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24 jazykov

Poslanci Európskeho parlamentu zastupujú všetkých občanov Európskej únie. Každý 
poslanec Európskeho parlamentu má právo vyjadrovať sa v úradnom jazyku podľa 
vlastného výberu. Parlamentné dokumenty sa uverejňujú vo všetkých 24 úradných 
jazykoch EÚ.

Stručný prehľad parlamentných výborov

Európsky parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou Európskej únie. 

705 poslancov Európskeho parlamentu zastupuje 448 miliónov občanov EÚ. 

Každých päť rokov ich volia voliči zo všetkých 27 členských štátov.

Politickú a legislatívnu činnosť Parlamentu vykonáva 20 stálych výborov a tri 
podvýbory, z ktorých si každý zvolí predsedu a najviac štyroch podpredsedov. 

Na začiatku každého nového volebného obdobia Parlament rozhoduje o zara-
dení poslancov do výborov podľa toho, ktorý výbor poslanci uprednostňujú. Je 
to kľúčové rozhodnutie, keďže sa na jeho základe určí oblasť, na ktorú sa budú 
najviac zameriavať.

Výbory zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri tvorbe politiky, pretože sú zodpovedné 
za prípravu pozícií Parlamentu, najmä nových legislatívnych návrhov.

PRÁVOMOCI A 
PÔSOBNOSŤ 

STÁLYCH VÝBOROV
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Európska komisia vypracúva legislatívne návrhy 
a predkladá ich Európskemu parlamentu a Rade 
Európskej únie.

V Parlamente sa legislatívna činnosť opiera o dve hlavné 
činnosti: schôdze výborov a plenárne zasadnutia.

Výbory vykonávajú hĺbkovú činnosť Parlamentu. Skúmajú 
legislatívne návrhy, navrhujú ich zmeny a hlasujú o nich 
na mesačných schôdzach. Výbory potom predkladajú 
správu  Parlamentu ako celku.

Parlament prijíma znenie legislatívneho návrhu na 
plenárnej schôdzi.

Po dosiahnutí dohody medzi Parlamentom 
a Radou Európskej únie sa legislatívny akt 
uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej 
únie. Následne je transponovaný do vnú-
troštátnych právnych predpisov a platí pre 
všetkých občanov EÚ.

Príklad riadneho legislatívneho postupu
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LEGISLATÍVNE 
PRÁVOMOCI 

EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU

V rámci riadneho legislatívneho postupu majú Parlament a 
Rada Európskej únie rovnocenné postavenie. Zahŕňa široké 
spektrum oblastí, ako sú hospodárske a menové veci, 
prisťahovalectvo, energetika, poľnohospodárstvo, rybárst-
vo, doprava, životné prostredie a ochrana spotrebiteľa.

V skutočnosti prevažnú väčšinu  právnych predpisov EÚ 
prijímajú spoločne Európsky parlament a Rada Európskej 
únie.
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Európska komisia
NÁVRH ROZPOČTU

RADA
VYKONÁ ÚPRAVY

Európsky parlament
schváli 

(alebo neprijme žiadne rozhodnutie)

ROZPOČET
prijatý

Európsky parlament
prijme pozmeňujúce návrhy

(väčšinou všetkých poslancov)

ROZPOČET
prijatý

NÁVRH ROZPOČTU 
zamietnutý

EK predloží nový návrh rozpočtu

ALEBO

Ak Rada prijme 
pozmeňujúce návrhy EP 
do 10 dní

do 21 dní

do 14 dní

Rada schváli 
EP zamietne

Rada a 
EP zamietnu

Rada zamietne 
EP schváli

EP a Rada 
schvália alebo 

neprijmú žiadne 
rozhodnutie

Do 14 dní môže EP presadiť svoje 
pozmeňujúce návrhy osobitnou 

väčšinou (väčšina všetkých poslan-
cov + 3/5 odovzdaných hlasov)

ZMIEROVACÍ POSTUP

spoločné zneniežiadne spoločné znenie

Rozpočtový postup
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Po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy sa posilnili právomoci Parlamentu 
v oblasti rozpočtu a v súčasnosti spoločne s Radou Európskej únie  rozhoduje o 
celkovom ročnom rozpočte Európskej únie. Treba však poznamenať, že Parlament 
má posledné slovo.

