať 
voľbe podpredsedov a kvestorov, môže predniesť úvodný prejav (prípadne len niekoľko krátkych 
poznámok, pričom formálny prejav prednesie neskôr).

Podpredsedovia a kvestori

Kandidátov na posty podpredsedov a kvestorov predkladajú politické skupiny alebo minimálne 40 
poslancov. Voľba podpredsedov je tajná a prebieha prostredníctvom jedného hlasovacieho lístka. Na 
zvolenie musia kandidáti získať podporu absolútnej väčšiny poslancov, ktorí do urny vhodili platný 
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hlasovací lístok. Ak v prvom kole voľby nie je zvolených všetkých 14 podpredsedov, nasleduje druhé 
kolo. V prípade, že aj po druhom kole ostanú niektoré posty podpredsedov neobsadené, nasleduje 
tretie kolo, v ktorom na zvolenie stačí relatívna väčšina.

Prednostné poradie podpredsedov sa určuje podľa poradia, v ktorom boli zvolení (článok 15
rokovacieho poriadku EP). Ak je počet kandidátov rovnaký, ako počet funkcií, ktoré sa majú obsadiť -
teda štrnásť - kandidáti sú zvolení aklamáciou, pričom samotné hlasovanie určí iba ich prednostné 
poradie. Kvestori sú volení rovnakým spôsobom (článok 16 rokovacieho poriadku EP).

Podpredsedovia v prípade potreby zastupujú predsedu EP pri plnení jeho povinností, vrátane 
predsedania plenárnym zasadnutiam (článok 21 rokovacieho poriadku EP). Podpredsedovia sú 
členmi predsedníctva, ktoré je zodpovedné za všetky administratívne, personálne a organizačné 
záležitosti Parlamentu. Piati kvestori zodpovedajú za administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa 
týkajú priamo poslancov (článok 26 rokovacieho poriadku EP).

Predsedovia výborov

Po ustanovujúcej schôdzi Európskeho parlamentu (a po zasadnutí Parlamentu v polovici jeho 
funkčného obdobia, na ktorom sú volení jeho funkcionári) si svojich predsedov a podpredsedov 
zvolia aj stále výbory EP. Predsedovia a podpredsedovia výborov môžu byť vo voľbách v polovici 
funkčného obdobia Parlamentu znovuzvolení. Rovnako postupujú aj medziparlamentné delegácie.

Každý stály výbor si volí svoje predsedníctvo - pozostávajúce z predsedu a podpredsedov - v 
samostatných hlasovaniach. Počet podpredsedov, ktorí majú byť zvolení, určuje Parlament na 
základe návrhu Konferencie predsedov.

Ak sa počet kandidátov zhoduje s počtom miest, ktoré sa majú obsadiť, voľba sa môže uskutočniť 
aklamáciou. V opačnom prípade sa voľba uskutoční tajným hlasovaním. Ak sa o post uchádza iba 
jeden kandidát, na zvolenie je potrebná absolútna väčšina odovzdaných hlasov, teda hlasov za a 
proti.

Ak počet kandidátov v prvom kole voľby prevyšuje počet miest, je zvolený ten kandidát, ktorý získa 
absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov, teda hlasov za a proti. V druhom kole hlasovania je zvolený 
kandidát, ktorý získa najviac hlasov. V prípade nerozhodnosti hlasov je zvolený najstarší kandidát. V 
druhom kole voľby môžu byť navrhnutí noví kandidáti.

Stále medziparlamentné delegácie volia svojich predsedov a podpredsedov rovnakým postupom, 
ako výbory (článok 191 a 198 rokovacieho poriadku EP).



www.europarl.eu

Často kladené otázky

7/26

Parlament v číslach

Európsky parlament je najväčšou demokratickou parlamentnou snemovňou na svete. Ponúkame 

Vám niekoľko štatistických údajov na ilustráciu jeho aktivít počas prvej polovice volebného obdobia 
2009 – 2014, teda od júla 2009 do januára 2012.

Spôsob práce

Spolurozhodovacím (riadnym legislatívnym) postupom prijíma Parlament legislatívne akty spoločne 
s Radou EÚ (ministri zastupujúci členské štáty EÚ), pričom obidve inštitúcie majú rovnaké 

právomoci. Od júla 2009 do januára 2012 Parlament pozmenil, doplnil a odhlasoval 
238 legislatívnych textov, z toho 204 v prvom čítaní, 36 v druhom čítaní a 6 prostredníctvom 

zmierovaceho konania.

Prostredníctvom postupu súhlasu môže Parlament prijať alebo odmietnuť legislatívny akt, ale 

nemôže ho pozmeniť ani doplniť. Tento postup sa využíva najmä v prípade medzinárodných dohôd 
a na schválenie pristúpenia nových členov k EÚ. Lisabonská zmluva rozšírila okruh dohôd, pri 

ktorých v minulosti nebol postoj Parlamentu záväzný. Od júla 2009 do januára 2012 Parlament takto 
hlasoval dvakrát. 

Podľa konzultačného postupu Parlament hlasovaním vydá stanovisko, konečné rozhodnutie však 

uskutoční Rada ministrov. Od júla 2009 do januára 2012 Parlament takto hlasoval 71-krát.

Parlament je pri rozhodovaní o rozpočte a výdavkoch EÚ a tiež pri schvaľovaní účtov EÚ (tzv. 
„udelenie absolutória“) rovnocenným partnerom členských štátov. V období od júla 2009 do januára 

2012 Parlament prijal 98 takýchto rozhodnutí.

Okrem legislatívnych rozhodnutí a rozhodnutí týkajúcich sa rozpočtu Parlament schválil 258 
iniciatívnych správ a 281 uznesení, kde vyslovil svoje nezáväzné stanoviská k záležitostiam, ktoré 

považoval za dôležité. Okrem toho viac ako polovica poslancov podpísala, a teda schválila, 
28 písomných vyhlásení.

