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PARLAMENTY V EVROPSKÉ UNII

Fungování Evropské unie je založeno 
na zastupitelské demokracii.

Občané jsou na úrovni Unie přímo 
zastoupeni v Evropském parlamentu.

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

Evropský parlament a vnitrostátní par-
lamenty společně vymezí organizaci 
a podporu účinné a pravidelné mezi-
parlamentní 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 svobo-
dy, bezpečnosti a práva a jsou 
zapojeny do politické kontroly 
činnosti Europolu a do hodno-
cení činnosti Eurojustu.

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

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

... podílejí se na meziparlament-
ní spolupráci mezi vnitrostát-
ními parlamenty a Evropským 
parlamentem.

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.

* Od 1. února 2021 má Evropský parlament po vystoupení Spojeného království z EU dne 31. ledna 2021 705 křesel.

Zdroj: Článek 12 Smlouvy o Evropské unii a články 9 a 10 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii (č. 1) připojeného ke Smlouvám.

705 míst*

European Union
Council of the
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Předmluva místopředsedů Evropského parlamentu odpovědných za vztahy 
s vnitrostátními parlamenty EU

V době zveřejnění této zprávy čelí Evropa nebývalým výzvám v důsledku nevyprovokované a 
neodůvodněné invaze Ruské federace na Ukrajinu. Strašná válka vedená Kremlem proti ukrajinskému 
obyvatelstvu proměnila evropský bezpečnostní řád po roce 1991. V této souvislosti je Evropská unie 
jednotná ve svém cíli chránit mír, bezpečnost, demokracii a svobodu v Evropě a přijala strategická 
a rozhodná opatření, která naznačují, že se začala vyvíjet ve skutečného aktéra v oblasti obrany a 
bezpečnosti. 

Druhý rok pandemie COVID-19 znamenal pro Evropský parlament a meziparlamentní spolupráci 
další náročný rok. Podobně jako v roce 2020 nás omezení pandemie přiměla k tomu, abychom se 
setkávali převážně distančně prostřednictvím technologie videokonferencí.

Ústředním bodem meziparlamentních diskusí byla stejně jako v roce 2020 Konference o budoucnosti 
Evropy, která se uskutečnila v loňském roce. Vnitrostátní parlamenty i Evropský parlament na 
konferenci úzce spolupracují a sehrály klíčovou úlohu v této diskusi o utváření budoucnosti Evropy. 
Spolupracovali s cílem hájit zájmy občanů, aby se podíleli na přetváření politik a orgánů EU, jakož i 
na úloze parlamentů coby volených zástupců jejich občanů.

Na našich zasedáních byla rovněž široce projednána další témata, jako je vývoj pandemie a způsob, 
jakým by EU měla řešit následnou sociální a hospodářskou krizi prostřednictvím plánů oživení po 
pandemii.

Všechny meziparlamentní činnosti se musely konat buď zcela distančně, nebo v hybridním formátu1, 
a to navzdory původnímu záměru portugalského i slovinského předsednictví pořádat akce s osobní 
účastí. Epidemiologická situace neumožnila pořádat zasedání tímto způsobem.

Navzdory všem těmto omezením se i nadále prohlubovala meziparlamentní spolupráce a legislativní 
dialog s vnitrostátními parlamenty EU a meziparlamentní akce obecně zahrnovaly mimořádně 
vysokou účast poslanců Evropského parlamentu i vnitrostátních parlamentů.

Je zřejmé, že pandemie COVID-19 nadále představovala organizační výzvy pro hladký průběh 
meziparlamentních konferencí. Organizátoři – Evropský parlament a parlamenty portugalského 
a slovinského předsednictví – však praktické problémy spojené s distančními nebo hybridními 
schůzemi úspěšně vyřešili a vycházeli při tom ze svých nedávných zkušeností s tímto novým 
formátem, který byl předpokladem pro dobře navázaná a živá setkání. Četnost a intenzita 
meziparlamentních činností bez ohledu na opakování pandemie COVID 19 dokládá význam 
meziparlamentní spolupráce, neboť výměny názorů mezi poslanci Evropského parlamentu a 
vnitrostátních parlamentů jsou jedním z hlavních pilířů moderního parlamentu. Kromě toho jsme 
pevně přesvědčeni, že posílení úlohy našich parlamentů jako zástupců občanů a další posilování 
meziparlamentní spolupráce má zásadní význam pro budoucnost evropské demokracie.