Parlament zohráva úlohu aj v oblasti zahraničnej politiky a ľudských práv. Vysoký 
predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku s ním konzultuje v 
súvislosti so spoločnou zahraničnou, bezpečnostnou a obrannou politikou EÚ.

Súhlas Parlamentu je potrebný pri každom rozširovaní EÚ a pri uzatváraní ob-
chodných a iných medzinárodných dohôd so štátmi mimo EÚ. Prípravnú prácu 
vykonávajú výbory.

Poslanci Európskeho parlamentu venujú mnoho úsilia aj otázkam ľudských práv 
a presadzovaniu demokratických hodnôt na celom svete. Udelenie Sacharovovej 
ceny za slobodu myslenia je každoročným vyvrcholením práce Parlamentu v tejto 
oblasti.
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Každý mesiac sú jeden až dva týždne vyhradené na činnosť výbo-
rov. Počas schôdzí výborov poslanci EP diskutujú o legislatívnych 
a nelegislatívnych správach, navrhujú pozmeňujúce návrhy a hla-
sujú o nich a ich práca nadväzuje na rokovania s Radou Európskej 
únie. 

Výbory sa aktívne podieľajú na vypracúvaní legislatívneho pro-
gramu, napríklad poskytovaním vstupov pred prijatím ročného 
pracovného programu Komisie. Vykonávajú dôležitú úlohu pri 
dohľade nad činnosťami EÚ monitorovaním riadneho plnenia 
rozpočtu EÚ a správneho vykonávania prijatých právnych predpi-
sov a medzinárodných dohôd.

Organizujú tiež vypočutia s odborníkmi a kontrolujú iné inštitú-
cie a orgány EÚ. Pred zvolením novej Európskej komisie musia 
všetkých nových dezignovaných komisárov posúdiť parlamentné 
výbory, ktoré sa zaoberajú ich príslušnými portfóliami.

HARMONOGRAM 
VŠETKÝCH 
SCHÔDZÍ
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V každej veci výbory vymenujú zo svojich radov poslanca za spravodajcu, 
ktorý riadi celý rozhodovací proces s ohľadom na prijatie pozície Parlamentu 
k tejto záležitosti.

Návrh správy, ktorý predkladá spravodajca, možno zmeniť prostredníctvom 
pozmeňujúcich návrhov, ktoré predkladajú poslanci EP. O pôvodnom znení a 
pozmeňujúcich návrhoch vrátane kompromisných pozmeňujúcich návrhov, 
na ktorých sa dohodli politické skupiny, potom hlasuje celý výbor. Správa 
prijatá  výborom sa následne prekladá plénu na schválenie.
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Parlament môže zároveň zriadiť osobitné výbory, ktorých úlohou je riešenie 
osobitných otázok, a môže zriaďovať vyšetrovacie výbory s cieľom vyšetriť 
údajné porušenia práva alebo nesprávny úradný postup v rámci práva EÚ. 
Ich oblasti činnosti siahajú okrem iného od finančných záležitostí, umelej in-
teligencie a falošných správ až po dobré životné podmienky zvierat a verejné 
zdravie.

Veľkosť výborov sa v prvej polovici volebného obdobia 2019 – 2024 význam-
ne líši, od 25 členov Výboru pre právne veci po 81 členov Výboru pre život-
né prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Ich zloženie vždy 
odzrkadľuje váhu jednotlivých politických skupín v Parlamente ako celku.

Parlament má vedúce postavenie pri presadzovaní transparentnosti a otvor-
enosti. Schôdze výborov sú vysielané naživo na webom sídle  Parlamentu a 
možno ich sledovať kedykoľvek.