V období od júla 2009 do januára 2012 poslanci na plenárnych zasadnutiach schválili celkovo 380 

legislatívnych dokumentov.

Parlamentné výbory a politické skupiny poslancov EP predložili na plenárnych zasadnutiach 13.398 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, z ktorých bolo 6.633 pozmeňovacích návrhov 
schválených a 6.496 zamietnutých.

Od júla 2009 do januára 2012 sa v Parlamente uskutočnilo 13 slávnostných zasadnutí, na ktorých 

vystúpili význační hostia.

Viac informácii a štatistických údajov nájdete tu
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Kľúčová legislatívy schválená v rokoch 2009-2011

Zamestnanci

V máji 2012 bol počet úradníkov a dočasných zamestnancov pracujúcich pre Parlament (vrátane 

politických skupín) na rôznych miestach takýto:

SPOLU Brusel Štrasburg Luxemburg Ostatné 

miesta

6.817 4.036 100 2.445 236

Väčšinu zamestnancov Parlamentu (59 %) tvoria ženy.

Úradníci majú priemerne 46 rokov. Priemerný vek zamestnancov zo starých členských štátov je 

48 rokov, kým priemerný vek zamestnancov z nových členských štátov je len 36 rokov.

Najväčším generálnym riaditeľstvom je GR pre preklady, ktorého podiel pracovných miest 
v rámci sekretariátu Parlamentu je 23,5 % (1.234 miest). Po pripočítaní tlmočníkov a právnikov-

lingvistov predstavuje počet pracovných miest v oblasti jazykov viac ako jednu tretinu celkového 
počtu zamestnancov.

Pre politické skupiny pracuje 14% z celkového počtu zamestnancov sekretariátu EP (924 miest).

Zamestnanci Európskeho parlamentu pochádzajú zo všetkým členských štátov EÚ, ako aj z iných 

krajín, napríklad z Chorvátska. Najväčšie zastúpenie majú Belgičania, nasledujú Taliani, Francúzi, 
Nemci a Španieli.

V júni 2011 mali poslanci EP 1.566 akreditovaných asistentov.

Zamestnanci zo súkromného sektora pracujú v oblasti správy parlamentných budov, informačných 
technológií, upratovania a stravovacích služieb. Novinári, návštevníci a lobisti taktiež zvyšujú 

množstvo ľudí v areáli Parlamentu, niekedy sa na troch hlavných pracoviskách nachádza viac ako 
10 000 ľudí.

Rozpočet

Rozpočet Parlamentu na rok 2013 je 1,750 miliardy EUR, vrátane nákladov na ďalších 18 
poslancov z Chorvátska. Z tejto celkovej sumy je 358 miliónov EUR určených na budovy, nábytok, 

vybavenie a podobné výdavky, 583 miliónov EUR na zamestnancov (trvalých a dočasných), 
208 miliónov EUR na platy a príspevky poslancov EP, 187 miliónov EUR na ich asistentov 

a 116 miliónov EUR na ostatných zamestnancov a externé služby.
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Príspevky pre poslancov sú na základe dohody z roku 2011 zmrazené až do konca funkčného 
obdobia Parlamentu. Všetky rozpočtové položky súvisiace s úhradou nákladov na cestovanie, 

vrátane tých, ktoré sa týkajú zamestnancov, budú zmrazené prinajmenšom na úrovni roku 2012. 
Celkový rozpočet na pracovné cesty bol už v roku 2012 znížený o 5%.

Viac informácií tu

Budovy

Podľa rozhodnutia členských štátov EÚ (Európska rada) má Parlament tri pracoviská – Štrasburg 

(oficiálne sídlo Parlamentu), Brusel a Luxemburg.

SPOLU Brusel Štrasburg Luxemburg

Počet budov 26 14 4 8

Podlahová plocha, m2 1.078.124 544.795 338.660 194.669

Rokovacie miestnosti 

(vrátane rokovacej sály 

Parlamentu)

156 99 52 8

Parlament postupne nakupuje budovy, ktoré využíva vo svojich troch hlavných pracovných miestach 

a v súčasnosti vlastní väčšinu z nich. V snahe zabezpečiť dostatočnú kapacitu kancelárskych 

priestorov, napríklad po rozšírení EÚ v roku 2004, Parlament tam, kde to bolo možné, uprednostnil 

nákup budov pred ich prenájmom. To platí aj pre kancelárie Európskeho parlamentu v členských 

štátoch.

Nákupom budov Parlament šetrí peniaze daňových poplatníkov. Podľa Dvora audítorov je nákup 

budov o 40% až 50% lacnejší ako ich dlhodobý prenájom. Celkovo vlastní Parlament 83% svojich 

budov. Ich prenájom by stál ročne o 163 miliónov EUR viac (údaj z odpovedí k absolutóriu za rok 

2010).

Akreditovaní lobisti a novinári

Európsky parlament a Európska komisia zriadil 23. júna 2011 spoločný, verejnosti prístupný  register 
transparentnosti, ktorého cieľom je poskytnúť viac informácii o subjektoch snažiacich sa ovplyvniť 

európsku politiku. Okrem tradičných lobistov sa dnes v registri nachádzajú aj advokátske kancelárie, 
mimovládne organizácie a think-tanky.

