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PARLAMENTY V EVROPSKÉ UNII

Fungování Evropské unie je založeno na 
zastupitelské demokracii.

Občané jsou na úrovni EU přímo 
zastoupeni v Evropském parlamentu.

Členské státy jsou zastoupeny v Evropské radě hlavami 
států nebo předsedy vlád a v Radě svými vládami, kteří jsou 
demokraticky odpovědní buď svým vnitrostátním parlamentům, 
nebo svým občanům.

Evropský parlament a vnitrostátní 
parlamenty společně vymezí organizaci 
a podporu účinné a pravidelné 
meziparlamentní spolupráce v EU.
 

... jsou informovány orgány Unie 
a jsou jim postupovány návrhy 
legislativních aktů Unie.

... zajišťují, že je dodržována 
zásada subsidiarity.

... podílejí se na mechanismech 
hodnocení provádění politik 
Unie v rámci prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva a jsou 
zapojeny do politické kontroly 
činnosti Europolu a do 
hodnocení činnosti Eurojustu.

... podílejí se na postupech pro 
přijímání změn Smluv o EU.

... jsou jim oznamovány žádosti o 
přistoupení k EU.

... podílejí se na meziparlamentní 
spolupráci mezi vnitrostátními 
parlamenty a Evropským 
parlamentem.

Zdroje: Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie.

Vnitrostátní parlamenty aktivně přispívají k 
dobrému fungování Unie tím, že ...

Konference parlamentních výborů pro unijní záležitosti 
může Evropskému parlamentu, Radě a Komisi dávat 
veškeré podněty, které považuje za účelné. Kromě 
toho podporuje výměnu informací a osvědčených 
postupů mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským 
parlamentem.

751 MEPs
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o vnitrostátních parlamentech a poskytuje správě Evropského parlamentu informace
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Předmluva místopředsedů Evropského parlamentu odpovědných za vztahy s 
vnitrostátními parlamenty 

Tato zpráva v polovině období – 2016 poskytuje přehled o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a vnitrostátními parlamenty EU.  

Předně bychom rádi vzdali hold našim předchůdcům odpovědným za vztahy s vnitrostátními 
parlamenty v první části volebního období, Ramónu Luisi Valcárcelovi Sisovi a Anneli 
Jäätteenmäkiové. Je nám ctí převzít po nich tuto úlohu a děkujeme jim za odvedenou práci. 

V roce 2016 čelila Evropská unie mnoha výzvám – brexitu, migraci, terorismu, vzestupu 
nacionalismu a konfliktům v bezprostředním sousedství EU –, které vzbudily ve vnitrostátních 
parlamentech a v Evropském parlamentu velkou pozornost. Někteří občané EU přestali 
institucím a tzv. establishmentu důvěřovat, ať už se jedná o „elity z Bruselu“ nebo „národní 
elity“. 

Současný svět je stále globalizovanější, složitější a rychle se mění, a proto musíme lépe 
spolupracovat a snažit se nalézt účinná řešení. 

Více než kdy jindy je třeba ukázat, že demokracie vyžaduje dobře fungující instituce. 

V době, kdy si připomínáme 60. výročí podpisu Římské smlouvy, je zřejmé, že meziparlamentní 
spolupráce bude hrát při utváření budoucnosti Evropské unie klíčovou roli.  

Evropská unie musí lépe reagovat a je třeba zlepšit způsob, jak pracujeme. 

Všichni se zaměřujeme na to, abychom naplnili očekávání občanů, avšak tato očekávání jsou 
vzhledem k neustávající proměnlivosti situace splnitelná stále obtížněji. 

Unie je pouze tak silná, jak jí to členské státy a jejich vnitrostátní parlamenty dovolí. 

Spolupráce mezi Evropským parlamentem a jeho vnitrostátními protějšky může v současné 
bouřlivé době zlepšit společné porozumění. Tato zpráva ukazuje hloubku a šíři tohoto vztahu. 

     

                                 
     

Mairead McGuinnessová      Bogusław Liberadzki  

místopředsedkyně       místopředseda 
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1. Okolnosti zprávy 

Zpráva se zabývá vztahy mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty EU v roce 
2016 a meziparlamentní spoluprací. V roce 2016 čelila Evropská unie hned několika krizím 
najednou a rovněž výsledku referenda ve Spojeném království o členství v EU (brexit). Rokem 
2016 současně skončila první polovina volebního období Evropského parlamentu 2014–2019, 
což vedlo k institucionálním změnám.  

Na meziparlamentní rovině tato zpráva analyzuje, za prvé, klíčové body politického vývoje, jež 
určovaly agendu všech meziparlamentních vztahů (část 2). 

Další kapitoly představují a analyzují vývoj situace v meziparlamentních orgánech (část 3), 
formy meziparlamentního dialogu (část 4), kontrolu subsidiarity vnitrostátními parlamenty (část 
5) a administrativní nástroje a sítě pro meziparlamentní spolupráci (část 6). 

Klíčové události roku 2016, které měly dopad na meziparlamentní spolupráci a kterými se tato 
zpráva zabývá, jsou:  

• proces vystoupení Spojeného království z EU a probíhající reflexe o budoucnosti EU,  
• třetí „žlutá karta“ vydaná vnitrostátními parlamenty v souvislosti s citlivým legislativním 

návrhem o vysílání pracovníků,  
• debata o společné parlamentní kontrole Europolu,  
• úloha vnitrostátních parlamentů v souvislosti s obchodními dohodami EU, zejména v 

souvislosti s Transatlantickým obchodním a investičním partnerstvím (TTIP) mezi EU a 
Spojenými státy a Komplexní hospodářskou a obchodní dohodou (CETA) mezi EU a 
Kanadou,  

• klíčová úloha parlamentů při posilování zásad právního státu v Evropské unii. 

Tuto zprávu, stejně jako další informace týkající se vztahů Evropského parlamentu s 
vnitrostátními parlamenty EU, je možné nalézt na webových stránkách Evropského parlamentu: 
www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/news. 
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2. Hlavní události a trendy v meziparlamentní spolupráci 

Meziparlamentní spolupráce je přirozeně propojena s politickým vývojem v Evropské unii a 
jejích členských státech. Následují klíčové události průřezové povahy, které zásadně 
poznamenávaly téměř všechna fóra, instituce a formy meziparlamentních vztahů a dialogu 
během celého roku 2016. Jejich vliv s velkou pravděpodobností neustane ani v následujících 
letech. 

2.1. Vystoupení Spojeného království z EU: reflexe o budoucnosti EU 

Dne 23. června 2016 bylo ve Spojeném království uspořádáno referendum o otázce: „Mělo by 
Spojené království zůstat členem Evropské unie, nebo by mělo opustit Evropskou unii?“ 51,9 % 
hlasujících bylo pro vystoupení z EU.  

Pět dnů později přijal Evropský parlament usnesení1 o rozhodnutí Spojeného království 
vystoupit z Evropské unie. V něm zdůraznil význam tohoto momentu kritického pro EU, kdy je 
nutné zájmy a očekávání občanů Unie znovu postavit do středu politické debaty, a požadoval 
opětovné zahájení evropského projektu. Jak pro dohodu o vystoupení, tak pro jakýkoli budoucí 
vztah mezi Spojeným královstvím a EU je nezbytný souhlas Evropského parlamentu.  

Co se týče budoucnosti Evropské unie, Evropský parlament zdůraznil, že je Unii třeba 
reformovat, zlepšit a posílit její demokratičnost, aby mohla poskytovat to, co občané očekávají, 
a to zejména: 

• posílit jádro EU a zabránit řešením „à la carte“, 
• podporovat společné hodnoty EU a poskytovat stabilitu, sociální spravedlnost, 

udržitelnost, růst a pracovní místa, 
• překonat přetrvávající hospodářskou a sociální nejistotu; 
• chránit občany a řešit problém migrace, 
• rozvíjet a demokratizovat hospodářskou a měnovou unii a prostor svobody, bezpečnosti 

a práva a 
• posílit společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. 

Je úkolem vnitrostátních parlamentů se do debaty o budoucnosti Evropy zapojit. 

Za situace brexitu a hospodářské a migrační krize, kterým EU čelí, zahájil parlamentní rozměr 
slovenského předsednictví Rady EU období reflexe o stavu a budoucnosti EU (tzv. „bratislavský 
proces“). Tento proces byl zahájen na neformálním bratislavském parlamentním summitu, který 
se konal ve dnech 6.–7. října 2016, a má vyvrcholit na dvou setkáních předsedů parlamentů EU 
v roce 2017: v březnu v Říme, v rámci oslav 60. výročí Římské smlouvy, a v dubnu v Bratislavě, 
na výroční konferenci předsedů parlamentů EU. 

Otázka brexitu také od červnového setkání předsedů výborů v Bratislavě dominovala rozpravám 
v rámci Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC), nebo je alespoň kolorovala.  

Od referenda ve Spojeném království vzrostl počet oficiálních dvoustranných návštěv 
vnitrostátních parlamentů v Bruselu souvisejících s brexitem. Navštěvující delegace se chtěly 
více dozvědět o postupech Evropského parlamentu, strukturách a časových harmonogramech 
stanovených pro otázky spojené s brexitem a současně sloužily k výměnám politických zpráv 
mezi parlamenty. 

                                                
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. června 2016 o rozhodnutí vystoupit z EU, které je výsledkem 
referenda ve Spojeném království, P8_TA(2016)0294. 
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2.2. „Žlutá karta“ vnitrostátních parlamentů udělená návrhu Komise na změnu 
směrnice o vysílání pracovníků  

Protokol č. 2 ke Smlouvám stanoví mechanismus přezkumu navrhovaných právních předpisů, 
které nespadají do výlučné pravomoci Evropské unie. Vnitrostátní parlamenty mohou 
přezkoumat návrhy legislativních aktů EU do osmi týdnů od předání. Pokud se nějaký 
vnitrostátní parlament domnívá, že daný návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou 
subsidiarity, může vydat „odůvodněné stanovisko“. 

Dne 8. března 2016 přijala Komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb (COM(2016)0128). 

V osmitýdenní lhůtě, kterou mají vnitrostátní parlamenty na přezkum subsidiarity, přijalo 14 
vnitrostátních parlamentů nebo parlamentních komor odůvodněná stanoviska, která tvrdí, že 
návrh Komise není v souladu se zásadou subsidiarity: bulharský parlament, chorvatský 
parlament, poslanecká sněmovna a senát České republiky, dánský parlament, estonský 
parlament, maďarský parlament, lotyšský parlament, litevský parlament, polský Sejm a senát, 
rumunská poslanecká sněmovna a senát a slovenský parlament. Tyto parlamenty a parlamentní 
komory dohromady představovaly 22 z 56 hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům, a vedly 
tak k zahájení postupu „žluté karty“.  

Jedná se o třetí „žlutou kartu“ od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost v roce 2009. Politicky 
ji lze považovat za dosud nejvíce rozdělující.  

V odůvodněných stanoviscích k této záležitosti předložily jednotlivé vnitrostátní parlamenty 
řadu argumentů, např.: že odměňování pracovníků spadá do výlučné pravomoci členských států, 
že návrh představuje vměšování do pracovněprávních vztahů nebo že omezuje svobodu 
poskytovat služby na vnitřním trhu. Dále byly vzneseny i procesní otázky, např. nedostatečně 
podrobné odůvodnění návrhu, pokud jde o subsidiaritu, nebo chybějící posouzení finančních 
dopadů. Nadto bylo prohlašováno, že konzultace Komise před přijetím návrhu byly nedostatečné 
a že Komise měla s předkládáním nových legislativních návrhů v této oblasti počkat na uplynutí 
lhůty pro transpozici „směrnice o prosazování“.  