ŽIVÉ 
VYSIELANIE

Rozpravy – naživo na internete
Výbory zasadajú raz alebo dvakrát za mesiac v 
Bruseli. Ich rozpravy sú verejné. Väčšina schôdzí 
sa vysiela naživo cez internet a na požiadanie je k 
dispozícii aj ich videozáznam. 

Pandémia COVID-19 viedla k rozsiahlemu 
využívaniu nových technológií, ktoré umožňujú, aby sa 
stretnutia konali virtuálne s možnosťou simultánneho 
tlmočenia, čo zohľadňuje účasť všetkých zúčastnených 
strán na diaľku.

Sledujte schôdze naživo: 
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk

https://multimedia.europarl.europa.eu/sk
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Informačné listy o Európskej únii

Informačné listy poskytujú jasný a stručný prehľad inštitúcií a 
politík EÚ a opisujú úlohu, ktorú Parlament zohráva pri ich vyt-
váraní. Sú dostupné v 24 jazykoch.

Pozri všetky informačné listy:
www.europarl.europa.eu/factsheets/sk

PODPORNÉ 
ANALÝZY

INFORMAČNÉ 
LISTY

Odborná podpora

Výbory sa opierajú o nezávislé poradenstvo a písomné 
odborné posudky (štúdie, brífingy, hĺbkové analýzy a 
iné texty), ktoré im poskytujú rôzne výskumné služby 
Európskeho parlamentu, napr. tematické sekcie. 

Semináre a panely sú organizované s cieľom umožniť 
poslancom EP klásť odborníkom otázky a vymieňať si s 
nimi názory na otázky týkajúce sa parlamentnej činnosti 
alebo na aktuálne témy. 

Pozri všetky odborné dokumenty:  
www.europarl.europa.eu/supporting-analyses/sk

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses/sk
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VŠETKY 
VÝBORY

Všetky výbory 
a podvýbory

Parlament môže zriaďovať aj vyšetrovacie výbory a osobitné 
výbory, ktorých úlohou je riešenie osobitných otázok. 

AFET

Výbor pre zahraničné veci

DROI

Podvýbor pre ľudské práva

SEDE 

Podvýbor pre bezpečnosť a 
obranu

DEVE 
Výbor pre rozvoj

INTA 

Výbor pre medzinárodný 
obchod 

BUDG 
Výbor pre rozpočet

CONT 
Výbor pre kontrolu rozpočtu

ECON 
Výbor pre hospodárske a 
menové veci

FISC 
Podvýbor pre daňové otázky 

EMPL 

Výbor pre zamestnanosť a 
sociálne veci

ENVI 
Výbor pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín

ITRE 

Výbor pre priemysel, výskum 
a energetiku

IMCO 

Výbor pre vnútorný trh a 
ochranu spotrebiteľa

TRAN 

Výbor pre dopravu a 
cestovný ruch

REGI 
Výbor pre regionálny rozvoj

AGRI 
Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka

PECH 
Výbor pre rybárstvo

CULT 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

JURI 

Výbor pre právne veci

LIBE 

Výbor pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci

AFCO 

Výbor pre ústavné veci

FEMM 

Výbor pre práva žien a rodovú 
rovnosť

PETI 

Výbor pre petície
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Európsky parlament

Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky 
Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie politiky

Jazykové verzie

Táto publikácia je k dispozícii v angličtine (originál), bulharčine, chorvátčine, češtine, 
dánčine, estónčine, fínčine, francúzštine, gréčtine, holandčine, írčine, lotyštine, litovčine, 
maďarčine, maltčine, nemčine, poľštine, portugalčine, rumunčine, slovenčine, slovinčine, 
španielčine, švédčine a taliančine.
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Ďalšie informácie o výboroch: 
www.europarl.europa.eu/committees/sk

HLAVNÉ 
UDALOSTI VO 

VÝBOROCH

SK

http://www.europarl.europa.eu/committees/sk