Nejmodernější řešení v oblasti informačních technologií nám umožnila pokračovat v našich diskusích, 
a dokonce je zintenzivnit, a uznáváme, že technologie videokonferencí poskytuje příležitost ke 
snížení uhlíkové stopy parlamentních zasedání, a tím přispívá k dosažení evropských cílů v oblasti 
udržitelnosti a klimatu. Všichni jsme však přesvědčeni, že neexistuje žádné technologické řešení, 
které by nahradilo osobní setkání. Upřímně doufáme, že v roce 2022 dojde k ukončení pandemie a 
k návratu k osobním meziparlamentním setkáním, návštěvám a dalším činnostem.

Chtěli bychom poděkovat bývalé první místopředsedkyni paní Robertě Metsolové za její oddanost 
a příspěvek ke vztahům Evropského parlamentu s vnitrostátními parlamenty a blahopřát jí ke zvolení 
do funkce předsedkyně Evropského parlamentu v lednu 2022.

1 Někteří poslanci pořádajícího parlamentu, tj. Evropského parlamentu nebo předsedajícího parlamentu, jsou přítomni 
osobně a další poslanci se účastní distančně.
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Jako místopředsedové pro vztahy s vnitrostátními parlamenty podporujeme meziparlamentní 
dialog a jsme přesvědčeni, že Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty EU zůstávají klíčovými 
partnery při utváření budoucnosti Evropy. Jsme odhodláni ve spolupráci s poslanci vnitrostátních 
parlamentů pokračovat s cílem zajistit, aby EU zůstala pokojným a prosperujícím místem pro své 
občany.

Othmar Karas, první místopředseda EP, a Dita Charanzová, místopředsedkyně, prostory EP ve Štrasburku 
© Evropská unie 2021– EP/Andrea ADRIANI

Othmar Karas 
EP First Vice-President

Dita Charanzová 
Vice-President
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HLAVNÍ UDÁLOSTI A TÉMATA PROJEDNÁVANÁ NA 
MEZIPARLAMENTNÍ ÚROVNI V ROCE 2021
Činnost ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty probíhala v roce 2021 pod politickým 
vedením a na základě pokynů předsedy Evropského parlamentu Davida Sassoliho a první 
místopředsedkyně Roberty Metsolové spolu s místopředsedkyní Ditou Charanzovou, odpovědnou 
za vztahy s vnitrostátními parlamenty, a předsedou Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) a 
Konference předsedů výborů Antoniem Tajanim.

Od samého počátku se očekávalo, že druhý rok pandemie COVID-19 bude politicky náročný. 
Pandemie byla v mysli všech, zejména pokud jde o to, jak se vypořádat s jejími hospodářskými a 
sociálními důsledky, dosáhnout ekologického, digitálního a udržitelného oživení a zajistit v tomto 
ohledu parlamentní kontrolu. K dalším vysoce důležitým tématům projednávaným na mnoha 
zasedáních patřila migrační politika EU, stav právního státu v členských státech a bezpečnost a 
vnější činnost EU ve stále nestálejším mezinárodním prostředí, abychom zmínili jen některá.

V průběhu roku si parlamenty vyměnily názory a zkušenosti ohledně opatření pro boj proti novým 
vlnám pandemie, včetně strategie EU v oblasti očkování, a zároveň zopakovaly svou podporu 
jednotnému přístupu EU k očkovacím látkám proti COVID-19, digitálnímu certifikátu EU COVID a 
novému rámci EU pro zdravotní bezpečnost, který obstojí i v budoucnu – Evropské zdravotní unii –, 
který má zlepšit reakci na přeshraniční zdravotní krize, zlepšit prevenci nemocí a posílit přeshraniční 
spolupráci.

Aktuální stav Konference o budoucnosti Evropy a očekávání parlamentů, pokud jde o její výsledky, 
byly uvedeny na pořadu jednání meziparlamentních setkání, spolu se znepokojivým vývojem 
rostoucích cen energie v druhé polovině roku a vážnými důsledky tohoto vývoje pro podniky a 
spotřebitele. 