Dne 20. července 2016 dokončila Komise přezkum návrhu a dospěla k závěru, že návrh je se 
zásadou subsidiarity v souladu. Komise tvrdila, že zákonodárce Unie tím, že přijal směrnici z 
roku 1996 a směrnici o prosazování z roku 2014 již rozhodl, že cíle usnadnit svobodu poskytovat 
služby a současně zajistit rovné podmínky pro vnitrostátní i přeshraniční poskytovatele služeb a 
náležitou ochranu vysílaných pracovníků je možné lépe dosáhnout na úrovni Unie. Komise dále 
uvedla, že návrh zavádí regulační rámec pro vysílání pracovníků na úrovni Unie, jenž přihlíží k 
inherentně přeshraniční povaze vysílání pracovníků i ke skutečnosti, že kdyby členské státy 
jednaly na vnitrostátní úrovni jednostranně, jejich kroky by mohly vést k roztříštění vnitřního 
trhu, pokud jde o svobodu poskytovat služby. Komise se proto rozhodla svůj návrh zachovat. 

O „žluté kartě“ pro směrnici o vysílání pracovníků se diskutovalo na rozličných 
meziparlamentních setkáních během celého roku 2016. Na setkání předsedů výborů v rámci 
konference COSAC v červenci proběhla rozprava za přítomnosti a aktivní účasti komisařky 
odpovědné za tento návrh Marianne Thyssenové. Otázka byla rovněž předmětem 
meziparlamentního setkání výborů, které dne 12. října 2016 uspořádal Výbor pro zaměstnanost 
a sociální věci (EMPL) Evropského parlamentu. O návrhu jedná v současné době Rada a 
Parlament. 
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2.3. Společná parlamentní kontrola Europolu 

Dne 11. května 2016 bylo přijato nové nařízení o Europolu (nařízení (EU) 2016/794), které má 
vstoupit v platnost dne 1. května 2017.  

Důležitou novinkou v tomto nařízení je, že Europol bude podléhat demokratické kontrole, kterou 
bude vykonávat Evropský parlament společně s vnitrostátními parlamenty, a to v souladu s 
článkem 88 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jenž stanoví: „Tato nařízení rovněž 
stanoví způsoby kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny 
vnitrostátní parlamenty.“ Nařízení o Europolu proto zřizuje skupinu pro společnou parlamentní 
kontrolu, která „politicky monitoruje činnosti Europolu při plnění jeho poslání, a to i pokud jde 
o dopad těchto činností na základní práva a svobody fyzických osob“. Nařízení sice zevrubně 
stanoví podrobnosti, pokud jde o cíle, úkoly a prostředky nové kontrolní skupiny, avšak 
uspořádání skupiny a její jednací řád ponechává, aby je společně vymezily Evropský parlament 
a vnitrostátní parlamenty v souladu s článkem 9 protokolu č. 1. 

V květnu 2016 se konference předsedů parlamentů EU na zasedání v Lucemburku shodla na 
tom, že se bude postupovat krok za krokem a že požádá pracovní skupinu skládající se z „trojky“ 
konference předsedů (parlamentů Lucemburska, Slovenska a Estonska), aby posoudila 
mechanismy kontroly a předložila návrh uspořádání a jednacího řádu nového společného 
kontrolního orgánu.2 

Po přijetí závěrů konference předsedů parlamentů následovaly další jednotlivé kroky, a sice 
konzultace (v září a říjnu 2016 v podobě dotazníku), jíž se zúčastnily všechny parlamenty / 
parlamentní komory EU a Evropský parlament, a výměna názorů během meziparlamentního 
setkání výborů, které dne 28. listopadu 2016 v Bruselu uspořádal Výbor pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Evropského parlamentu.  

Výsledkem těchto konzultací bylo, že koncem roku 2016 předložila pracovní skupina trojky 
všem parlamentům / parlamentním komorám návrh dokumentu, který měl vymezit jednotlivé 
aspekty budoucí skupiny pro společnou parlamentní kontrolu, jako jsou členství, početní složení 
a předsednictví a četnost a místo konání jejích schůzí. Před konečným rozhodnutím, které mají 
předsedové parlamentů EU a předseda Evropského parlamentu přijmout na své výroční 
konferenci konané ve dnech 23.–24. dubna 2017 v Bratislavě, mohly k uvedenému dokumentu 
všechny vnitrostátní parlamenty / parlamentní komory předkládat pozměňovací návrhy. 

2.4. Obchodní politika EU a úloha parlamentů 

Rok 2016 byl pro meziparlamentní vztahy v oblasti obchodní politiky EU významným rokem. 
Lisabonská smlouva dala společnou obchodní politiku do výlučné pravomoci Unie. Do této 
kategorie však nespadají tzv. smíšené dohody, což opět vyvolává debatu o pravomocích. To se 
jasně ukázalo v případě politicky citlivých jednání o TTIP (mezi EU a Spojenými státy) a CETA 
(mezi EU a Kanadou). 

Úloha vnitrostátních parlamentů u obchodních dohod může být dvojí. U smíšených dohod je 
nutné, aby je ratifikovaly, což jim dává velmi silné formální postavení. Vedle otázek formální 
příslušnosti však vnitrostátní parlamenty zpravidla kontrolují své vlády, když Rada dává mandát 
k jednání Komisi, a někdy i v průběhu jednání a v okamžiku podpisu dohody. V těchto případech 
se úloha vnitrostátních parlamentů odvíjí od vnitrostátních ústavních ustanovení. 

                                                
2 Závěry konference předsedů parlamentů EU lze nalézt zde: www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers. 
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V červenci 2016 navrhla Komise podepsat dohodu CETA jako smíšenou dohodu, což 
vyžadovalo ratifikaci všemi členskými státy v souladu s jejich vlastními ústavními požadavky. 
V říjnu 2016 čelila belgická vláda vážným obtížím, když se snažila získat mandát pro podpis 
dohody CETA. 

V prosinci 2016 vydala generální advokátka Soudního dvora Evropské unie stanovisko k dohodě 
o volném obchodu mezi EU a Singapurem (EUSFTA), v němž dospěla k závěru, že i tato dohoda 
by se měla považovat za smíšenou dohodu. O celé věci má ještě rozhodnout plénum Soudního 
dvora. 

Na plénu Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC), které zasedalo ve dnech 13.–
15. listopadu 2016 v Bratislavě, proběhla rozsáhlá a živá výměna názorů o dohodě o TTIP, což 
prokazuje, že vnitrostátní parlamenty nechtějí ve věci zásadních otázek obchodní politiky EU 
pouze přihlížet, politicky ani právně. 

Výbor pro mezinárodní obchod (INTA) Evropského parlamentu reagoval na potřebu zkvalitnění 
meziparlamentního dialogu tak, že dne 29. listopadu 2016 uspořádal pracovní oběd. Existuje 
strategický zájem na tom, aby byl spolu s vnitrostátními parlamenty zapojen do všech postupů 
jednání. 

2.5. Rámec EU pro posílení zásad právního státu v EU: meziparlamentní debaty 

Evropský parlament soustavně zdůrazňuje, že povinnosti států, pokud jde o zásady právního sátu 
a demokracie, jsou zásadně důležité nejen pro kandidátské země, které se pokoušejí splnit 
kodaňská kritéria, ale i jako povinný prvek po přistoupení.  

Od zavedení mechanismu vedoucího k pozastavení práv členského státu vyplývajících z členství 
v EU Evropský parlament sleduje, jak některé členské státy dodržují hodnoty zakotvené v článku 
2 Smlouvy o Evropské unii. Podobné, ale silnější mechanismy existují v mezinárodních 
organizacích, jako jsou Rada Evropy nebo Organizace spojených národů, kde může porušování 
vést k vyloučení porušující smluvní strany. Mechanismus stanovený ve Smlouvách vedl ke 
znepokojení a stížnostem, neboť některé členské státy se cítily Evropským parlamentem 
identifikovány neoprávněně a tvrdily, že když upozorňovaly na problémy, nebyl jejich hlas nikdy 
náležitě vyslyšen. Občanská společnost a nevládní organizace současně nepřetržitě obviňují EU 
z neakčnosti, způsobené mezivládní povahou mechanismu.  

Ve skutečnosti se jedná o mechanismus politický, a nikoli jurisdikční. Soudní dvůr EU může 
vykonávat kontrolu nad procesními aspekty mechanismu.  

V březnu 2014 předložila Komise sdělení nazvané „Nový postup EU pro posílení právního 
státu“, jehož cílem je zajistit účinnou a soudržnou ochranu zásad právního státu ve všech 
členských státech. Uvedený rámec má řešit situace systémového ohrožení zásad právního státu. 

Nizozemské předsednictví Rady věnovalo v rámci parlamentního rozměru svých činností tématu 
právního státu a úlohy parlamentů celou kapitolu pololetní zprávy konference COSAC, s cílem 
načrtnout, pokud možno, společné definice demokracie a základních práv a navrhnout osvědčené 
postupy, které by mohly vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament sdílet. Téma bylo 
zařazeno na pořad jednání konference COSAC a stalo se jedním z hlavních témat plenárního 
zasedání konaného v červnu 2016 v Haagu. Rozprava sice nedospěla k jasným závěrům, ale 
jasně prokázala přesvědčení, že „základní hodnoty“ představují sdílený a společný soubor 
klíčových zásad a že je povinností všech zúčastněných stran je dodržovat a ochraňovat. Evropský 
parlament zastupovala v rozpravě jeho zpravodajka Sophie in ‘t Veldová (ALDE).  
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V říjnu 2016 přijal Evropský parlament usnesení obsahující doporučení Komisi o vytvoření 
mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva (viz legislativní zprávu z vlastního 
podnětu podle článku 225 SFEU předloženou paní in ‘t Veldovou)3. Zprávu doprovázelo 
posouzení evropského přínosu, jehož hlavním závěrem bylo, že mezi proklamací práv a hodnot 
vyjmenovaných v článku 2 Smlouvy o EU a jejich reálným dodržováním ze strany orgánů EU a 
členských států existuje mezera, což vede k velkým hospodářským, sociálním a politickým 
nákladům. Usnesení zdůraznilo „úlohu, kterou by Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty 
měly hrát při měření pokroku a sledování dodržování sdílených hodnot Unie, jak stanoví článek 
2 SEU“. Návrh Evropského parlamentu na vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní 
stát a základní práva usiluje o sloučení stávajících příslušných nástrojů do jediného nástroje. 

Evropský parlament vyzval Komisi, aby do září 2017 předložila návrh Paktu Evropské unie o 
demokracii, právním státě a základních právech, a to v podobě interinstitucionální dohody, jež 
by spojovala a doplňovala stávající mechanismy.  

Vedle dalších návrhů zpráva doporučuje, aby byl uzavřen pakt s cílem vytvořit roční „politický 
cyklus pro lidská práva“, jenž by byl součástí strukturovaného dialogu všech zúčastněných stran 
a zahrnoval by každoroční meziparlamentní rozpravu o dodržování demokracie a zásad právního 
státu a o stavu základních práv v Unii.  

3. Institucionální parlamentní orgány 

Jak již bylo uvedeno, hlavní politická témata vedou napříč všemi meziparlamentními institucemi 
a dalšími formami dialogu. V průběhu roku 2016 Evropský parlament usiloval o to, aby na 
příslušných fórech zaujímal koherentní postoje a formuloval koherentní myšlenky. To je úkol, 
který si žádá soustavné sledování a další konsolidaci. 

3.1. Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC) 

Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC) byla zřízena v listopadu roku 1989 
v Paříži. Je výjimečná tím, že se jedná o jediné meziparlamentní fórum zakotvené ve 
Smlouvách (Protokol (č. 1) o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii). Vedení, 
určování směru a práce konference COSAC je záležitostí vnitrostátního parlamentu 
členského státu, který právě zastává předsednictví Rady. Ten má k dispozici podporu 
předsednické trojky, jejímž stálým členem je Evropský parlament, a může využívat 
i organizační podporu malého sekretariátu, který zajišťuje Evropský parlament a který je 
veden úředníkem přiděleným z vnitrostátního parlamentu („stálý člen“). Po období nepříliš 
velké atraktivity oživila konferenci COSAC debata o budoucnosti EU a o tom, jako v ní budou 
hrát roli vnitrostátní parlamenty. 