V spoločnom registri Parlamentu a Komisie bolo k 17. júnu 2013 zaregistrovaných 5.750 lobistov, z 

toho 2.858 subjektov bolo registrovaných v Parlamente. Registrácia je podmienkou získania prístupu 
lobistov do Európskeho parlamentu.  
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Register transparentnosti nahradil pôvodný register Komisie, ktorý bol zriadený v roku 2008, a 
parlamentný zoznam akreditovaných zástupcov záujmových skupín. Komisia a Parlament v 

súčasnosti rokojú s Radou o možnosti jej zapojenia sa do projektu registra transparentnosti.

Podrobnejšie informácie

V inštitúciách EÚ je akreditovaných aj približne 900 novinárov a ďalších približne 80 je 
akreditovaných len v Parlamente.
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Koľko jazykov sa v Parlamente používa?

Poslanci EP majú právo hovoriť, počúvať, čítať a písať v ktoromkoľvev z 24 úradných jazykov EÚ.

Je základným demokratickým princípom, že žiadnemu občanovi EÚ nemôže byť zabránené 
uchádzať sa o post poslanca Európskeho parlamentu na základe toho, že nehovorí jedným z jeho 

pracovných jazykov. Ktorémukoľvek občanovi, ktorý je zvolený do Európskeho parlamentu, musí byť 
umožnené vykonávať svoju funkciu aj bez zvláštnych jazykových znalostí. S cieľom zabezpečiť 

rovnaké pracovné podmienky majú všetci poslanci právo na úplný prístup k informáciám v ich jazyku. 
Právo byť informovaný o legislatíve a práci Európskeho parlamentu vo svojom jazyku má aj každý 

občan EÚ (vrátane novinárov).

Vystúpenia poslancov v jednom úradnom jazyku sa simultánne tlmočia do ostatných úradných 
jazykov.

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ 1. januára 2007 a začlenenie írskeho jazyka medzi úradné 

jazyky v ten istý deň zvýšilo celkový počet úradných jazykov na 23: anglický, bulharský, český, 
dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, 

nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky jazyk.
Týchto 23 jazykov možno kombinovať 506 spôsobmi (23 x 22).

Po vstupe Chorvátska do EÚ 1. júla 2013 sa počet úradných jazykov zvýšil na 24 a počet jazykových 

kombinácií na 552 (24x23).

Každý tlmočník a prekladateľ tlmočí a prekladá zvyčajne do svojho rodného jazyka. Aby však bolo 

možné zvládnuť všetky možné jazykové kombinácie, využíva Parlament systém tzv. pivotných 
jazykov: prejav rečníka či text sa najprv pretlmočí alebo preloží do jedného z najpoužívanejších 

jazykov (angličtina, francúzština alebo nemčina) a potom do ostatných.

Tlmočenie a prekladanie sú rozdielne profesie: tlmočníci v reálnom čase na zasadnutiach ústne 

reprodukujú prejavy v jednom jazyku do iného jazyka; prekladatelia pracujú s písomnými 

dokumentmi a vypracúvajú absolútne presné verzie dokumentu v cieľovom jazyku.

Parlament zamestnáva približne 430 tlmočníkov a môže využiť ďalších 2 500 nezávislých 
samostatne zárobkovo činných tlmočníkov. Na plenárnych zasadnutiach je k dispozícii 800 až 

1.000 tlmočníkov.

Parlament zamestnáva približne 700 prekladateľov, ktorí každý mesiac preložia viac ako 100.000 

strán.

V roku 2013 vyčlenil Parlament na mnohojazyčnosť 443 miliónov EUR, čo predstavuje štvrtinu jeho 

celkových výdavkov.
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Predsedníctvo EP 26. septembra 2011 rozhodlo o zavedení nového konceptu plnej mnohojazyčnosti 

s dôrazom na efektívnejšie využívanie zdrojov a odsúhlasilo škrty v oblasti tlmočenia a prekladov vo 

výške približne 21 miliónov EUR.

Viac informácii o mnohojazyčnosti v EP tu
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Platy a dôchodky poslancov Európskeho parlamentu

Platy

Keďže v júli 2009 vstúpil do platnosti nový jednotný štatút pre poslancov, všetci poslanci Európskeho 

parlamentu dostávajú rovnaký plat.

V súlade s jednotným štatútom predstavuje od roku 2011 mesačný plat poslancov EP pred zdanením 
7.956,87 EUR (údaj platný k júnu 2013). Plat sa vypláca z rozpočtu Parlamentu, podlieha dani EÚ a 

po odčítaní týchto položiek dosahuje 6.200,72 EUR. Členské štáty môžu tiež tento plat zdaniť 
podľa vnútroštátnych daňových predpisov. Základný plat je stanovený ako 38,5 % základného platu 

sudcu Európskeho súdneho dvora, poslanci teda nemajú možnosť sami rozhodovať o výške svojich 
platov.

Poslanci EP, ktorí pracovali v Parlamente pred voľbami v roku 2009, dostali možnosť uplatňovať si 

predchádzajúci vnútroštátny systém týkajúci sa platu, dočasných príspevkov a dôchodku počas 

celého obdobia trvania ich mandátu v Európskom parlamente.

Dôchodok

Poslanci majú nárok na starobný dôchodok po dovŕšení 63. roku života. Tento dôchodok bude 
predstavovať 3,5 % platu za každý celý rok plnenia si svojho mandátu, ale celkovo najviac 70 % 

platu. Náklady spojené s dôchodkami sa budú hradiť z rozpočtu Európskeho parlamentu.

Podrobnejšie informácie tu
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Prehľad príspevkov poslancom Európskeho parlamentu

Veľkú časť svojej práce vykonávajú poslanci EP mimo domova. Na pokrytie všetkých súvisiacich 

výdavkov existuje niekoľko príspevkov.