Stejně jako v roce 2020 bylo v důsledku vypuknutí pandemie přijímání politických textů, které jsou 
obvykle předmětem intenzivních jednání během schůzí, nahrazeno jinými postupy. Na konferenci 
parlamentních výborů pro evropské záležitosti (COSAC) portugalské i slovinské předsednictví 
předložila orgánům EU dopisy, v nichž shrnula parlamentní iniciativy podniknuté během jejich 
příslušného předsednictví. Vzhledem k tomu, že se konference předsedů parlamentů rovněž konala 
distančně, byly tradiční závěry nahrazeny „Závěry předsednictví“. Konference nicméně přijala dvě 
zprávy: 

• zprávu o posílení meziparlamentní spolupráce prostřednictvím moderních technologií;

• zprávu pracovní skupiny pro aktualizaci hlavních směrů pro meziparlamentní spolupráci. 

Meziparlamentní konference pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) a společnou 
bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP) také zvolila závěrečné prohlášení spolupředsedů namísto 
závěrů, jejichž přijetí bylo považováno za příliš obtížné prostřednictvím zasedání pořádaného 
distančně.

Navzdory původním záměrům portugalského i slovinského předsednictví musely být všechna 
zasedání COSAC, meziparlamentních konferencí a akce pořádané Evropským parlamentem, včetně 
meziparlamentních setkání výborů, Evropského parlamentního týdne a skupiny pro společnou 
parlamentní kontrolu Europolu, organizovány distančně nebo v hybridním formátu, a to z důvodu 
epidemiologické situace, která neumožňovala konání rozsáhlých setkání s osobní účastí v hlavních 
městech předsednictví ani v Bruselu.

Od roku 2020 pokračoval trend dalšího nárůstu počtu meziparlamentních setkání, která se konala 
v roce 2021. Rovněž se výrazně zvýšil počet účastníků z Evropského parlamentu i z vnitrostátních 
parlamentů.
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Zdá se, že toto zvýšení účasti bylo do značné míry usnadněno možností účastnit se schůzí distančně, 
bez nutnosti cestovat. Druhý rok pandemie COVID-19 ještě více urychlil používání digitálních 
nástrojů, což možná odráží trend v tom, jak mohou být meziparlamentní setkání organizována v 
budoucnu, neboť formát by mohl ve střednědobém nebo dokonce dlouhodobějším horizontu 
zůstat v období po pandemii hybridní. Jak však bylo vyjádřeno na několika meziparlamentních 
fórech, panuje obecná shoda na tom, že neexistuje žádné technologické řešení, které by nahradilo 
osobní setkání, a že fyzická přítomnost by měla být obnovena, jakmile to epidemiologická situace 
dovolí.

Vzhledem k situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 a pravidlům platným v Evropském 
parlamentu se v roce 2021 neuskutečnily žádné delegace ani návštěvy. Řada výměn mezi poslanci 
Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů se však uskutečnila distančně. V prostorách 
Evropského parlamentu se rovněž neuskutečnily žádné dvoustranné návštěvy vnitrostátních 
parlamentů EU. 

Evropský parlament zintenzívnil své vztahy s vnitrostátními parlamenty prostřednictvím formálních 
i neformálních výměn mezi místopředsedou odpovědným za vztahy s vnitrostátními parlamenty 
a za COSAC a několika předsedy konference COSAC a jejich příslušnými výbory pro záležitosti EU.

Vzhledem k omezením pandemie se videokonference ukázaly být obzvláště úspěšným a účinným 
formátem pro neformální brífinky, schůzky ad hoc a cílené výměny názorů s vysoce postavenými 
řečníky, ačkoli poslanci vnitrostátních parlamentů i Evropského parlamentu hovořili o tom, jak 
jim chybí interaktivnější osobní výměny a osobní kontakty. Očekává se, že tento nástroj zůstane 
důležitou metodou komunikace pro cílené a přímé dvoustranné výměny názorů, i když nikdy 
nebude schopen reprodukovat přidanou hodnotu zasedání s osobní účastí.