Situace, v níž se EU nachází, má konkrétní dopady na činnost konference COSAC i na všechna 
ostatní meziparlamentní fóra. Konference COSAC nemůže být imunní vůči rozhořčení 
veřejného mínění v členských státech, jež spojuje s „Bruselem“ očekávání, ale staví se proti 
němu i kriticky, ať už pro jeho neschopnost jednat, nebo pro jeho přílišnou horlivost.  

Pokud jde o pořady jednání, nizozemské i slovenské předsednictví dávaly výraznou prioritu 
diskusím o migraci a uprchlické krizi, a zejména o opatřeních a nástrojích, které Komise navrhla 

                                                
3 Přijaté texty, P8_TA(2016)0409. 
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v průběhu let 2015 a 2016. Tyto návrhy přirozeně vedly k vášnivým debatám a v mnoha 
případech k nesmiřitelným postojům mezi severními a jižními členskými státy.4  

Delegace Evropského parlamentu v tomto ohledu bránila postoje Parlamentu a klíčové hodnoty 
EU v duchu otevřenosti ke kompromisu s předsednictvím a jednotlivými vnitrostátními 
delegacemi. V několika případech hrál tento přístup v souvislosti s přijímáním příspěvků 
významnou úlohu při hledání konsensu mezi zpočátku velmi vzdálenými postoji. 

V roce referenda o vystoupení Spojeného království z EU není divu, že fungování EU, její vztahy 
s orgány členských států a její schopnost plnit očekávání občanů byly na oficiálních i 
neoficiálních akcích v průběhu zasedání konference COSAC opakovaným předmětem diskuse. 
I zde byly výměny občas vyostřené. Je však třeba říci, že i když neustávaly kritické 
nacionalistické hlasy, v období po referendu vzrostlo pochopení, že zbývajících 27 členských 
států má společné zájmy, které je třeba bránit, a že tak lze lépe činit prostřednictvím Evropské 
unie. Brexit a budoucnost EU budou bezpochyby prominentními tématy zasedání konference 
COSAC i v budoucnu. Většina delegátů trvala na tom, že je třeba pro vztahy se Spojeným 
královstvím vytvořit nový model, a probíhá diskuse o tom, zda by měly vnitrostátní parlamenty 
sledovat jednání o brexitu na společném institucionalizovaném základě. 

Debaty o brexitu vysvětlují, proč diskuse o „zelené kartě“ či rozšířeném politickém dialogu a 
„žluté kartě“ zaujímaly v rozpravách delegací v roce 2016 méně významné místo. Konference 
COSAC se i nadále zabývala úvahami o svém poslání a zlepšováním zapojení vnitrostátních 
parlamentů do rozhodovacího procesu EU. V této souvislosti debatovala o zásadních 
záležitostech institucionální povahy, zvláště o kontrole, jež přesahovala Radu ministrů (tj. o 
kontrole třístranných jednání), o parlamentní spolupráci týkající se pracovního programu 
Komise a parlamentní diplomacii. V důsledku rozhodnutí o brexitu zmínilo po červnovém 
referendu jen málo delegací „červenou kartu“. 

Evropský parlament opětovně prosazoval, že je třeba ochraňovat institucionální rovnováhu, 
kterou vytvářejí Smlouvy, a pracovat společně s vnitrostátními parlamenty na dosažení 
transparentnějšího a účinnějšího legislativního procesu. 

Přinejmenším dvě další témata týkající se konkrétních akcí orgánů EU, jež byla na pořadu 
jednání zasedání konference COSAC v Haagu a v Bratislavě, vzbudila za strany vnitrostátních 
parlamentů pozitivní ohlas a zájem. Nizozemské předsednictví věnovalo přední pozornost 
diskusi o úloze parlamentů při ochraně zásad právního státu v EU. Oprávněnost této volby byla 
odůvodněna vývojem v několika členských státech a znovu se objevujícími odkazy na aktivaci 
článku 7 Smlouvy o EU.5 V důsledku iniciativ delegace Evropského parlamentu a indikací 
zpravodajky Parlamentu Sophie in ‘t Veldové odkazuje znění příspěvku systematicky na triptych 
„lidská práva, právní stát a demokratická správa“, čímž zdůrazňuje jejich neoddělitelnost, a na 
právní řád Evropské unie. Avšak neochota předsednictví pustit se do potenciálně rozdělující 
debaty a postoje některých dalších delegací zabránily konferenci COSAC, aby vyjádřila podporu 
iniciativám na vytvoření „prováděcích mechanismů“. Konečné znění pouze zmiňuje dialog na 
podporu společných hodnot Unie. 

Na plenárním zasedání konference COSAC v Bratislavě se slovenské předsednictví rozhodlo 
vložit tematickou diskusi o dohodě o TTIP. Dlouhá a důkladná diskuse opět potvrdila, že 
vnitrostátní parlamenty sledují jednání velmi podrobně. Mají velké očekávání, že budou do 

                                                
4 V zájmu zvýšení povědomí o rozsahu krize navrhla italská delegace uspořádat na jaře 2017 zjišťovací misi do 
Itálie. To je pro konferenci COSAC bezprecedentní událost. 
5 Viz oddíl 2.5 o právním státu. 
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obchodní politiky EU řádně zapojeny. Delegace Evropského parlamentu s nimi vážně, otevřeně 
a podrobně debatovala a současně se snažila hájit ustanovení Smluv. 

Předsednictví se evidentně snažilo určovat agendu v souladu s hlavními evropskými a 
mezinárodními událostmi, ale zachovat si i nezbytnou flexibilitu, umožňující agendu v případě 
potřeby změnit. Hlavními tématy pořadu jednání plenárních zasedání se zabývaly pololetní 
zprávy. Další pozitivní vývoj spočíval v rostoucích odkazech na rozpravy o souvisejících 
tématech, které proběhly na dalších specializovaných meziparlamentních konferencích, zejména 
na konferenci o společné zahraniční a bezpečnostní politice / společné bezpečnostní a obranné 
politice (SZBP/SBOP). To ukazuje pozitivní trend směřující ke strukturovanější a soudržnější 
meziparlamentní spolupráci. 

Podobně jako v posledních letech bylo několik poslanců Evropského parlamentu pozváno, aby 
na konferenci COSAC vystoupili jako hlavní řečníci nebo jako „hlavní respondenti“. 
Prezentovali postoje Evropského parlamentu k tématům od migrace a právního státu v EU po 
dohodu o TTIP. 

Byly rovněž přijaty některé inovace, jako je elektronické hlasování, neformální hlasování a 
interaktivní zasedání, na nichž člen panelu a delegáti komunikovali prostřednictvím moderátora. 
K inovacím zavedeným v zájmu zlepšení komunikace o činnosti konference COSAC patřila i 
videa, zvláštní aplikace COSAC a účty sociálních médií. 

Můžeme uzavřít, že v roce 2016 nabídla konference COSAC vnitrostátním parlamentům 
příležitost, aby pokračovaly ve společných úvahách o zásadně důležitých záležitostech věcné i 
institucionální povahy, a umožnila zahájit spolupráci v souvislosti s pracovním programem 
Komise.6 Doufáme, že budoucí výměny o nezbytném parlamentním zapojení do těchto věcí – k 
čemuž přispívá i vítaná skutečnost, že Junckerova Komise je ve vztahu k vnitrostátním 
parlamentům jednoznačně angažovanější – povedou k užším postojům k hlavním otázkám a k 
pozitivním změnám v prostředí meziparlamentní spolupráce. 

Konference COSAC, jež je jediným fórem zakotveným ve Smlouvách, vzhledem k současnému 
politickému kontextu a s ohledem na budoucí institucionální reformy opětovně potvrdila svůj 
význam a přitažlivost.  

Účast Evropského parlamentu na tomto fóru by proto měla i nadále náležitě odrážet význam 
situace, a to jak pokud jde o odborné znalosti, tak o politické zastoupení. 

3.2. Výroční a neformální konference předsedů parlamentů Evropské unie (EUSC) 

Výroční konference předsedů parlamentů EU (EUSC) se zakládá na stockholmských hlavních 
směrech přijatých v roce 2010. Ty stanoví, že se koná jedna schůzi ročně, kterou uspořádá ten 
členský stát, jenž v daném roce zastává podzimní předsednictví, a to v průběhu jarního 
předsednictví následujícího roku. Konference přijímá nezávazné závěry předsednictví. Má 
rovněž za úkol dohlížet na koordinaci meziparlamentních činností EU. Je možné svolat 
mimořádnou schůzi konference EUSC, nicméně v roce 2016 byl tento formát nahrazen 
neformálním summitem předsedů parlamentů. 

Výroční konference předsedů parlamentů Evropské unie se konala ve dnech 22.–24. května 2016 
v Lucemburku. Věnovala se převážně migraci a posílení Evropské unie. 

                                                
6 Diskuse o pracovním programu Komise vedly nizozemské předsednictví k tomu, že předložilo Komisi seznam 
slučující priority vnitrostátních parlamentů. 
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Téma migrace představil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Následná rozprava se 
týkala třech hlavních diskusních okruhů: potřeby nalézt společná účinná evropská řešení (což 
zdůraznila většina předsedů parlamentů), potřeby solidarity (což zdůraznila většina předsedů 
parlamentů, zejména z nejvíce zasažených zemí, jako jsou Řecko a Itálie) a požadavku na 
respektování suverenity členských států a vůle národních států při hledání řešení (což 
zdůrazňovali předsedové parlamentů visegrádských zemí7). Na obranu postojů Evropského 
parlamentu vystoupila místopředsedkyně Evropského parlamentu Mairead McGuinnessová, 
která zároveň zdůraznila, že je třeba řešit základní příčiny migrace a problémy růstu a 
zaměstnanosti v EU. 

Pokud jde o téma posílení Unie, předsedkyně italské Camera dei Deputati Laura Boldriniová 
představila římské prohlášení nazvané „Větší evropská integrace: cesta vpřed“, iniciované 
předsedy italské Camera dei Deputati, francouzského Assemblée Nationale, německého 
Bundestagu a lucemburské Chambre des Députés. Všeobecná rozprava zdůraznila široké 
spektrum názorů. Maršálek polského Sejmu navrhl protiprohlášení „Evropa svorných států“. 

Rozprava o úloze vnitrostátních parlamentů se dotkla jednotlivých aspektů a nástrojů vnitrostátní 
parlamentní kontroly. Předseda německého Bundestagu a jeden z hlavních řečníků Norbert 
Lammert trval zejména na tom, že všechny nástroje nezbytné pro meziparlamentní spolupráci 
již existují a fungují dobře. Největší výzvou nyní bude přinést kvalitativní výsledky v takových 
záležitostech, jako jsou dohoda o TTIP a Europol. Další z hlavních řečníků, Urban Ahlin ze 
švédského parlamentu, zdůraznil praktické aspekty meziparlamentní spolupráce (IPEX, síť 
zástupců atd.). Většina předsedů parlamentů sdílela výklad, že dohoda o TTIP je smíšenou 
dohodou. Rozpravy o bezpečnosti a základních svobodách se zaměřovaly na nalezení optimální 
rovnováhy a na potřebu bojovat proti radikalizaci a verbálním projevům nenávisti. 

Z podnětu předsedy slovenského parlamentu Andreje Danka byla ve dnech 6.–7. října 2016 v 
Bratislavě uspořádána neformální schůze předsedů parlamentů, které se zúčastnil předseda 
Evropského parlamentu Martin Schulz. V této době po referendu o brexitu byla hlavním cílem 
diskuse o aktuálních výzvách, kterým Unie čelí, o budoucích cílech EU a úloze vnitrostátních 
parlamentů. Atmosféra rozprav byla navzdory jasně zřetelným názorovým rozdílům pozitivní a 
progresivní. 

Schůze byla rozdělena do dvou panelů: první se zaměřoval na aktuální výzvy pro EU a druhý na 
budoucí cíle EU. Cílem bylo rozpoutat otevřenou debatu, bez závěrů a prohlášení.  