Poslanci dňa 26. októbra 2011 rozhodli o zmrazení svojich príspevkov na rok 2012. Na základe 

rozhodnutia poslancov z februára 2012 budú príspevky zmrazené až do konca funkčného obdobia 

Parlamentu, teda do polovice roka 2014.

Cestovné náklady

Väčšina schôdzí Európskeho parlamentu, ako napríklad plenárne zasadnutia, schôdze výborov 
a stretnutia politických skupín, sa koná v Bruseli a v Štrasburgu. Poslancom EP sa uhrádza skutočná 

cena cestovných lístkov, ktoré použili na cestu na tieto zasadnutia, pri predložení dokladu o 
zaplatení, a to maximálne do výšky ceny letenky v obchodnej (biznis) triede, ceny lístka na vlak 

v prvej triede alebo 0,50 EUR/km pri ceste autom. Okrem toho dostávajú paušálne príspevky 
podľa vzdialenosti a trvania cesty na pokrytie ostatných cestovných nákladov, akými sú napríklad 

poplatky za používanie diaľnic, nadmernú váhu batožiny a rezerváciu.

Poslanci EP môžu okrem toho dostať náhradu až do výšky 4.243 EUR za rok, ktorá sa poskytuje na 

ostatné cesty mimo domovského členského štátu podniknuté v rámci ich práce, a náhradu nákladov 
až za 24 spiatočných ciest do domovského členského štátu. Predchádzajúci systém paušálneho 

príspevku na cestovné náklady spojené s cestou do Bruselu a Štrasburgu (a iných miest EÚ), ktorý 
platil pred júnom 2009, sa zrušil.

Denné diéty (nazývané aj „diéty“)

Parlament vypláca paušálny príspevok vo výške 304 EUR za každý deň prítomnosti poslancov EP na 
oficiálnych zasadnutiach pod podmienkou, že sa podpíšu na prezenčnú listinu. Príspevok pokrýva 

náklady na ubytovanie v hoteloch, stravu a všetky ostatné súvisiace výdavky. Ak sa poslanci počas 
dňa, kedy plénum hlasuje, nezúčastnia na viac ako polovici takzvaných hlasovaní podľa mien 

(hlasovaní pomocou elektronického hlasovacieho zariadenia), výška tohto príspevku sa zníži 
o polovicu.

V prípade schôdzí, ktoré sa konajú mimo EÚ, je výška príspevku 152 EUR (opäť pod podmienkou, 

že poslanec podpíše prezenčnú listinu), výdavky na hotel sa preplácajú osobitne.

Príspevok na všeobecné výdavky

Tento paušálny príspevok má kryť výdavky poslancov spojené napríklad s nájmom a správou 

kancelárie poslanca, náklady na telefonovanie a poštovné a náklady spojené s počítačmi a telefónmi.
Ak sa poslanec bez riadneho odôvodnenia nezúčastní polovice plenárnych zasadnutí v jednom 

parlamentnom roku (september až august), tento príspevok sa mu zníži na polovicu.

Výška tohto príspevku v roku 2013 predstavuje 4.299 EUR mesačne (rovnako, ako v roku 2011 a 

2012).
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Náklady na lekárske vyšetrenia

Poslanci Európskeho parlamentu majú nárok na náhradu dvoch tretích ich nákladov na lekárske 

vyšetrenia. Okrem podielu náhrady sú jednotlivé pravidlá a postupy tohto systému rovnaké ako pre 
úradníkov EÚ.

Ostatné nároky

Parlament poskytuje poslancom Európskeho parlamentu kancelárie s vybavením v Bruseli aj 
v Štrasburgu. Poslanci EP môžu na cestu na oficiálne rokovania v týchto mestách využívať služobné 

vozidlá Parlamentu.

Viac informácií tu
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Pravidlá prijímania zamestnancov poslancov: Asistenti 

Poslanci Európskeho parlamentu si môžu vybrať svojich vlastných zamestnancov v rámci rozpočtu 

stanoveného Parlamentom. Akreditovaní asistenti, ktorí pôsobia v Bruseli, Luxemburgu alebo 
Štrasburgu, spadajú v súlade s podmienkami zamestnávania dočasných zamestnancov EÚ pod 

priamu správu administratívy Parlamentu. Asistenti, ktorí pôsobia v členských štátoch poslancov EP, 
patria pod správu kvalifikovaných osôb poverených výkonom platieb, ktorí zaručujú správnosť 

daňových odvodov a odvodov do systému sociálneho zabezpečenia.

V roku 2013 predstavuje najvyššia možná mesačná suma na pokrytie všetkých súvisiacich výdavkov 

21.209 EUR na poslanca (rovnako, ako v roku 2011 a 2012). Nijaká časť tejto sumy sa nevypláca 
priamo samotnému poslancovi EP.

Najviac štvrtina tejto sumy sa môže použiť na služby zabezpečované externými poskytovateľmi 

služieb podľa výberu poslanca EP, ako napríklad objednávka znaleckého posudku na konkrétnu 

tému.

Vo všeobecnosti už poslanec EP nemôže zamestnávať blízkeho príbuzného, hoci na tých, ktorí boli 

zamestnaní v predchádzajúcom volebnom období, sa vzťahuje prechodné obdobie.

Zoznam akreditovaných poslaneckých asistentov
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Prečo sa Parlament presúva medzi Bruselom a Štrasburgom?