Zdravotní krize rovněž vedla k intenzivnější on-line a elektronické (písemné) výměně informací mezi 
parlamenty, zejména v rámci Evropského střediska pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) 
a sítě pro meziparlamentní výměnu informací v EU (IPEX). Více než 80% nárůst počtu podání 
obdržených podle protokolu č. 2 ke Smlouvám v letech 2020 a 2021 lze vysvětlit tím, že orgány EU 
a vnitrostátní parlamenty se do roku 2021 přizpůsobily dopadu pandemie COVID-19 a pracovaly s 
plnou legislativní kapacitou.

Vnitrostátní parlamenty skutečně poskytly podle protokolu č. 2 poměrně velký počet příspěvků, 
zejména v reakci na řadu legislativních návrhů týkajících se životního prostředí, spravedlnosti 
a vnitřních věcí. Statistiky potvrzují, že vnitrostátní parlamenty EU používají tento protokol jako 
prostředek, jak vyjádřit své názory na podstatu návrhů častěji než na subsidiaritu. To může být 
projevem jejich přání více se zapojit do podstaty legislativního procesu. 

Výrazně se zvýšil také počet příspěvků předložených v rámci neformálního politického dialogu – ze 
179 v roce 2020 na 222 v roce 2021 (+24 %) – s největší pravděpodobností proto, že Komise byla v 
roce 2021 v reakci na pandemii velmi aktivní při navrhování nových právních předpisů.

V roce 2021 byl rovněž zahájen a prováděn IPEX v3. Jednou z hlavních inovací nové platformy je 
skutečnost, že umožňuje parlamentům nahrát nové druhy dokumentů, a nikoli nutně dokumenty 
související s parametrem subsidiarity (odůvodněná stanoviska nebo příspěvky v rámci neformálního 
politického dialogu). Tyto dokumenty, známé jako dokumenty z vlastní iniciativy,  mají za cíl podpořit 
meziparlamentní spolupráci v řadě oblastí, jako jsou: i) víceletý finanční rámec, ii) mezinárodní 
dohody EU, iii) pracovní program Komise, iv) parlamentní příspěvky k činnosti Konference o 
budoucnosti Evropy a v) iniciativy v oblasti sítě na podporu demokracie.

Meziparlamentní spolupráce se tradičně zaměřuje na politické a institucionální otázky a diskuse. 
Systém včasného varování, který propojuje vnitrostátní parlamenty s legislativním procesem EU 
prostřednictvím kontroly subsidiarity, podnítil rozsáhlý legislativní dialog, který daleko přesahuje 
rámec subsidiarity. V posledních letech byla pozornost věnována také parlamentní kontrole a 
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dohledu na činnost evropské výkonné moci a agentur, zejména v oblasti spravedlnosti a vnitřních 
věcí. Parlamentní spolupráce se rovněž rozvíjí v oblasti vnějších politik EU, zejména v rámci SZBP/
SBOP, ale také v parlamentní diplomacii, podpoře demokracie a spolupráci na mnohostranných a 
dokonce globálních fórech s cílem prosazovat evropské hodnoty a zájmy.

V roce 2021 byla na několika meziparlamentních fórech a dvoustranných diskusích projednávána 
tato opakující se témata:

i. Reakce EU na pandemii a plány na podporu oživení

V průběhu roku jednali poslanci EU o vývoji pandemie COVID-19, a zejména o reakci EU na její 
celosvětový nárůst a objevující se nové varianty. Rovněž se zabývali tím, jak řešit sociální a 
hospodářské důsledky pandemie prostřednictvím investic, konkurenceschopnosti a dovedností a 
jak zajistit udržitelné a ekologické oživení. 

Irene Tinagliová, předsedkyně Hospodářského a měnového 
výboru EP (ECON), a Luís Capoulas Santos, předseda výboru 
pro evropské záležitosti portugalského shromáždění 
republiky na meziparlamentní schůzi výboru ECON 
„Odolnost a oživení po krizi COVID-19“, 22. února 2021 
© European Union 2021- Philippe BUISSIN

Tato otázka dominovala diskusím v rámci 
Evropského parlamentního týdne a byla 
jedním z hlavních témat zasedání předsedů 
konference COSAC během portugalského 
předsednictví Rady. Jedním z nejdůležitějších 
bodů plenárního zasedání konference COSAC 
byla konkrétně úloha vnitrostátních parlamentů 
při provádění národních plánů na podporu 
oživení a odolnosti. 

ii. Konference o budoucnosti Evropy

Poslanci Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů pokračovali v úvahách o budoucnosti 
Evropy v rámci Konference o budoucnosti Evropy, která má svou činnost dokončit v roce 2022. 
Nejnovější vývoj konference a význam parlamentního rozměru v jejích procesech a diskusích byly 
zdůrazněny během řady meziparlamentních setkání, zejména na plenárním zasedání konference 
COSAC ve dnech 29. a 30. listopadu 2021.