Předseda slovenského parlamentu a hostitel celé akce poukázal na velký počet krizí, kterým EU 
čelí (hospodářská, migrační, brexit), a prohlásil, že základní povinností je zajistit bezpečnost 
občanů. Martin Schulz řekl, že budoucnost EU „leží na stole“, otevřena diskusi. Vnitrostátní 
parlamenty jsou ručiteli za vnitrostátní ústavy, stejně jako je Evropský parlament, výtvor Smluv 
ratifikovaných všemi členskými státy EU, ručitelem za legitimnost činnosti EU. Dále připomněl, 
že EU je pouze tak silná, jak jí to členské státy dovolí, a vybídl vnitrostátní parlamenty, aby 
převzaly odpovědnost a zasazovaly se za unijní politiky svých zemí. V souvislosti s brexitem 
předseda zdůraznil, že Unie je založena na rovném postavení občanů a členských států. Proto 
nemůže existovat Unie dvou tříd občanů nebo dvou tříd členských států. 

Několik předsedů parlamentů tvrdilo, že brexit je důkazem ztráty důvěry občanů k orgánům EU, 
a obecně k „establishmentu“. Předseda slovenského parlamentu trval na tom, že je důvěru občanů 
k EU a jejím orgánům a jejich zájem o ně zapotřebí zlepšit, a dále hovořil o tom, jak je třeba 
postupovat při výměně osvědčených postupů mezi vnitrostátními parlamenty. 

                                                
7 Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. 
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Mnoho předsedů parlamentů souhlasilo s tím, že jakýkoli nový návrh je třeba provádět s 
optimálním využitím Lisabonské smlouvy, jelikož není vůle k reformě Smluv. 

Předseda slovenského parlamentu poukázal na motto schůze „Poznejme se lépe“ a navrhl, aby i 
další předsednictví v podobných neformálních summitech pokračovala, neboť toto setkání se 
ukázalo jako konstruktivní a neslo se v pozitivním duchu.  

4. Meziparlamentní dialog 

4.1. Evropský parlamentní týden a Meziparlamentní konference o stabilitě, 
hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii (IPC SECG) 

Článek 13 tzv. rozpočtového paktu stanoví zřízení meziparlamentní konference, jež diskutuje 
o rozpočtových politikách a dalších otázkách, na které se pakt vztahuje. Konference předsedů 
parlamentů Evropské unie přijala v roce 2015 jednací řád Meziparlamentní konference o 
stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii (IPC SECG). Členy této konference 
jsou všechny vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament. Členské parlamenty si samy 
mohou vybrat velikost a složení svých delegací. 

Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii 
vstoupila do hry jako opravdové fórum pro meziparlamentní rozpravu o těchto stále důležitějších 
oblastech politik. Dohoda o procesních aspektech otevřela prostor pro důkladnější diskuse o 
daných tématech. 

Dne 17. února 2016 pozvaly Generální stavy Nizozemska a Evropský parlament vnitrostátní 
parlamenty na Meziparlamentní konferenci o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v 
Evropské unii. Dne 16. února 2016 rovněž pozval Evropský parlament vnitrostátní parlamenty 
na meziparlamentní schůzi o cyklech evropského semestru 2015/2016. Obě akce byly součástí 
Evropského parlamentního týdne v roce 2016 a zúčastnilo se jich přibližně 45 poslanců 
Evropského parlamentu, 130 poslanců vnitrostátních parlamentů a 120 doprovázejících 
úředníků. 

Hlavními tématy Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v 
Evropské unii, kterou uspořádal slovenský parlament ve dnech 16.–18. října 2016 v Bratislavě, 
byly sociální rozměr hospodářské a měnové unie, boj proti daňovým únikům, úloha 
automatických stabilizátorů v architektuře fiskální unie a společný program investic. Akce se 
zúčastnilo 100 poslanců vnitrostátních parlamentů z celé Evropy, delegace Evropského 
parlamentu tvořená 11 poslanci Evropského parlamentu, které spolupředsedali tehdejší 
místopředsedkyně odpovědná za vztahy s vnitrostátními parlamenty Anneli Jäätteenmäkiová a 
předseda Hospodářského a měnového výboru (ECON) Roberto Gualtieri, a zástupci evropských 
orgánů a slovenské vlády.  

Rozprava byla rozdělena do čtyř tematických zasedání, jimž předcházely schůze politických 
skupin a formální zahájení, na němž promluvili místopředseda slovenského parlamentu Andrej 
Hrnčiar a předseda finančního a rozpočtového výboru slovenského parlamentu Ladislav 
Kamenický. Několik poslanců Evropského parlamentu vystoupilo jako mluvčí v různých 
panelech: Maria João Rodriguesová, zpravodajka Výboru pro zaměstnanost a sociální věci 
(EMPL), Fabio De Masi, místopředseda vyšetřovacího výboru pro praní peněz, vyhýbání se 
daňovým povinnostem a daňové úniky (PANA), Pervenche Berèsová, zpravodajka 
Hospodářského a měnového výboru (ECON), Jean Arthuis, předseda Rozpočtového výboru 
(BUDG), a Roberto Gualtieri, předseda výboru ECON. 

 

17 
 

4.2. Meziparlamentní spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky 

Meziparlamentní konference pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) 
a společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP) je meziparlamentní platformou pro 
rozpravy o zahraniční, bezpečnostní a obranné politice EU. Konference, kterou dvakrát ročně 
pořádá parlament členského státu aktuálně předsedajícího v rámci rotujícího předsednictví 
Rady v úzké spolupráci s Evropským parlamentem, se pravidelně účastní na 100 poslanců 
z celé EU. Výbor pro zahraniční věci (AFET) Evropského parlamentu navíc doplňuje 
meziparlamentní dialog v této klíčové oblasti politiky tím, že na své schůze do Bruselu často 
zve vnitrostátní parlamenty. 

V roce 2016 proběhlo osmé a deváté zasedání Meziparlamentní konference pro společnou 
zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) a společnou bezpečnostní a obrannou politiku 
(SBOP), a to ve dnech 6.–8. dubna v Haagu a ve dnech 2.–4. září v Bratislavě. Delegací 
Evropského parlamentu na obě zasedání se skládaly z členů Výbor pro zahraniční věci (AFET) 
a podvýboru pro bezpečnost a obranu (SEDE). Oběma předsedal předseda výboru AFET Elmar 
Brok. 

Meziparlamentní konference pro SZBP a SBOP konané v Haagu se zúčastnili poslanci 
Evropského parlamentu, poslanci vnitrostátních parlamentů a poslanci z kandidátských zemí a z 
Islandu, Kosova a Norska a dále další političtí představitelé a odborníci v oblasti zahraniční a 
bezpečnostní politiky. Mezi mluvčími byli i zástupce generálního tajemníka NATO Alexander 
Vershbow a zástupkyně generálního tajemníka pro zahraniční věci Evropské služby pro vnější 
činnost (od června 2016 generální tajemnice) Helga Schmidová. Rozpravy na čtyřech plenárních 
zasedáních a na třech seminářích se zaměřovaly na strategický přezkum zahraniční a 
bezpečnostní politiky EU, na posílení obrany a rychlé reakce EU, synergie v rámci EU a s 
externími partnery, na zahraničněpolitické aspekty migrace a kontrolu vývozu zbraní.  

V závěrech konference Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty EU zdůraznily, že v době, 
kdy jsou vnější a vnitřní politiky propojeny jako nikdy dříve, musí být spolupráce v oblasti SZBP 
a SBOP ještě více posílena. 

Na zářijové konferenci v Bratislavě se diskutovalo především o těchto otázkách: EU jako 
globální hráč, komplexní přístup k udržitelnému rozvoji a migraci a první kroky k evropské 
obranné unii. Na zasedáních a seminářích konference se rovněž debatovalo i o politikách 
sousedství pro Západní Balkán a východní a jižní sousedství EU. K účastníkům na vysoké úrovni 
patřili předsedkyně Evropské komise, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová a asistent generálního tajemníka OSN pro 
zahraniční věci Miroslav Jenča. 

S cílem podpořit solidaritu všech členských států a kolektivní úsilí o vytvoření společné agendy 
podepsaly delegace Kypru, Francie, Řecka, Itálie, Malty, Portugalska a Španělska tzv. 
„Bratislavské prohlášení členských států EU o jižní hranici Evropské unie“. 

4.3. Meziparlamentní schůze výborů a jiné meziparlamentní schůze 

Vedle dvou pravidelných meziparlamentních konferencí pořádají výbory Evropského 
parlamentu ročně téměř 15 meziparlamentních schůzí výborů, na které zvou příslušné výbory 
vnitrostátních parlamentů, aby uskutečnily rozpravy zacílené na konkrétní otázky. Další druhy 
meziparlamentních setkání jsou pořádány spíše ad hoc, často parlamentem státu zastávajícího 
předsednictví.  
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S celkem 14 meziparlamentními schůzemi výborů a dvěma meziparlamentními konferencemi 
rok 2016 potvrdil, že neustává poptávka po tematicky zacílených a menších meziparlamentních 
rozpravách na úrovni odborníků. Většina setkání měla podobu meziparlamentních setkání 
výborů, výměn názorů či seminářů a byla pořádána v Bruselu z podnětu jednoho nebo více 
výborů Evropského parlamentu s podporou ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. V 
roce 2016 se na setkáních, jež uspořádalo 13 různých parlamentních výborů, setkalo 510 
poslanců vnitrostátních parlamentů se 493 poslanci Evropského parlamentu. 

Některá setkání si vydobyla pravidelné místo v harmonogramu meziparlamentních činností, 
zejména už tradiční Evropský parlamentní týden (viz oddíl 4.1), každoroční výměna názorů o 
cyklu evropského semestru, setkání Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví Evropského 
parlamentu dne 8. března u příležitosti Mezinárodního dne žen a pololetní schůze výborů pro 
zahraniční věci na Meziparlamentní konferenci pro SZBP a SBOP. 

Přední událostí roku 2016 byla interinstitucionální konference s vnitrostátními parlamenty o 
budoucnosti financování EU konaná ve dnech 7.–8. září. Cílem této konference bylo poskytnout 
prostor proaktivnímu dialogu s vnitrostátními parlamenty a zúčastnili se jí poslanci 
vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu, zástupci vlád členských států a evropských 
orgánů a členové tzv. Montiho skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje. Nabídla příležitost 
pro důkladnou výměnu názorů o klíčových otázkách evropských veřejných financí, a zejména o 
budoucnosti financování rozpočtu EU. Výsledky diskusí byly začleněny do závěrečné zprávy 
skupiny na vysoké úrovni, která měla být předložena do konce roku 2016. 

Dalším setkáním velkého politického významu byla meziparlamentní schůze výborů Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci (EMPL) Evropského parlamentu o cílené revizi pravidel pro 
vysílání pracovníků, která se konala dne 12. října 2016. Návrh Komise (COM(2016)0128) o 
vysílání pracovníků vedl k tzv. „žluté kartě“ (viz oddíl 2.2), a zaměřil tak pozornost na 
nadcházející jednání o tomto návrhu v rámci řádného legislativního postupu. 

Harmonogram meziparlamentních činností na rok 2016 dále zahrnoval dva semináře Výboru pro 
právní záležitosti, dvě výměny názorů o příslušné iniciativě Zvláštního výboru pro daňová 
rozhodnutí (TAXE 2) a vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu 
(EMIS) a celkem pět meziparlamentních schůzí výborů, a to Výboru pro kulturu a vzdělávání 
(CULT), Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) a Výboru pro 
mezinárodní obchod (INTA) (o dohodě CETA, jako rozprava během pracovního oběda). 
Všechny tyto akce proběhly během obvyklé doby určené ke schůzím výboru. 

Seznam všech meziparlamentních setkání pořádaných výbory Evropského parlamentu v roce 
2016 i podrobnější statistiky se nacházejí v příloze II. 