Národné parlamenty EÚ v roku 1992 jednohlasne rozhodli natrvalo určiť sídla inštitúcií EÚ.
Rozhodnutie sa týkalo úpravy práce Parlamentu: oficiálnym sídlom a miestom konania väčšiny 

plenárnych zasadnutí je Štrasburg, schôdze parlamentných výborov sa konajú v Bruseli a sekretariát 
Parlamentu (administratívni pracovníci) je umiestnený v Luxemburgu. V roku 1997 bolo toto 

usporiadanie začlenené do Zmluvy o EÚ.

Akákoľvek zmena súčasného systému by sa musela stať súčasťou novej zmluvy, čo znamená 

jednohlasnú dohodu všetkých 27 členských štátov a následnú ratifikáciu v národných parlamentoch.

Vo februári 2012, počas hlasovania o prioritách rozpočtu na rok 2013, poslanci schválili pozmeňovací 

návrh, podľa ktorého "významné úspory možno dosiahnuť stanovením jediného sídla pre Európsky 

parlament" a požadovali, aby bola súčasná situácia bezodkladne preskúmaná. Za pozmeňovací 

návrh hlasovalo 329 poslancov, 223 bolo proti a 23 sa hlasovania zdržalo.

Schválené uznesenie

Koľko to stojí?

Aké sú náklady na využívanie sídla Parlamentu v Štrasburgu?

Ročné náklady na štrasburskú infraštruktúru (prenájom parkovacích miest, vybavenie kancelárií, 

upratovanie, spotreba energie a bezpečnosť) predstavujú 33,5 milióna EUR. Európsky parlament 

vlastní budovy, ktoré v Štrasburgu využíva, a teda nemusí platiť za ich prenájom.

Ročné prevádzkové náklady na 12 zasadnutí EP v Štrasburgu predstavujú 89,3 milióna EUR.

Celkové náklady využívania Štrasburgu ako sídla Európskeho parlamentu tak dosahujú 122,8 

milióna EUR ročne, čo predstavuje 10,23 milióna EUR na jedno plenárne zasadnutie.

Koľko by Parlament dokázal ušetriť, ak by plenárne zasadnutia prebiehali v Bruseli a nie v 

Štrasburgu?

Nakoľko Európsky parlament je vlastníkom všetkých budov, ktoré v Štrasburgu využíva, a väčšiny 

budov, ktoré využíva v Bruseli, väčšina prevádzkových nákladov pri zasadnutiach v Bruseli by bola 

aspoň ščasti podobná tým, ktoré Parlament vynaloží počas zasadnutia v Štrasburgu (napríklad 

cestovné náhrady pre poslancov, tlmočenie a preklad, audiovizuálne náklady a podobne).

Ďalšie náklady, napríklad na prepravu dokumentov či diéty pre zamestnancov a poslaneckých 

asistentov, sa spájajú výlučne s cestovaním do Štrasburgu. Ich výška predstavuje približne 1,5 

milióna EUR na jedno plenárne zasadnutie.
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Ročné prevádzkové náklady na 12 plenárnych zasadnutí v Štrasburgu sú o 18 miliónov EUR vyššie, 

ako v prípade, že by sa tieto zasadnutia uskutočnili v Bruseli.

Celkový rozdiel v nákladoch na Štrasburg ako sídlo Európskeho parlamentu tak dosahuje 51,5 

miliona EUR ročne (33,5 miliónov EUR za infraštruktúru a 18 miliónov EUR za prevádzku).

Aké sú náklady na tri sídla v porovnaní s jedným

Náklady na využívanie Štrasburgu ako sídla Európskeho parlamentu sú odlišné od nákladov, ktoré 

vznikajú v dôsledku existencie troch pracovných miest EP. Okrem toho, že stretnutia výborov a 

politických skupín prebiehajú v Bruseli a hlavné plenárne zasadnutia v Štrasburgu, veľká časť 

administratívy Európskeho parlamentu je umiestnená v Luxemburgu.

Rozdiel v nákladoch na jedno a tri existujuce pracovné sídla Európskeho parlamentu (Brusel, 

Štrasburg a Luxemburg) bol v roku 2010 vyčíslený na 180 miliónov EUR ročne. V roku 2006 pritom 

tento rozdiel zodpovedal sume 204 miliónov EUR, a to okrem iného aj v dôsledku nákupu budov v 

Štrasburgu a investícií do informačných technológií.

Ako k tomu došlo?

Rozhodnutie v roku 1992 legalizovalo situáciu, ktorá v tom čase už existovala. Samotná situácia bola 
už kompromisom, ktorý sa vytvoril počas dlhšieho obdobia.

Keď bolo v roku 1952 zriadené Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (ESUO), nachádzali sa jeho 

inštitúcie v Luxemburgu. Rada Európy (medzivládny orgán zriadený krátko po druhej svetovej vojne) 
už mala sídlo v Štrasburgu a svoju rokovaciu sálu dávala k dispozícii na schôdze zhromaždenia 

ESUO, z ktorého vznikol Európsky parlament. Štrasburg sa etabloval ako hlavné sídlo plenárnych 
zasadnutí Parlamentu, hoci v 60. a 70. rokoch minulého storočia sa mimoriadne zasadnutia konali aj 

v Luxemburgu.

Po vzniku Európskeho hospodárskeho spoločenstva v roku 1958 sa veľká časť činnosti Európskej 
komisie a Rady (ministrov) začala sústreďovať v Bruseli. Keďže práca Parlamentu zahŕňa dôkladnú 

kontrolu týchto dvoch inštitúcií a spoluprácu s nimi, poslanci sa časom rozhodli, že väčšia časť práce 
sa bude organizovať v Bruseli. Na začiatku 90. rokov už v podstate existovala súčasná organizácia 

činnosti, schôdze výborov a politických skupín sa konali v Bruseli a hlavné plenárne zasadnutia 
v Štrasburgu. Veľká časť administratívnych pracovníkov Parlamentu sídlila v Luxemburgu.

