
 

 

 
 
 
 

Uplatňování článku 17 Smlouvy o fungování EU ze strany Evropského parlamentu 
 
1. Právní základ: 
V článku 17 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) se zavádí právní povinnost EU vést otevřený, 
transparentní a pravidelný dialog s církvemi, náboženskými sdruženími a filozofickými či nekonfesními 
organizacemi. V článku se uvádí: 
 

1. Unie uznává a neodsuzuje postavení, které podle vnitrostátního práva mají církve a náboženská 
sdružení či společenství v členských státech. 

2. Unie stejným způsobem uznává postavení, které podle vnitrostátního práva mají filozofická hnutí a 
nekonfesní organizace. 

3. Unie udržuje otevřený, transparentní a pravidelný dialog s těmito církvemi a organizacemi, přičemž 
uznává jejich identitu a jejich osobitý přínos. 

 
Evropský parlament naplnil ustanovení Smlouvy tím, že jeho předseda jmenoval místopředsedu 
odpovědného za vedení tohoto dialogu a že Parlament přijal celou řadu konkrétních rozhodnutí týkajících se 
ustavení příslušného rámce. 
 
2. Uplatňování článku 17 Smlouvy o fungování EU ze strany Evropského parlamentu zahrnuje tyto 

prvky: 

 jmenování místopředsedy odpovědného za vedení uvedeného dialogu 

 předkládání výročních zpráv ze strany místopředsedy předsednictvu Parlamentu 

 vytvoření zvláštního sekretariátu podle článku 17, který spravuje agendu v rámci dialogu 

 poskytování další administrativní podpory dialogu ze strany všech příslušných útvarů Parlamentu 

 vytvoření samostatných internetových stránek Parlamentu ke zvýšení transparentnosti 
a informovanosti 

 vypracovávání diskuzních dokumentů ze strany Výzkumné služby Evropského parlamentu 

 organizování pravidelných seminářů a dalších akcí v rámci dialogu s externími partnery 

 propojení dialogu s parlamentní činností a politickým diskurzem se zapojením poslanců zastávajících 
určitou funkci. 

 
3. Jednotlivé druhy činnosti podle článku 17 SFEU v Evropském parlamentu: 

 semináře konané v rámci dialogu podle článku 17 pořádané Parlamentem 

 další akce konané v rámci tohoto dialogu organizované Parlamentem 

 semináře pořádané dalšími parlamentními subjekty o otázkách spojených s článkem 17 

 činnost organizovaná ve spolupráci s jedním nebo několika partnery v rámci dialogu podle článku 17 

 přijímání delegací z partnerských organizací podle článku 17 v Evropském parlamentu 

 zastupování Parlamentu na akcích pořádaných partnerskými organizacemi podle článku 17 SFEU 

 spolupráce s dalšími institucemi EU týkající se uplatňování článku 17 SFEU. 
 
V rámci dialogu podle článku 17 pořádá Parlament obvykle dva nebo tři plnohodnotné semináře za rok. Tyto 
semináře jsou veřejné a jsou přenášeny na internetu. K účasti na všech seminářích a dalších akcích konaných 
podle článku 17 jsou zváni všichni registrovaní partneři v rámci dialogu, a to jak náboženské, tak i nekonfesní 
organizace. Témata projednávaná v rámci dialogu se vybírají ze všech oblastí činnosti EU. Parlament se 
ohledně výběru témat i formy seminářů radí s partnery v rámci uvedeného dialogu. 
 
Mezi semináři vede Parlament s uvedenými partnery pravidelný dialog na nejrůznější úrovni, mj. 
na administrativní úrovni prostřednictvím zvláštního sekretariátu. 