4.4. Dvoustranné návštěvy vnitrostátních parlamentů EU v Evropském parlamentu 

Vyvíjejícím se nástrojem a formátem meziparlamentního dialogu jsou dvoustranné návštěvy 
jednotlivých vnitrostátních parlamentů v Evropském parlamentu. Často jsou kombinovány s 
větším souborem návštěv ostatních orgánů EU. Tento formát nabízí velmi soustředěný, na 
míru připravený, flexibilní a nákladově a časově efektivní rámec pro diskuse o otázkách, jimž 
se zabývají zejména vnitrostátní parlamenty.  

Evropský parlament přijímá ve svých pracovních místech v Bruselu nebo ve Štrasburku 
každoročně až sto oficiálních návštěv vnitrostátních parlamentů EU. Tyto návštěvy jsou 
příležitostí pro soustředěnější dvoustranný dialog o otázkách týkajících se EU, jež položí 
hostující vnitrostátní parlament nebo parlamentní komora.  
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Pokud jde o účastníky a témata, jsou tyto návštěvy velmi různorodé: od návštěvy předsedy 
vnitrostátního parlamentu či pracovních návštěv výborů zaměřených na širokou škálu oblastí 
politik až po studijní návštěvu úředníků vnitrostátního parlamentu týkající se mnoha rozličných 
oblastí parlamentní činnosti. 

V roce 2016 přijal Evropský parlament 76 oficiálních návštěv vnitrostátních parlamentů EU. Po 
referendu Spojeného království o členství v EU dne 23. června 2016 se většina dvoustranných 
návštěv ve druhém pololetí roku 2016 zaměřovala na otázky brexitu a budoucnosti Evropské 
unie. 

Vedle dvoustranných návštěv je možné mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními 
parlamenty komunikovat i prostřednictvím videokonferencí, což poslancům umožňuje udržovat 
průběžný kontakt při řešení konkrétního problému nebo uspořádat diskusi o nějaké aktuální 
otázce bez nutnosti zdlouhavých příprav. 

Podrobný seznam všech návštěv vnitrostátních parlamentů v Evropském parlamentu včetně 
videokonferencí, které se uskutečnily v roce 2016 za podpory ředitelství pro vztahy s 
vnitrostátními parlamenty, se nachází v příloze III. 

5. „Mechanismus včasného varování“ a „neformální politický dialog“ – protokoly č. 1 
a 2 Lisabonské smlouvy  

Protokol č. 2 ke SFEU stanoví přezkumný mechanismus, tzv. „mechanismus včasného 
varování“, jenž zapojuje vnitrostátní parlamenty. Na základě tohoto mechanismu mohou 
vnitrostátní parlamenty provádět přezkum návrhů legislativních aktů, a pokud soudí, že 
dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity, mohou ve lhůtě osmi týdnů ode dne 
postoupení zaslat předkládajícímu orgánu „odůvodněné stanovisko“. Protokol stanoví postup 
pro přezkoumání, a dokonce stanoví povinnost přezkoumání návrhu (známou jako „žlutá 
karta“ a „oranžová karta“), jestliže počet přijatých odůvodněných stanovisek překročí 
stanovený limit. Protokol č. 1 ke SFEU navíc vnitrostátním parlamentům umožňuje předkládat 
připomínky k dalším dokumentům, jako jsou zelené či bílé knihy a sdělení Komise. Připomínky 
k takovým dokumentům bývají četné a spadají do rámce tzv. „neformálního politického 
dialogu“. 

Mechanismus včasného varování 

Jak bylo uvedeno výše, „mechanismus včasného varování“ se týká pouze odůvodněných 
stanovisek. 

Výbor pro právní záležitosti (JURI), který je v Evropském parlamentu příslušný pro sledování 
dodržování zásady subsidiarity8, rozhodl9, že dokument předložený vnitrostátním parlamentem 
se považuje za: 

                                                
8 Oddíl XVI první pododstavec přílohy V jednacího řádu EP: „[Výbor pro právní záležitosti] je příslušný pro 
záležitosti týkající se ... výkladu, uplatňování a sledování práva Unie, souladu aktů Unie s primárním právem, včetně 
volby právního základu a dodržování zásady subsidiarity a proporcionality“. 
9 Viz dokument Konference předsedů výborů ze dne 15. prosince 2010 nazvaný „Společný přístup k nakládání na 
úrovni výborů s odůvodněnými stanovisky vnitrostátních parlamentů a s veškerými dalšími dokumenty 
vnitrostátních parlamentů“. 
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1. „odůvodněné stanovisko“, jestliže byl Parlamentu předán v osmitýdenní lhůtě uvedené v 
článku 6 protokolu č. 2 Lisabonské smlouvy10 a jestliže obsahuje názor, že nějaký návrh 
legislativního aktu nedodržuje zásadu subsidiarity; 

2. „příspěvek“, jestliže nesplňuje obě výše uvedená kritéria (dokumenty zaslané v rámci 
neformálního politického dialogu se také nazývají „příspěvky“). 

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost zaslala Komise na základě protokolu č. 2 vnitrostátním 
parlamentům k posouzení více než 600 návrhů legislativních aktů. Vnitrostátní parlamenty 
reagovaly zasláním více než 2 500 podání. Z nich bylo jen asi 400 (16 %) odůvodněných 
stanovisek tvrdících, že došlo k porušení zásady subsidiarity, zatímco převážnou většinu 
(přibližně 84 %) tvořily příspěvky zabývající se podstatou návrhů.  

To dokazuje, že vnitrostátní parlamenty nepoužívaly mechanismus k zastavení legislativního 
procesu na úrovni EU. Dosud zaslalo velký počet odůvodněných stanovisek jen několik málo 
vnitrostátních parlamentů. Práh požadovaný k zahájení postupu přezkumu „žlutá karta“ byl 
zatím dosažen pouze třikrát: v roce 2012 v případě návrhu zvaného „Monti II“ o právu na stávku, 
který Komise následně (ale nikoli kvůli zásadě subsidiarity) stáhla, v roce 2013 v případě návrhu 
týkajícího se Úřadu evropského veřejného žalobce, kdy Komise svůj návrh zachovala, a (v 
květnu) roku 2016 proti návrhu revize směrnice o vysílání pracovníků. V posledním uvedeném 
případě se Komise rozhodla svůj návrh zachovat, neboť podle jejího názoru zásadu subsidiarity 
neporušuje. 

Otázka směrnice o vysílání pracovníků, jež byla rovněž jednou z klíčových událostí roku 2016, 
byla popsána ve druhé části v oddíle 2.2.  

Počet návrhů legislativních aktů v letech 2014 a 2015 značně poklesl (42 v roce 2014 a 38 v roce 
2015) a souběžně s tím klesl i počet podání vnitrostátních parlamentů (na 151 v roce 2014 a 90 
v roce 2015), v roce 2016 se tento trend opět změnil: bylo předloženo 116 nových návrhů 
legislativních aktů a Evropský parlament obdržel 410 podání (334 příspěvků a 76 odůvodněných 
stanovisek). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že se vnitrostátní parlamenty chtějí k obsahu legislativních aktů 
vyjadřovat a že ve skutečnosti nebrzdí rozhodovací proces. Naopak dávají Evropskému 
parlamentu příležitost a jsou pro něj zdrojem pro rozvoj uvažování a postojů v příslušných 
oblastech. 

Příspěvky a odůvodněná stanoviska jsou zasílány (velmi často spolu se shrnutím všech podání 
na stejné téma) zpravodajům, kteří je mohou využívat jako zdroj faktických informací – obsah 
je někdy velmi technický – a jako zdroj politických informací, neboť dané podání ukazuje postoj 
vnitrostátního parlamentu k příslušnému tématu. 

Tento aspekt si Evropský parlament jasně uvědomoval již v době, kdy ve svém usnesení ze dne 
16. dubna 2014 o vztazích mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty („Casiniho 
zpráva“)11 uvítal, „že v praxi je tento mechanismus využíván jako prostředek konzultací a 
dialogu v rámci spolupráce mezi jednotlivými institucionálními úrovněmi víceúrovňového 
systému EU“. 

                                                
10 Článek 6 Protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality: „Ve lhůtě osmi týdnů ode dne 
postoupení návrhu legislativního aktu v úředních jazycích Unie může každý vnitrostátní parlament nebo kterákoli 
komora vnitrostátního parlamentu zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné 
stanovisko uvádějící, proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. Je věcí vnitrostátního 
parlamentu nebo komory vnitrostátního parlamentu případně konzultovat regionální parlamenty, které mají 
normotvornou pravomoc.“ 
11 Přijaté texty, P7_TA(2014)0430. 
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Podrobné statistiky týkající se odůvodněných stanovisek a příspěvků, které Evropský parlament 
přijal v rámci mechanismu včasného varování v roce 2016, se nacházejí v příloze IV. 

Neformální politický dialog 

V roce 2016 vnitrostátní parlamenty i nadále aktivně využívaly „neformálního politického 
dialogu“ a zaslaly 243 připomínek k legislativním spisům, které spadají do výlučné pravomoci 
Evropské unie (a nepodléhají proto mechanismu včasného varování), a k široké škále 
nelegislativních dokumentů, týkajících se např. probíhajících rozprav na evropské úrovni, nebo, 
jak již bylo zmíněno, k podkladům pro konzultace vydané Komisí. Od roku 2009 přijal Evropský 
parlament od vnitrostátních parlamentů asi 1 700 příspěvků, které jsou zveřejněny v databázi na 
intranetu Evropského parlamentu.  

Je důležité, že alespoň v rámci konference COSAC se ukazuje, že vnitrostátní parlamenty oceňují 
aktivní zapojení Komise do debat, které se jich týkají.  

6. Nástroje pro výměnu informací a vzájemné kontakty 
6.1. Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) 

Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) je společně 
spravováno Evropským parlamentem a Parlamentním shromážděním Rady Evropy. Účastní 
se jej 66 parlamentních komor (z toho 41 z Evropské unie) z 54 zemí a evropské orgány. 
Jednotlivé parlamenty zastupuje v rámci sítě téměř 120 zpravodajů a jejich zástupců 
podílejících se na hlavních činnostech ECPRD, které spočívají v intenzivní výměně informací 
a osvědčených postupů. 

I v roce 2016 se potvrdilo, že středisko ECPRD je nepostradatelným nástrojem pomoci 
parlamentům zajišťovat služby pro své poslance a správy. Jeho hlavní činnosti zahrnují pořádání 
seminářů o aktuálních otázkách a srovnávací požadavky v legislativních a parlamentních 
záležitostech.  

Pokud jde o semináře, členské parlamenty střediska ECPRD obvykle pořádají pět až šest 
seminářů ročně. V roce 2016 společně pořádaly hostující parlament, příslušný koordinátor 
střediska ECPRD a sekretariát střediska ECPRD pět seminářů. Zúčastnilo se jich celkem 315 
účastníků z parlamentů zapojených do střediska ECPRD. Semináře střediska ECPRD jsou 
přístupné pouze pro pracovníky členských parlamentů střediska ECPRD. Pomáhají vytvářet sítě 
příslušných odborníků a služeb. Francouzské Národní shromáždění uspořádalo společně se 
sekretariátem střediska ECPRD výroční konferenci zpravodajů v Paříži. 

Největší podíl finančního příspěvku na zaměstnance, částečné náhrady cestovních výdajů 
některých členských parlamentů a provoz webových stránek střediska ECPRD poskytuje i 
nadále Evropský parlament. Evropský parlament současně tuto síť hojně využívá, když jeho 
útvary potřebují čerpat informace nebo příklady osvědčených postupů.  