Belgické orgány v 90. rokoch minulého storočia podporili stavbu parlamentnej komory a kancelárií 

pre Európsky parlament v Bruseli, kým francúzske orgány postavili novú budovu v Štrasburgu.
Parlament si tieto budovy spočiatku prenajímal, potom ich však odkúpil, čo znamená nižšie 

pravidelné náklady.
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Vytváranie politických skupín

Poslanci môžu vytvárať politické skupiny podľa svojej politickej príslušnosti. Politická skupina musí 
pozostávať najmenej z 25 poslancov EP, ktorí boli zvolení aspoň v jednej štvrtine členských štátov.

Poslanec môže byť členom iba jednej politickej skupiny.

Vytvorenie politickej skupiny je potrebné oznámiť predsedovi formou vyhlásenia, ktoré musí 

obsahovať názov skupiny, zoznam jej členov a predsedníctvo.

Parlament zvyčajne neposudzuje politickú príslušnosť členov skupiny. Poslanci utvorením skupiny 
automaticky potvrdzujú svoju politickú príslušnosť. Iba v prípade, ak konkrétni poslanci EP popierajú 

svoju politickú príslušnosť, je potrebné, aby Parlament prehodnotil, či bola skupina vytvorená 
v súlade s rokovacím poriadkom.

Politickým skupinám sa poskytne sekretariát a administratívne vybavenie financované z rozpočtu 

Parlamentu. Predsedníctvo Parlamentu stanovuje pravidlá, ako sa budú tieto prostriedky a vybavenie 
spravovať a kontrolovať.

„Nezaradeným“ poslancom EP (t. j. poslancom, ktorí nie sú členmi žiadnej politickej skupiny) sa 

taktiež poskytuje sekretariát a majú práva v súlade s pravidlami, ktoré stanovuje predsedníctvo.

Účtovné závierky skupín

Zasadací poriadok v rokovacej sále

O pridelení miest v rokovacej sále politickým skupinám, nezaradeným poslancom a zástupcom 

orgánov Európskej únie rozhoduje Konferencia predsedov politických skupín.
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Politické strany a nadácie na európskej úrovni

Politické strany na európskej úrovni

Čo je politická strana na európskej úrovni?

Politická strana na európskej úrovni je organizácia, ktorá vyvíja svoju činnosť v súlade s politickým 

programom. Pozostáva z vnútroštátnych politických strán a jednotlivcov a je zastúpená v niekoľkých 

členských štátoch. Zmluvy uvádzajú, že „politické strany na európskej úrovni sú dôležitým faktorom 

integrácie v rámci Únie. Prispievajú k formovaniu európskeho povedomia a k vyjadreniu politickej 

vôle občanov Únie“ (pozri článok 10 Zmluvy o EÚ a článok 224 Zmluvy o fungovaní EÚ).

Ako je politická strana na európskej úrovni financovaná?

Od júla 2004 majú európske politické strany možnosť získať od Európskeho parlamentu ročný prídel 

finančných prostriedkov. Finančné prostriedky sú pridelené vo forme prevádzkového grantu. Môžu 

pokrývať až 85 % oprávnených výdavkov strany, pričom zvyšná časť by mala byť krytá vlastnými 

zdrojmi, ako sú členské poplatky a dary.

Čo je a čo nie je možné financovať prostredníctvom grantu?

Grant je možné využiť na financovanie výdavkov, ktoré majú priamu súvislosť s cieľmi stanovenými v 

politickom programe strany, ako napríklad:

 schôdze a konferencie,
 publikácie, štúdie a propagácia,
 administratívne, osobné a cestovné náklady,
 náklady na kampaň súvisiacu s európskymi voľbami.

Grant nie je možné využiť, okrem iného, na pokrytie výdavkov, ako sú:

 náklady na kampaň súvisiacu s referendami a voľbami (okrem európskych volieb),
 priama alebo nepriama finančná podpora vnútroštátnych strán, volebných kandidátov a 

politických nadácií na vnútroštátnej a európskej úrovni,
 záväzky a platenie úrokov zo záväzkov.

Politické nadácie na európskej úrovni

Čo je politická nadácia na európskej úrovni?

Politická nadácia na európskej úrovni je organizácia pridružená k politickej strane na európskej 

úrovni, ktorá podporuje a dopĺňa ciele danej strany. Politická nadácia na európskej úrovni pozoruje a 
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analyzuje diskusiu o európskych verejno-politických otázkach a prispieva k nej. Súčasne rozvíja 

súvisiace aktivity, ako napr. organizovanie seminárov, školení, konferencií a štúdií.

Ako je financovaná politická nadácia na európskej úrovni?

V období od októbra 2007 do augusta 2008 boli nadácie financované grantmi na činnosť, ktoré 

prideľovala Európska komisia v rámci pilotného projektu.

Od septembra 2008 prevzal poskytovanie finančných prostriedkov Európsky parlament, ktorý teraz 

udeľuje ročné prevádzkové granty. Prvý grant bol pridelený na zostávajúce štyri mesiace obdobia 

roku 2008. Po ňom nasledovali granty zodpovedajúce kalendárnemu roku. Grant môže pokrývať až 

85 % oprávnených výdavkov nadácie, pričom zostávajúca časť by mala byť krytá z vlastných zdrojov, 

ako sú členské poplatky a dary.

Čo je a čo nie je možné financovať prostredníctvom grantu?

Grant je možné využiť na financovanie výdavkov, ktoré majú priamu súvislosť s cieľmi stanovenými v 

politickom programe strany, ako napríklad:

 schôdze a konferencie,

 publikácie, štúdie a propagácia,

 administratívne, osobné a cestovné náklady.