Charles Goerens, místopředseda Výboru EP pro ústavní záležitosti (AFCO), Gašper Dovžan, státní tajemník ministerstva 
zahraničních věcí Republiky Slovinsko, a Guy Verhofstadt, spolupředseda výkonné rady Konference o budoucnosti Evropy, na 
meziparlamentní schůzi výboru AFCO „Očekávání vnitrostátních parlamentů v souvislosti s Konferencí o budoucnosti Evropy“, 
9. listopadu 2021 
© Evropská unie 2021 – Alexis HAULOT
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iii.  Právní stát, demokracie a základní práva

Vzhledem k tomu, že dodržování zásad právního státu se stalo průřezovou prioritou ve všech 
politikách EU, odrazilo se to i v různých meziparlamentních diskusích, přičemž byla zohledněna 
klíčová úloha vnitrostátních parlamentů při ochraně a prosazování hodnot a právních předpisů EU, 
a v prioritách portugalského předsednictví Rady.

V této souvislosti se diskuse rovněž soustředily na dopad pandemických opatření přijatých mnoha 
vládami na demokracii a základní práva, zejména s cílem zajistit kontrolu výkonné moci, kterou mají 
parlamenty vykonávat. V této souvislosti uspořádal Výbor Evropského parlamentu pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) dne 9. prosince meziparlamentní setkání výborů o stavu 
právního státu v EU. Zasedání bylo rozděleno do dvou panelů, z nichž jeden byl věnován výměně 
názorů na výroční zprávu Komise o právním státu za rok 2021 a druhý měl název „Další postup 
ve věci mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva“. Rovněž byla široce diskutována 
otázka uplatňování pravidel podmíněnosti s cílem propojit vyplácení finančních prostředků EU s 
dodržováním zásad právního státu. Kromě toho se na zasedání předsedů konference COSAC dne 19. 
července 2021 rovněž diskutovalo o evropských hodnotách a právním státu v Unii. 

Juan Fernando López Aguilar, Chair of the EP Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), and Didier 
Reynders, European Commissioner for Justice, at the LIBE Interparliamentary Committee Meeting on the situation of the rule of 
law in the EU, 9 December 2021 
© European Union 2021 - Alexis HAULOT

iv.  Ekologická a digitální transformace

Ekologická a digitální transformace je klíčovou prioritou Komise Ursuly von der Leyenové a byla 
jedním z hlavních témat diskusí, v neposlední řadě během Evropského parlamentního týdne 2021. 
Diskutovalo se rovněž o potřebě společných pravidel EU pro dostupné technologie zaměřené na 
člověka, které respektují hodnoty EU, jakož i o plánech EU na širší zavádění digitálních technologií, 
jako je umělá inteligence, superpočítače a datové platformy.

Evropský parlamentní týden byl v roce 2021 rovněž zaměřený více ekologicky, přičemž se zvláštní 
důraz kladl na změnu klimatu a její stále významnější vliv v hospodářských, rozpočtových a sociálních 
politikách EU.

Před konferencí OSN o změně klimatu v Glasgow se poslanci vyslovili pro urychlení opatření v 
oblasti klimatu na celém světě a vyzvali EU, aby zůstala světovým lídrem v boji proti změně klimatu. 
Zdůraznili rovněž potřebu spravedlivého přechodu na zelenou ekonomiku.
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v. Migrace

Vysoko na pořadu jednání byla v loňském roce i nadále migrace. Od německého předsednictví 
Rady uspořádal Evropský parlament ve spolupráci s každým předsednictvím a trojicí parlamentů 
distanční konference na vysoké úrovni o migraci a azylu. Francouzský parlament uspořádá jednu 
takovou akci během francouzského předsednictví. 

vi.  Úloha EU ve světě

Vzhledem k tomu, že zoufalé hospodářské, sociální, politické a geopolitické důsledky pandemie 
měly i nadále dopad na klíčové aspekty SZBP a SBOP EU, bezpečnostní situace EU se v roce 2021 
dále zhoršovala a byla jedním z nejhlubších témat projednávaných na meziparlamentních fórech o 
otázkách zahraniční politiky. 