Pokud jde o srovnávací požadavky, členské parlamenty střediska ECPRD předložily v roce 2016 
v rámci sítě celkem 274 srovnávacích požadavků, oproti 287 v roce 2015. To je třetí nejvyšší 
výsledek od zahájení činnosti sítě v roce 2000. Ukazuje, že pro zapojení členských parlamentů 
střediska ECPRD je určující poptávka, což odráží potřeby poslanců v členských státech a správ 
parlamentů, pokud jde o získávání poznatků ze zkušeností a řešení v jiných zemích. Medián míry 
odpovědí na žádosti činí přibližně 63 % a více než 80 % odpovědí je poskytnuto v požadované 
lhůtě nebo jen krátce po jejím uplynutí. Tato čísla, již roky stabilní, podtrhují spolehlivost sítě a 
pomáhají s řízením pracovní zátěže i očekávání zákazníků. 
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Rok 2016 potvrzuje zjištění z minulých let, že okolo 42 % žádostí se týká otázek spojených s 
fungováním parlamentů (správy, orgánů, postupů a záležitostí týkajících se poslanců) a 
zbývajících 58 % spadá do politicko-legislativní oblasti. Hlavním předmětem prvního druhu 
žádostí jsou správy parlamentů, u druhého druhu žádostí jsou to sociální politiky (včetně migrace 
a zdraví). Na předních místech jsou i právní a finanční záležitosti a veřejná bezpečnost. Obecně 
je zde stabilně zastoupena široká škála témat, jež odrážejí politickou a správní agendu 
parlamentů a poslanců. To zdůrazňuje význam sítě ECPRD nejen pro politický a legislativní 
výzkum, ale i pro správní projekty a výměnu osvědčených postupů. 

Ředitelství Evropského parlamentu pro vztahy s vnitrostátními parlamenty poskytuje podporu 
příslušným útvarům Evropského parlamentu, a to nejen v souvislosti s objasňováním fungování 
sítě ECPRD, ale i pokud jde o konkrétní žádosti. Toto působení je zásadně důležité, neboť 
pomáhá uchovávat realistická očekávání a získávat účinné výsledky, neboť středisko ECPRD je 
dobrovolnou sítí, do níž zpravodajové přispívají nad rámec svých každodenních priorit. Pracovní 
zátěž se stala v průběhu let problémem i pro středisko ECPRD, a proto je třeba zdůraznit, že 
žádost by se měla předkládat jen tehdy, když nejsou k dispozici žádné alternativní zdroje 
informací. Sekretariát střediska ECPRD vykonává důležitý úkol ověřování, že žádosti všech 
členských parlamentů splňují pokyny. 

V roce 2016 předal Evropský parlament do sítě ECPRD jménem svých útvarů 10 žádostí, což je 
o něco méně než v roce 2015, kdy to bylo 13 žádostí. Dvě odeslané žádosti se týkaly přípravy 
výroční konference zpravodajů. 

Téhož roku ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty koordinovalo 34 odpovědí 
Evropského parlamentu na žádosti jiných parlamentů, které se většinou týkaly správních a 
procesních otázek. To je výrazně více než v roce 2015, kdy bylo vypracováno 21 odpovědí. Je 
třeba zdůraznit, že tyto odpovědi jsou zásadně důležité i jako znak dobré vůle, neboť nepřímo 
motivují jiné členy sítě, aby se následně zapojili do zodpovídání žádostí Evropského parlamentu.  

Co se týče webových stránek střediska ECPRD, byla v roce 2016 zahájena jejich rozsáhlá 
modernizace. V průběhu uplynulých deseti let prodělaly tyto stránky řadu úprav v podobě 
nových modulů a postupů, jež zlepšily některé jejich prvky, avšak chyběla obecná vize celkové 
struktury a rozhraní. Svět současně pokročil, pokud jde o nástroje, standardy a zvyklosti. Mobilní 
zařízení změnila způsob, jak na webu interagujeme a komunikujeme, a osobní počítače ztratily 
v této oblasti dominantní postavení. Podle přístupu zvaného „responsivní design“ musí moderní 
webové stránky a jejich prvky fungovat jednolitě, okamžitě a bez ztráty funkčnosti na chytrých 
telefonech, tabletech a stolních počítačích. V zájmu dosažení tohoto cíle byl vytvořen soubor 
požadavků a stanoven podrobný pracovní plán. Denní výměna informací v podobě žádostí a 
odpovědí, akce v rámci střediska ECPRD s možností registrace online, ambiciózní parlamentní 
informativní přehledy a výkonný vyhledávač, to vše si žádá novou platformu, kterou bude možné 
konzultovat kdekoli a prostřednictvím všech druhů zařízení. Nové webové stránky budou 
představeny na výroční konferenci v roce 2017, na níž proběhne oslava 40. výročí střediska 
ECPRD. 

Spolupráce s GŘ ITEC byla i nadále vynikající. Byla zavedena nová bezpečnostní opatření na 
ochranu těchto webových stránek a přispívajících partnerských parlamentů před vnějšími 
hrozbami. 

Zaostřeno na parlamenty v Evropě („Spotlight“) 

„Zaostřeno na parlamenty v Evropě“ („Spotlight“) shrnuje informace o vybraných aktuálních 
záležitostech, které předložily parlamenty v rámci sítě ECPRD. Témata jsou vybírána podle toho, 
jak relevantní se zdají být pro Evropský parlament nebo jak se shodují s tématy jeho politické 
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agendy. Spotlight poskytuje zajímavé postřehy o situaci ve vnitrostátních parlamentech a 
pomáhá vytvářet lepší vzájemné porozumění. 

V roce 2016 připravilo ředitelství pět nových vydání Spotlightu o celé škále témat. 

Podrobný seznam setkání ECPRD, srovnávacích požadavků vydaných Evropským parlamentem 
a přehled vydání Spotlightu za rok 2016 se nachází v příloze V. 

6.2. Meziparlamentní výměna informací týkajících se EU (IPEX) 

Účelem Meziparlamentní výměny informací týkajících se EU (IPEX) je podporovat 
meziparlamentní spolupráci tím, že se poskytne platforma pro elektronickou výměnu informací 
týkajících se EU mezi parlamenty v EU. Platforma IPEX byla zahájena jako iniciativa 
vnitrostátních parlamentů EU a byla vyvinuta s technickou pomocí Evropského parlamentu. 
Dnes používá platformu IPEX při své denní činnosti 41 komor 28 vnitrostátních parlamentů a 
Evropský parlament. Platforma IPEX je neustále zlepšována, aby mohla plnit měnící se 
potřeby uživatelů. 

V roce 2016 upevnila platforma IPEX svou pozici jednoho ze zásadních nástrojů 
meziparlamentní spolupráce. 

Lucemburské předsednictví stavělo na práci předcházejících předsednictví a úspěšně dokončilo 
práci na Příručce pro zpravodaje a na letáku o platformě IPEX, která poskytuje krátký přehled o 
tom, co je platforma IPEX, o jejích cílech, struktuře a databázi.  

Na výročním zasedání v roce 2016 vyzvali předsedová parlamentů EU lucemburské 
předsednictví, aby pokračovalo v diskusích o digitální strategii, jež bude vodítkem pro 
rozhodnutí rady platformy IPEX, pokud jde o budoucí rozvoj platformy IPEX. 

Návrh digitální strategie předložila pracovní skupina pro platformu IPEX. Načrtává strategické 
přístupy, které je třeba zaujmout, aby mohlo být dosaženo cílů týkajících se cílové audience 
platformy IPEX a informací a služeb, které platforma IPEX poskytuje. Také určuje, jak do 
výměny informací a příslušných akcí na podporu platformy IPEX aktivněji zapojit vnitrostátní 
zpravodaje.  

Až ji v roce 2017 přijmou generální tajemníci parlamentů EU, bude digitální strategii platformy 
IPEX doplňovat tříletý pracovní program, jenž zajistí kontinuitu řízení projektů, které trvají déle 
než jedno předsednictví. Prioritními cíli pracovního programu platformy IPEX jsou: podpora 
platformy IPEX, zlepšení sítě platformy IPEX a zlepšení databáze platformy IPEX. 

Během celého roku 2016 byla zvláštní pozornost věnována vytváření sítí a uživatelům platformy 
IPEX. V tomto ohledu pokračovala v Evropském parlamentu propagační setkání, zaměřená na 
uživatele z politických skupin a z výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS).  

Roste zájem o analýzu možných interakcí s jinými platformami meziparlamentní výměny 
informací. Na návrh Evropského parlamentu byla na pořad jednání rady platformy IPEX, které 
se konalo roku 2016 v Bruselu, zařazena prezentace o Jednotném depozitáři prováděcích studií 
(Unified Repository Base on Implementation Studies, URBIS). 

Platforma IPEX se považuje za jeden z nejúspěšnějších a nejkonkrétnějších projektů 
uskutečněných ve spolupráci s vnitrostátními parlamenty a s podporou Evropského parlamentu. 
Mechanismus rotujících předsednictví, digitální strategie a pracovní program povedou ke 
zvýšenému pocitu odpovědnosti všech parlamentů EU za platformu IPEX.  
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Platforma IPEX v současné době zpřístupňuje veřejnosti více než 80 000 stran dokumentů 
(přesně je to 81 475 stran) vnitrostátních parlamentů a evropských orgánů, obsahuje 11 500 
dokumentů týkajících se kontroly vypracovaných orgány EU v souvislosti s téměř 9 350 spisy. 
V roce 2016 činil celkový počet legislativních a nelegislativních dokumentů vložených do 
platformy IPEX 1 064. 

V roce 2016 navštívilo webové stránky platformy IPEX 253 264 jedinečných návštěvníků. 
Navštíveno bylo celkem téměř 7 milionů stran12. 

6.3. Další nástroje a sítě 

Zástupci vnitrostátních parlamentů v Bruselu 

Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty vítá a hostí zástupce správ určených 
vnitrostátními parlamenty EU (nebo jejich komorami), aby působili v Evropském parlamentu. V 
zájmu posílení meziparlamentní spolupráce v EU nabízí Evropský parlament od roku 1991 (rok 
2016 je 25. výročím dohody) těmto zástupcům na požádání volnou kancelář a další interní 
zařízení ve svých prostorách v Bruselu a ve Štrasburku.  

Postupem času vyslaly v zájmu usnadnění vztahů s EU do Bruselu vnitrostátního úředníka 
všechny vnitrostátní parlamenty EU. Celkem přibližně 50 osob ze 41 komor pracuje ve 37 
kancelářích. Zástupci pracují ve stejné budově Evropského parlamentu, v níž se nachází 
ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. To vytváří četné synergie a podporuje 
snadnou interakci. 

Tito zástupci jsou vnitrostátními úředníky. Jejich role je administrativní a neutrální: jejich úkol 
vzájemného informování (jako obousměrný tok mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními 
parlamenty) je klíčovým faktorem v záležitostech EU, jelikož konečný cíl těchto výměn je velmi 
konkrétní, a sice nalézt společnou odpověď na parlamentní úrovni na množství výzev, kterým 
Evropská unie čelí. 

Aktualizovaný seznam zástupců je k dispozici zde: 
www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts. 

Programy na podporu parlamentu státu zastávajícího předsednictví 

Během přípravné fáze parlamentního rozměru každého předsednictví EU dochází k 
zintenzivnění meziparlamentní spolupráce a výměn. Pokud parlament země, která zastává 
rotující předsednictví v Radě EU poprvé, požádá písemně Evropský parlament o pomoc s 
přípravou činností v rámci parlamentního rozměru předsednictví, může se Evropský parlament 
na nákladech programu podílet s příslušným parlamentem na sdíleném základě, a to v mezích 
řádného finančního řízení. V rámci tohoto programu se Evropský parlament snaží nabízet 
individualizovanou podporu vycházející z potřeb a priorit předsednictví. 

Poté, co došlo ke změně harmonogramu předsednictví Rady EU, nás čeká bezprecedentní řada 
členských států, z nichž všechny mají zastávat předsednictví EU poprvé: Slovensko, Malta, 
Estonsko a Bulharsko. Parlamenty těchto zemí potvrdily svůj zájem o program na podporu 
předsednictví EU.  