Grant nie je možné využiť, okrem iného, na pokrytie výdavkov, ako napríklad:

 náklady na kampaň súvisiacu s referendami a voľbami,

 priama alebo nepriama finančná podpora vnútroštátnych strán, volebných kandidátov a 

vnútroštátnych politických nadácií,

 záväzky a platenie úrokov zo záväzkov.

Podrobnejšie informácie o politických stranách, nadáciách a ich záverečných správach
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Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca Európskeho 

parlamentu

Osvedčenia o zvolení nových poslancov EP sa preskúmajú, aby sa potvrdilo, že nevykonávajú 
funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu. „Nezlučiteľné“ funkcie 

zahŕňajú vykonávanie funkcie vo vláde alebo v parlamente členského štátu EÚ, Európskej komisii, 
Súdnom dvore EÚ, správnej rade Európskej centrálnej banky, Dvore audítorov a v Európskej 

investičnej banke. Zákaz výkonu funkcie poslanca EP majú aj aktívni úradníci inštitúcií EÚ alebo 
orgánov zriadených na základe zmlúv o EÚ na spravovanie prostriedkov Spoločenstva.

Predseda Európskeho parlamentu po voľbách požiada členské štáty EÚ, aby oznámili mená 

zvolených poslancov, a požiada ich, aby urobili potrebné opatrenia na zabránenie akejkoľvek 

nezlučiteľnosti funkcií.

Noví poslanci EP, o ktorých zvolení bol Parlament informovaný, musia pred zaujatím miesta 
v Parlamente podať písomné vyhlásenie, že nevykonávajú nijakú funkciu nezlučiteľnú s funkciou 

poslanca Európskeho parlamentu podľa článku 7 ods. 1 a 2 aktu z 20. septembra 1976 o priamych 
a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu. Toto vyhlásenie sa musí podať 

najneskôr do šiestich dní pred ustanovujúcou schôdzou Parlamentu, t. j. do 8. júla.

Osvedčenia o zvolení za poslancov skontroluje parlamentný Výbor pre právne veci, ktorý vypracuje 

správu na základe oznámení členských štátov, a Parlament ich preskúma. Parlament taktiež 

rozhodne o overení platnosti mandátu každého novozvoleného poslanca, ako aj o všetkých sporoch 

podľa ustanovení aktu z 20. septembra 1976 s výnimkou tých, ktoré sa zakladajú na vnútroštátnych 

právnych predpisoch upravujúcich voľby.

Ak sa zistí, že poslanec vykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom funkcie poslanca EP, Parlament 

potvrdí uvoľnenie mandátu.
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Zníženie uhlíkovej stopy Európskeho parlamentu

Európsky parlament si uvedomuje svoju povinnosť pozitívne prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju 

ako k dlhodobému cieľu nielen prostredníctvom svojej politickej úlohy a svojej úlohy v legislatívnych 

postupoch, ale aj v súvislosti so spôsobom svojej práce a s rozhodnutiami, ktoré každodenne prijíma.

Predsedníctvo preto začalo v Parlamente v roku 2004 realizovať projekt EMAS (systém pre 

ekologické riadenie a audit). Od roku 2007 získal Parlament osvedčenia environmentálneho systému 

riadenia EMAS za podporu efektívneho využívania energií, vody a papiera na všetkých svojich 

pracoviskách (Brusel, Štrasburg a Luxemburg).

Predsedníctvo v októbri 2008 schválilo plán na zníženie uhlíkovej stopy Parlamentu o 30 % do 

roku 2020.

V rokoch 2006 - 2011 sa Parlamentu podarilo znížiť uhlíkové emisie na zamestnanca o 23,4%.

Parlament musí vetrať, kúriť a udržiavať viac ako milión štvorcových metrov svojich budov. Zloženie 
jeho spotreby energie je takéto: energia a zemný plyn (32 %), osobná doprava (28 %), vybavenie 

a služby (20 %), investičný majetok ako budovy a IT hardvér (19 %) a chladenie (1 %).

Od roku 2008 pochádza 100% elektrickej energie využívanej na všetkých troch pracoviskách 

Parlamentu z obnoviteľných zdrojov. V Luxemburgu a Štrasburgu ide o elektrinu z vodných zdrojov v 

Nórsku, elektrina využívaná v Bruseli pochádza z vodných zdrojov vo Francúzsku.

Podrobnejšie informácie
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Návštevnícke skupiny 

Európsky parlament každoročne privíta v Bruseli a v Štrasburgu viac ako 300.000 návštevníkov. 

Návštevníci prichádzajú do Parlamentu v rámci organizovaných skupín, ktorých počet dosahuje 

ročne 7.000. Väčšina skupín prichádza do Parlamentu na pozvanie poslancov. Tieto skupiny môžu 

získať príspevok na pokrytie nákladov na dopravu a stravu. 

Prečo sú vyplácané príspevky?

Pre Európsky parlament je transparentnosť dôležitou súčasťou výkonu demokratických práv v rámci 

Európskej únie. Verejnosť by preto mala mať jednoduchý prístup k parlamentným zasadnutiam a 

priestorom EP. Náklady na cestu do Bruselu a Štrasburgu sú však pre mnohých občanov EÚ 

neúnosné. Nakoľko medzi občanmi by nemalo dochádzať k diskriminácii, a to bez ohľadu na 

vzdialenosť ich bydliska od pracovísk EP, Parlament prispieva na pokrytie nákladov súvisiacich s 

cestou.

Ako sú príspevky vyplácané?