V rámci meziparlamentní konference pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) a 
společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP) se diskuse zaměřila na globální rozšíření 
pandemie COVID-19 jako zásadní změnu mezinárodního prostředí a katalyzátor změn v 
celosvětovém řádu. Členové, kteří se této spolupráci věnovali, zdůraznili zásadní význam vnitřní 
odolnosti EU, rozvoje nových partnerství a posílení mnohostranné vize EU na celém světě, přičemž 
uvítali iniciativy týmu Evropa a globální reakce EU na krizi COVID-19, které pomáhají partnerským 
zemím řešit dopad pandemie. 

Vyzvali členské státy, aby projevily skutečnou politickou vůli prosazovat cíle zahraniční politiky EU a 
bojovat proti snahám třetích zemí o rozdělení EU, a konstatovali, že stále existuje značný nevyužitý 
potenciál, pokud jde o kombinování a integraci všech složek vnější činnosti EU – včetně tvrdé i 
měkké síly – za účelem dosažení cílů SZBP a SBOP.

Dalším průřezovým a opakujícím se tématem byl brexit a první rok nové dohody o obchodu a 
spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím. 
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1. INSTITUTIONNÍ MEZIPARLAMENTNÍ ORGÁNY
1.1 Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC)

COSAC neboli Konference výborů pro evropské záležitosti 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). Vedoucí úlohu při určování směru a práce 
konference COSAC hraje vnitrostátní parlament členského státu, který právě zastává předsednictví 
Rady. Pomáhá mu trojice předsednictví, jejímž stálým členem je Evropský parlament. Předsednictví 
se opírá o organizační podporu malého sekretariátu, který působí v Evropském parlamentu a je řízen 
úředníkem vyslaným z vnitrostátního parlamentu („stálý poslanec“). Viz www.ipex.eu

Portugalský parlament zahájil parlamentní rozměr portugalského předsednictví Rady zasedáním 
předsedů dne 11. ledna 2021. Toto zasedání i plenární zasedání konference COSAC LXV se konaly 
distančně, a to navzdory původním záměrům předsednictví uspořádat akce s osobní účastí, což 
bohužel znemožnila epidemiologická situace.

Zasedání předsedů, které se konalo v lednu, se zaměřilo na způsoby reakce na pandemii, včetně 
směřování k vytvoření evropské zdravotní unie, řešení dopadů zdravotní krize a podpory oživení v 
EU. Pozornost portugalského předsednictví se zaměřila na plány na podporu oživení a odolnosti, 
které byly předmětem rozsáhlých jednání. Poslanci rovněž diskutovali o dalších portugalských 
prioritách, jako je posílení evropského sociálního modelu a základních hodnot EU a otázka, jak 
podpořit autonomii Evropy a zároveň zachovat otevřenost vůči světu.

Na plenárním zasedání konference COSAC ve dnech 31. května až 1. června 2021 za účasti předsedy 
vlády Antónia Costy zhodnotili poslanci Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů 
portugalské předsednictví Rady a diskutovali o tématu sociální Evropy a o výsledcích summitu v 
Portu. Vyměnili si rovněž názory na provádění národních plánů na podporu oživení a odolnosti 
a na význam parlamentní kontroly v tomto ohledu. Další zasedání bylo věnováno Konferenci o 
budoucnosti Evropy, na níž spolupředsedové výkonné rady konference poslanec Evropského 
parlamentu Guy Verhofstadt a komisařka Dubravka Šuicová uvedli, jak bude konference organizována 
a jaké kroky dosud podnikli. Zasedání spolumoderoval Antonio Tajani, předseda Výboru EP pro 
ústavní záležitosti (AFCO), který před konferencí poskytl významný impuls tím, že hovořil o činnosti 
výboru AFCO.

https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/


12

Roberta Metsolová, první místopředsedkyně EP na plenárním zasedání konference COSAC LXV, 31. května – 1. června 2021
© EU-EP 

V červenci 2021 přešlo předsednictví konference COSAC na vnitrostátní parlament Slovinska, který 
kvůli přetrvávajícím omezením pandemie COVID-19 musel rovněž svolat akce konference COSAC 
distančně.