V letech 2015 a 2016 ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty souhlasilo s programem 
na podporu slovenského parlamentu a úspěšně uspořádalo několik návštěv pro poslance tohoto 

                                                
12 Zpráva o činnosti platformy IPEX v roce 2016, www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers. 
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parlamentu a studijních návštěv odborníků, kteří pro něj pracují, ve výborech a útvarech 
Evropského parlamentu.  

S podobným programem se počítá i pro estonské a bulharské předsednictví. V prosinci 2016 
proběhla v rámci přípravy maltského předsednictví návštěva Malty. Při té příležitosti byl 
uspořádán seminář o subsidiaritě a spolupráci s Evropským parlamentem.  

Účastníci programu potvrdili, že zejména důkladné včasné výměny byly užitečné pro vytvoření 
harmonogramu a lepší naplánování parlamentního rozměru. Bylo vysoce ceněno vytváření sítí 
se všemi příslušnými partnery (poslanci Evropského parlamentu, úředníky Evropského 
parlamentu, zástupci parlamentů, úředníkem platformy IPEX, sekretariátem konference 
COSAC, projektovými týmy meziparlamentní konference) a sdílení poznatků a nejnovějších 
zkušeností. Přenos odborných poznatků a neustálá komunikace zajišťovaly soudržnost práce 
jednotlivých předsednictví a za velmi hodnotné bylo považováno i krátkodobé vysílání 
pracovníků do specializovaných útvarů.  

Connect – databáze Evropského parlamentu obsahující dokumenty vnitrostátních 
parlamentů 

Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty spravuje v rámci intranetu Evropského 
parlamentu databázi Connect. Jsou v ní uloženy veškeré dokumenty související s EU, které 
vnitrostátní parlamenty oficiálně postoupily Evropskému parlamentu od roku 2010.  

V současné době je tato databáze přístupná poslancům Evropského parlamentu, asistentům, 
politickým skupinám, pracovníkům sekretariátům výborů a dalším úředníkům Evropského 
parlamentu a zástupcům vnitrostátních parlamentů působícím v Bruselu, a to na intranetu 
Evropského parlamentu na adrese: www.connect.ep.parl.union.eu.  

Plánuje se, že v roce 2017 bude databáze Connect zpřístupněna na veřejně přístupné webové 
stránce Parlamentu www.europarl.europa.eu/relnatparl.  

Posilování vztahu Evropského parlamentu s vnitrostátními parlamenty v globálním 
kontextu 

V roce 2016 pracovalo ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty na projektu13 posílení 
následných kroků a zlepšení spolupráce s vnitrostátními parlamenty EU v mnohostranných 
shromážděních a na globálních fórech.  

První praktické kroky směrem k užšímu propojení vnitrostátních parlamentů s prací Evropského 
parlamentu proběhly v rámci „Ukrajinského týdne“, jenž se uskutečnil v únoru a březnu 2016. 
Hlavní akci uspořádal Evropský parlament s cílem posílit budování kapacit ukrajinské Rady. K 
účasti byly pozvány vnitrostátní parlamenty, aby rozvrhly svou činnost způsobem, který zajistí 
doplňkovost.  

Dalším podstatným rysem projektu bylo zapojení Evropského parlamentu na vysoké úrovni do 
Evropské konference předsedů parlamentů, opakující se každé dva roky, jež proběhla ve 
Štrasburku ve dnech 15.–16. září 2016 pod záštitou Parlamentního shromáždění Rady Evropy. 
Akce se zúčastnilo více než 50 předsedů parlamentů. Evropský parlament zastupovala na této 
konferenci místopředsedkyně Lunaceková a administrativní podporu a poradenství zajišťovalo 
ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. Bylo by smysluplné, aby se Evropský 

                                                
13 Projekt 4 GŘ pro předsednictví „Posilování vztahu Evropského parlamentu s vnitrostátními parlamenty v 
globálním kontextu“. 
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parlament těchto akcí, pořádaných pod patronátem Rady Evropy, na nichž je Evropská unie a 
její orgány ustavičným a mnohdy kritizovaným předmětem debat, pravidelně účastnil i nadále.  

V souvislosti s tímto projektem je třeba ještě zmínit Meziparlamentní unii (IPU). Předseda 
Evropského parlamentu je zván na shromáždění Meziparlamentní unie dvakrát ročně. Po boku 
shromáždění Meziparlamentní unie se schází i Sdružení generálních tajemníků (ASG). V zájmu 
zajištění úspěšné účasti bude ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty dění v 
Meziparlamentní unii i nadále sledovat. 
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PŘÍLOHY 
 

PŘÍLOHA I – Zasedání konference COSAC – témata a hlavní řečníci v roce 2016 
 

Jednání konference COSAC Témata Hlavní řečníci / účastníci 
diskuse z Evropského 
parlamentu 

 
Schůze předsedů 
Haag, 7.–8. února 2016 

• Organizace a spolupráce, 
pokud jde o parlamentní 
kontrolu na základě případové 
studie o Europolu 

• Evropské priority pro rok 
2016 a dále 

 
 
 
 
 
 
 

Plenární zasedání LV. konference 
COSAC 
Haag, 12.–14. června 2016 

Reflexe o nizozemském 
předsednictví EU 
 

• Zasedání I: Parlamentní 
kontrola, výměna 
osvědčených postupů 

• Zasedání II: Úloha parlamentů 
při ochraně zásad právního 
státu v EU 

• Zasedání III: Výměna 
osvědčených postupů a 
zkušeností v oblasti 
parlamentní diplomacie 

• Zasedání IV: Evropský účetní 
dvůr 

• Zasedání V: Migrace 
• Diskuse o aktuální situaci 

provádění dohody mezi EU a 
Tureckem 

Sophie in ‘t Veldová, zpravodajka 
legislativní zprávy z vlastního 
podnětu o vytvoření mechanismu 
EU pro demokracii, právní stát a 
základní práva 

 
Elmar Brok, předseda Výboru pro 
zahraniční věci (AFET) 
 

Schůze předsedů 
Bratislava, 10.–11. července 2016 

• Priority slovenského 
předsednictví 

• Sociální rozměr EU a politiky 
soudržnosti – hodnocení 
„AAA“ v sociálních věcech 

 
 
 
 
 
 

Plenární zasedání LVI. konference 
COSAC 
Bratislava, 13.–15. listopadu 2016 

• Stav slovenského 
předsednictví 

• Posílení role vnitrostátních 
parlamentů v EU 

• Transatlantické partnerství v 
oblasti obchodu a investic 
(TTIP) 

• 2016: „Rok výsledků“ 
energetické unie 

• Zabezpečení vnějších hranic 
EU v souvislosti s nelegální 
migrací 

 

Danuta Maria Hübnerová, 
předsedkyně Výboru pro ústavní 
záležitosti (AFCO) 
 
 
 
 
 
 
 

Podrobnější informace o pořadech jednání zasedání konference COSAC ve znění zveřejněném předsednictvími 
naleznete na webových stránkách konference COSAC: www.cosac.eu.  
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PŘÍLOHA II – Meziparlamentní setkání uspořádaná v roce 2016 výbory Evropského 
parlamentu v Bruselu14 

 

 Účast 
Vnitrostátní parlamenty15 EP 

Výbor EP Událost Poslanci Parlamenty Komory Poslanci 
ECON/BUDG/ 
EMPL 

16.–17. února 
Evropský parlamentní týden: 
Meziparlamentní konference o stabilitě, 
hospodářské koordinaci a správě v 
Evropské unii (IPC SECG) 

134 33 44 45 

JURI 17. února 
Seminář: 
Nová smluvní pravidla v digitálním 
prostředí 

4 4 4 4 

AFET 23. února 
Meziparlamentní schůze výborů: 
„Před summitem NATO ve Varšavě“ a 
„Konflikty v regionu Blízkého východu a 
severní Afriky“ 

37 19 22 91 

FEMM 3. března 
Meziparlamentní schůze výborů: 
„Uprchlice a žadatelky o azyl v EU“ 

41 29 33 15 

TAXE 2 18. dubna 
Výměna názorů s vnitrostátními 
parlamenty EU: 
„Balíček předpisů proti vyhýbání se 
daňovým povinnostem a další vývoj v EU 
na mezinárodní úrovni: dohled a 
demokratická kontrola vnitrostátními 
parlamenty“ 

25 17 19 34 

BUDG 7.–8. září 
Interinstitucionální konference s 
vnitrostátními parlamenty o budoucnosti 
financování EU 

58 20 25 34 

ECON 28. září 
Výměna názorů s vnitrostátními 
parlamenty EU: 
„Cyklus evropského semestru 2016“ 

16 15 15 22 

CULT 11. října 
Meziparlamentní schůze výborů: 
„Kulturní a tvůrčí odvětví v EU“ 

29 17 19 11 

EMPL 12. října 
Výměna názorů s vnitrostátními 
parlamenty EU: 
„Cílená revize pravidel pro vysílání 
pracovníků“ 

32 18 22 68 

JURI 17. října 
Seminář: 
„Robotika a umělá inteligence – etické 
otázky a regulační přístup“ 

4 4 4 4 

AFET 8. listopadu 
Meziparlamentní schůze výborů: 
„Stav společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky“ 

25 14 15 86 

CONT 8. listopadu 16 12 12 9 

                                                
14 Není-li uvedeno jinak, všechna setkání jsou meziparlamentními schůzemi výborů. 
15 Členské státy EU, kandidátské země, potenciální kandidátské země, Švýcarsko a Norsko. 
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Meziparlamentní schůze výborů: 
„Lepší vynakládání prostředků při 
sdíleném řízení: kooperativnější model 
parlamentní kontroly“ 

LIBE 28. listopadu 
Meziparlamentní schůze výborů: 
„Europol a parlamentní dohled nad ním 
v rámci politik EU v oblasti vnitřní 
bezpečnosti“ 

45 24 31 22 

AFCO 29. listopadu 
Meziparlamentní schůze výborů: 
„Vyšetřovací právo Evropského 
parlamentu“, „Revize volebního práva 
EU“, „Budoucí institucionální vývoj 
Evropské unie“ 

30 15 19 18 

INTA 29. listopadu 
Rozprava s vnitrostátními parlamenty 
během pracovního oběda o dohodě CETA 

10 7 9 14 

EMIS 5. prosince 
Výměna názorů s vnitrostátními 
parlamenty: 
Výměna názorů se zástupci vnitrostátních 
parlamentů Německa, Francie, Belgie 
a Spojeného království na téma 
parlamentních vyšetřování měření emisí 
v automobilovém průmyslu 

4 4 4 16 

CELKEM  510 – – 493 
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PŘÍLOHA III – Návštěvy vnitrostátních parlamentů16 v Evropském parlamentu (včetně 
videokonferencí) 
 

Datum  Země / komora Výbor / ostatní 

11/01/2016 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) 

Poslanci a úředníci, zástupci Confédération 
européenne des syndicats a Centra pro evropská 
politická studia 

13/01/2016 UK – Sněmovna lordů Výbor pro záležitosti EU 

25/01/2016 UK – Dolní sněmovna Výbor pro mezinárodní rozvoj 

26/01/2016 UK – Sněmovna lordů Podvýbor pro finanční záležitosti EU 

28/01/2016 NO – Norský parlament Stálý výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
26/01/2016 Severská rada Delegace Baltského shromáždění a Severské rady 
16/02/2016 SE – Švédský parlament (Riksdag) Výzkumná služba a knihovna  

16/02/2016 ES – Španělský parlament (Cortes 
Generales) 

Představitelé španělského parlamentu a regionálních 
parlamentů 

17-18/02/2016 NO – Norský parlament Pracovní návštěva poslanců a úředníků 
18-19/02/2016 UK – Dolní sněmovna Studijní návštěva 

24/02/2016 DK – Dánský parlament 
(Folketinget)  Výbor pro evropské záležitosti  

29/02-01/03/2016 UK – Sněmovna lordů Představitelé podvýboru pro životní prostředí a 
energetiku 