Skupiny pozvané poslancami EP

Každý poslanec má možnosť pozvať si ročne 110 návštevníkov v skupinách o počte minimálne 10 

ľudí. Poslanci môžu pozvať každý rok do Štrasburgu alebo Bruselu až päť skupín.

Návštevníkov privítajú zamestnanci Parlamentu, ktorí im podajú výklad o fungovaní Európskej únie a 

práci Európskeho parlamentu. Stretnú sa tiež s jedným alebo dvoma poslancami. Súčasťou návštevy 

môže byť aj prehliadka rokovacej sály EP z verejnej galérie. 

Žiadosti o návštevy a vyplácanie príspevkov majú na starosti zamestnanci Európskeho parlamentu. 

Príspevky sú vyplácané prostredníctvom bankového prevodu alebo v hotovosti vedúcemu skupiny po 

ukončení návštevy. Vedúci skupiny sa musí preukázať pasom a zoznamom prítomných účastníkov. 

Príspevok na pokrytie cestovných nákladov sa vypočíta na základe kilometrovej tarify za vzdialenosť 

medzi miestom odjazdu skupiny a Bruselom či Štrasburgom. 

Tento príspevok zodpovedá hodnote 0,09 EUR na kilometer a návštevníka. Parlament tiež poskytuje 

návštevníkom príspevok na stravu vo výške 40 EUR na osobu. Za istých podmienok, ak skupina 

cestuje zo vzdialenosti väčšej ako 200 kilometrov a strávi v Bruseli či Štrasburgu noc, Parlament 

môže prispieť aj na ubytovanie účastníkov. Tento príspevok zodpovedá sume 60 EUR na osobu.
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Skupiny návštevníkov zastupujúcich politické a spoločenské skupiny

Skupiny návštevníkov zastupujúcich politické alebo spoločenské skupiny, ktoré sú pozvané 

Generálnym riaditeľstvom pre komunikáciu, môžu získať príspevok na pokrytie cestovných nákladov 

až do výšky 50% príspevku vyplácaného skupinám pozvaných poslancami EP.

Tieto skupiny pozostávajú napríklad zo zvolených predstaviteľov, zástupcov spoločensko-profesných 

organizácií, národných alebo regionálnych asociácií a hnutí, učiteľov, žiakov stredných škôl a 

študentov navštevujúcich inštitúcie vyššieho vzdelávania.

Skupiny žiadajúce o návštevu samostatne - individuálni návštevníci

O návštevu Európskeho parlamentu môžu prostredníctvom Oddelenia EP pre návštevy a semináre 

požiadať aj samostatné skupiny. Návštevníkov prijmú zamestnanci Parlamentu, ktorí im podajú 

výklad o fungovaní Európskej únie a práci Európskeho parlamentu . Súčasťou návštevy môže byť aj 

stretnutie s poslancami EP. Týmto skupinám nie je vyplácaný žiaden príspevok.

Individuálni návštevníci, ktorí požiadajú o návštevu priestorov Európskeho parlamentu samostatne, 

bez predchádzajúceho pozvania, môžu v určených hodinách a dňoch (mimo plenárnych zasadnutí v 

Bruseli) využiť možnosť krátkej návštevy galérie nad rokovacou sálou Európskeho parlamentu v 

Bruseli s audiosprievodcom. Týmto návštevníkom nie sú vyplácané žiadne príspevky.

Ďalšie praktické informácie súvisiace s návštevou EP

Parlamentárium 

Európsky parlament otvoril v októbri 2011 nové návštevnícke centrum - Parlamentárium. Ide o 

najväčšie parlamentné návštevnícke centrum v Európe a prvé, ktoré víta návštevníkov v 24 jazykoch. 

Využíva množstvo interaktívnych multimediálnych nástrojov, ktoré návštevníkom priblížia prácu 

Európskeho parlamentu a fungovanie ďalších inštitúcií EÚ. Návštevníci vstupujú do srdca 

Európskeho parlamentu a majú možnosť zhliadnuť, ako sa tvoria politické rozhodnutia, ktoré 

ovplyvňujú ich každodenný život. Celú návštevu je možné absolvovať v jednom z 24 jazykov EÚ 

alebo v znakovej reči štyroch jazykov - angličtiny, francúzštiny, holandčiny a nemčiny.

Parlamentárium je otvorené všetkým návštevníkom sedem dní v týždni. Vstup je bezplatný. V prvom 
roku po jeho otvorení, navštívilo Parlamentárium viac ako 270.000 ľudí. Rozhovory a zápisy v knihe 
návštev ukazujú, že návštevu Parlamentária vníma väčšina z nich ako pozitívnu skúsenosť. Centrum 
je jedno z desiatich najnavštevovanejších miest v Bruseli.

Parlamentárium študentom stredných škôl ponúka možnosť zahrať si simulačnú (rolovú) hru, ktorá je 
kurzom fungovania demokraticky zvoleného parlamentu EÚ. Študenti sa prostredníctvom hry vžijú do 
rolí poslancov jednajúcich o legislatíve, ktorá ovplyvní každodenný život občanov Únie. Hru, ktorá sa 
ukázala byť úspechom, je nutné zarezervovať si vopred, prostredníctvom internetovej stránky 
Parlamentária alebo na e-mailovej adrese Parlamenarium@europarl.europa.eu.
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Parlamentárium už stihlo vyhrať viac ako desať cien (údaj k júlu 2013). Ide napríklad o zvláštnu cenu 
cestovného ruchu bruselskej agentúry VisitBrussels za rok 2012, rakúsku cenu za inovácie, cenu 
Sinus, cenu nemeckého Art Directors' Club a cenu európskeho Art Directors' Club v kategórii 
environmentálny dizajn.

Internetové stránky Parlamentária