01-02/03/2016 UK – Dolní sněmovna Výbor pro kontrolu evropské legislativy 
14/03/2016 UK – Dolní sněmovna Výbor pro záležitosti Severního Irska 
15/03/2016 UK – Dolní sněmovna Výbor pro záležitosti Walesu 
15-16/03/2016 RO – Rumunský senát Výbor pro dopravu a energetiku 

16/03/2016 IT – Poslanecká sněmovna 
(Camera dei Diputati) Společný výbor pro boj proti mafii 

16/03/2016 NO – Norský parlament Stálý výbor pro zahraniční věci a obranu 
16/03/2016 Setkání s pozvanými vnitrostátními parlamenty EU týkající se bezpečnosti 

21-22/03/2016 BG – Národní shromáždění 
(Narodno sabranie) 

Delegace Parlamentního shromáždění procesu 
spolupráce v jihovýchodní Evropě (SEECP PA), 
které předsedala Tsetska Tsachevová, předsedkyně 
Národního shromáždění Bulharska 

04-05/04/2016 DK – Dánský parlament 
(Folketinget)  Představitelé 

05/04/2016 DE – Spolkový sněm (Bundestag) Výbor pro evropské záležitosti 

05/04/2016 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Poslanci 

06/04/2016 FI – Finský parlament (Eduskunta) Výbor pro audit 
07/04/2016 FR – Senát (Sénat) Předsednictvo francouzského senátu 
18-19/04/2016 FI – Finský parlament (Eduskunta) Velký výbor 

18/04/2016 AT – Rakouská Národní rada 
(Nationalrat) Představitelé 

20-22/04/2016 SK – Národná rada Představitelé zapojení do přípravy parlamentního 
rozměru slovenského předsednictví Rady EU 

26-27/04/2016 UK – Sněmovna lordů Podvýbor pro vnitřní záležitosti EU 

28-29/04/2016 DK – Dánský parlament 
(Folketinget)  Představitelé 

03/05/2016 IT – Senát (Senato della 
Repubblica) 

Společná schůze výborů pro unijní záležitosti a 
dopravu 

                                                
16 Vnitrostátní parlamenty EU, norský parlament, Severská rada. 
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03/05/2016 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Poslanci 

23/05/2016 NL – Nizozemská dolní komora 
(Tweede Kamer) Výbor pro infrastrukturu a životní prostředí 

26-27/05/2016 UK – Dolní sněmovna Studijní návštěva 

26/05/2016 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Poslanci a úředníci 

03/06/2016 NO – Norský parlament Stážisté na ministerstvu zahraničních věcí 

06-07/06/2016 FR – Senát (Sénat) a Národní 
shromáždění (Assemblée nationale) Smíšený výbor pro záležitosti EU  

13-15/06/2016 SK – Národná rada Představitelé zapojení do přípravy parlamentního 
rozměru slovenského předsednictví Rady EU 

14/06/2016 IT – Poslanecká sněmovna 
(Camera dei Diputati) 

Výbor pro hospodářskou činnost, obchod a cestovní 
ruch 
(videokonference) 

15/06/2016 NO – Norský parlament Konfederace norských podniků 

16/06/2016 EE – Estonský parlament 
(Riigikogu) Představitelé 

22/06/2016 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Poslanci 

24/06/2016 NL – Nizozemská dolní komora 
(Tweede Kamer) Představitelé 

29/06/2016 DE – Spolkový sněm (Bundestag) místopředseda Johannes Singhammer 
29/06/2016 DE – Spolkový sněm (Bundestag) Výbor pro cestovní ruch 

13-14/07 UK – Dolní sněmovna Výbor pro životní prostředí, potraviny a záležitosti 
venkova 

14/07/2016 IT – Poslanecká sněmovna 
(Camera dei Diputati) Finanční výbor (videokonference) 

06/09/2016 DE – Spolkový sněm (Bundestag) Poradní rada parlamentu pro udržitelný rozvoj 

06-07/09/2016 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Poslanci 

07/09/2016 NO – Norský parlament Představitelé norské mise při EU 

09/09/2016 NL – Nizozemská dolní komora 
(Tweede Kamer) Delegace Erasmova centra pro řízení zdravotní péče 

16/09/2016 UK – Sněmovna lordů Podvýbor pro EU 
26/09/2016 FR – Senát (Sénat) Senátoři 

27/09/2016 IT – Poslanecká sněmovna 
(Camera dei Diputati) Výbor pro odpady 

27-28/09/2016 FI – Finský parlament (Eduskunta) Představitelé parlamentní výzkumné služby 

28/09/2016 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Poslanci 

12/10/2016 DK – Dánský parlament 
(Folketinget)  Předseda výboru pro evropské záležitosti 

17-18/10/2016 AT – Rakouská Národní rada 
(Nationalrat) Představitelé 

19-21/10/2016 PL – Dolní komora (Sejm) Představitelé kancléřství 

24/10/2016 NO – Norský parlament Delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy 

27/10/2016 NO – Norský parlament Představitelé ministerstva financí 

08/11/2016 FI – Finský parlament (Eduskunta) Velký výbor 

09/11/2016 PL – Dolní komora (Sejm) Výbor pro záležitosti EU 

09-10/11/2016 UK – Sněmovna lordů Představitelé  

10/11/2016 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Poslanci a úředníci 

15/11/2016 IT – Poslanecká sněmovna 
(Camera dei Diputati) Výbor pro kulturu 
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21-22/11/2016 FR – Senát (Sénat) Jean Bizet, Jean-Pierre Raffarin a senátoři (skupina 
„Brexit et refondation de l'Union Européenne“) 

25/11/2016 NO – Norský parlament Stážisté na ministerstvu zahraničních věcí a 
zaměstnanci ministerstva spravedlnosti 

28/11/2016 NL – Nizozemská dolní komora 
(Tweede Kamer) Výbor pro evropské záležitosti 

29/11/2016 AT – Rakouská Národní rada 
(Nationalrat) Návštěva místopředsedy Karlheinze Kopfa 

29/11/2016 IE – Irský parlament (Oireachtas) Smíšený výbor pro záležitosti EU  

30/11/2016 DK – Dánský parlament 
(Folketinget)  Výbor pro záležitosti EU 

30/11/2016 UK – Dolní sněmovna a Sněmovna 
lordů 

Třístranné setkání poslanců EP, poslanců a členů 
Sněmovny lordů ze Spojeného království  

30/11/2016 HR – Chorvatský parlament 
(Hrvatski sabor) 

Předseda Výboru pro záležitosti EU Domagoj Ivan 
Milošević 

14/12/2016 NO – Norský parlament Delegace pro EHP/ESVO 

14/12/2016 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) 

Meziparlamentní pracovní schůze: zemědělství, 
biologická rozmanitost a mezinárodní obchod 
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PŘÍLOHA IV – Údaje o mechanismu včasného varování 
Odůvodněná stanoviska a příspěvky předložené Evropskému parlamentu v roce 201617 

 
Podání obdržená od vnitrostátních parlamentů v roce 2016 

  Odůvodněná 
stanoviska 

Příspěvky 

Členský stát Parlament/komora 2016 2016 
Rakousko Nationalrat 0 0 
Rakousko Bundesrat 5 5 
Belgie  Chambre des 

Représentants 
0 0 

Belgie Sénat 0 0 
Bulharsko Narodno Sabranie 4 0 
Chorvatsko Hrvatski Sabor 1 0 
Kypr Vouli ton Antiprosópon 0 4 
Česká republika Poslanecká sněmovna 4 10 
Česká republika Senát 3 35 
Dánsko Folketinget 3 2 
Estonsko Riigikogu 1 0 
Finsko Eduskunta 0 0 
Francie Assemblée Nationale 0 3 
Francie Sénat 8 3 
Německo Bundestag 0 3 
Německo Bundesrat 0 25 
Řecko Vouli ton Ellinon 0 0 
Maďarsko Országgyűlés 2 0 
Irsko Houses of Oireachtas 3 3 
Itálie Camera dei deputati 0 16 
Itálie Senato 3 65 
Litva Seimas 1 0 
Lucemburk Chambre des Députés 2 5 
Lotyšsko Saeima 1 0 
Malta Kamra tar-Rappreżentanti 5 1 
Nizozemsko Tweede Kamer 3 2 
Nizozemsko Eerste Kamer 3 4 
Polsko Sejm 2 0 
Polsko Senat 3 10 
Portugalsko Assembleia da República 1 63 
Rumunsko Camera Deputaților 2 21 
Rumunsko Senatul 1 39 
Španělsko Cortes 0 15 
Švédsko Riksdagen 12 0 
Slovinsko Državni Zbor 0 0 
Slovinsko Državni Svet 0 0 
Slovensko Národná rada 2 0 
Spojené království House of Commons 1 0 
Spojené království House of Lords 0 0 
CELKEM  76 334 

 

                                                
17 V této tabulce jsou uvedeny pouze dokumenty vnitrostátních parlamentů, které byly zaslány v souvislosti s návrhy 
legislativních aktů spadajících do působnosti protokolu č. 2 Lisabonské smlouvy. Nezahrnuje dokumenty, které 
reagují na nelegislativní podklady pro konzultace a zelené či bílé knihy (tzv. „neformální politický dialog“). 
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PŘÍLOHA V – Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) 

A. Témata, která politické orgány a správní útvary Evropského parlamentu konzultovaly 
se sítí ECPRD v roce 2016 prostřednictvím komparativních žádostí 

• Přenesení pravomocí na parlamentní výbory 
• Příspěvky vnitrostátních parlamentů v předlegislativní fázi právních předpisů EU  
• Parlamentní činnost poslanců na oficiálních webových stránkách parlamentů  
• Schválení změn volebních postupů ve volbách do Evropského parlamentu – ústavní 

požadavky  
• Odborná příprava a úvodní kurzy pro nové poslance, včetně informačních příruček 
• Podpora vnitrostátních parlamentů svým zaměstnancům při dojíždění do zaměstnání  
• Přístupnost parlamentních budov pro osoby se zdravotním postižením  
• Hybridní vozidla či elektromobily v přepravních službách parlamentů  
• Pravidla pořádání akci v parlamentech  
• Reakce na vyšetřovací výbory Evropského parlamentu v členských státech  

B. Semináře a statutární schůze ECPRD v roce 2016 

Semináře 

Seminář „Parlamenty a nová správa ekonomických a 
rozpočtových záležitostí“ (oblast zájmu: hospodářské a 
rozpočtové věci) 

Baku 19.–20. května 

Seminář „Digitální modernizace parlamentů“ (Parli@ments 
on the Net XIV) (oblast zájmu: informační a komunikační 
technologie v parlamentech)  

Berlín, Bundesrat 9.–10. června 

Seminář „Znalostní a dokumentační služby pro parlament 
dnes a zítra“ (oblast zájmu: knihovny, výzkumné služby a 
archivy) 

Oslo 8.–9. září  

Seminář „Informační a komunikační technologie v 
parlamentech“ (oblast zájmu: informační a komunikační 
technologie v parlamentech) 

Haag, Eerste Kamer 10.–11. listopadu 

Seminář „Legislativní dohled před a po“ (oblast zájmu: 
parlamentní praxe a postupy)  Dublin 24.–25. listopadu 

Statutární schůze 

Schůze výkonného výboru Krakov 17.–18. března 

Evropská konference předsedů parlamentů (spolu se schůzí 
generálních tajemníků o ECPRD) Štrasburk 15.–16. září 

Schůze výkonného výboru Atény 22.–23. září  

Výroční konference zpravodajů Paříž 17.–18. listopadu 
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C. Zaostřeno na parlamenty v Evropě („Spotlight“) 

• Sociální dávky a práva občanů a osob, které nejsou občany (Spotlight č. 9, únor 2016) 
• Civilní jaderná politika po Fukušimě (Spotlight č. 10, březen 2016) 
• Mobilita mladých lidí v EU (Spotlight č. 11, červen 2016) 
• Dostupnost oplodnění in vitro v rámci zdravotních služeb poskytovaných v členských 

státech (Spotlight č. 12, září 2016) 
• Kvalita právních předpisů pocházejících z EU (Spotlight č. 13, prosinec 2016) 
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