Dne 19. července 2021 se uskutečnila schůze předsedů. Slovinské předsednictví pokračovalo v práci 
na tom, že je nezbytné, aby EU prokázala odolnost, oživení a strategickou autonomii, pokud jde 
o zvládání pandemie, a aby v rámci Konference o budoucnosti Evropy uvažovala o budoucnosti 
Evropy. O všech těchto tématech diskutovali poslanci na schůzi předsedů, kde hovořili také o stavu 
evropských hodnot a právního státu v EU, bezpečnosti v EU a stabilitě v jejím sousedství. Komisař 
pro vnitřní trh Thierry Breton byl vyzván, aby představil novou strategii kybernetické bezpečnosti EU, 
jejímž cílem je posílit kolektivní odolnost Evropy vůči kybernetickým hrozbám a umožnit občanům 
a podnikům EU využívat důvěryhodné a spolehlivé služby.

COSAC – schůze předsedů , 16. července 2021 
© European Union 2021 – internetová stránka ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty
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Šedesátá šestá konference COSAC se konala distančně koncem listopadu. Slovinské předsednictví 
Rady bylo projednáno za přítomnosti slovinského státního tajemníka ministerstva zahraničních věcí. 
Velký zájem vzbudila diskuse o evropské perspektivě západního Balkánu, přičemž většina řečníků 
se vyslovila pro podporu tohoto procesu a zároveň poukázala na potřebu plného souladu s kritérii 
a na nutné reformy, zejména v oblasti demokracie a právního státu. Poslanci si rovněž vyměnili 
názory na budoucí úlohu mladých lidí v rozhodovacích procesech EU a znovu jednali o nejnovějším 
vývoji Konference o budoucnosti Evropy a o významu parlamentního rozměru v jejích procesech 
a diskusích.

Slovinské předsednictví rovněž úspěšně dokončilo jmenování nového stálého člena sekretariátu 
COSAC na období 2022–2023.

Šedesáté páté ani šedesáté šesté plenární zasedání konference COSAC nepřijalo příspěvek ve formě 
politického prohlášení. V návaznosti na příklad chorvatského a německého předsednictví během 
období pandemie COVID-19 v roce 2020 portugalské i slovinské předsednictví předložily dopis 
určený orgánům EU, v němž shrnuly parlamentní iniciativy podniknuté během jejich příslušného 
předsednictví.

V roce 2021 musely být znovu projednány vztahy mezi EU a Spojeným královstvím, tentokrát v rámci 
dohody o obchodu a spolupráci. Trojice předsednictví konference COSAC na žádost Sněmovny 
lordů a Dolní sněmovny Spojeného království dále rozšířila pozvání na parlament Spojeného 
království v zájmu zachování plodných meziparlamentních vztahů. 

I letos se díky výhodnému pořádání schůzí distančně prostřednictvím technologie videokonferencí 
mohly konat další schůze, které doplnily činnost předsedů konference COSAC a plenárních 
zasedání. Obě předsednictví po vzoru Chorvatska a Německa v letošním roce pokračovala v 
pořádání neformálních výměn názorů pro předsedy konference COSAC s vysoce postavenými 
řečníky, zejména s evropskými komisaři. Zasedání trojice předsednictví byla rovněž uspořádána v 
dostatečném předstihu před hlavními zasedáními COSAC, a nikoli až v předvečer konference.

Akce a zasedání COSAC viz přílohu I.

Hlavní vývoj v roce 2021: 

• V roce 2021 se zvýšil počet jednání v rámci konference COSAC, při nichž se uskutečnilo ještě 
více neformálních výměn názorů s vysoce postavenými řečníky z Evropské komise;

• vzhledem k epidemiologické situaci, která neumožnila osobní účast na velkých zasedáních 
v hlavních městech předsednictví, se všechna zasedání COSAC v roce 2021 musela konat 
distančně;

• Evropský parlament v rámci konference COSAC zintenzívnil své pracovní vztahy a spolupráci a 
pravidelně vystupoval na zasedáních konference COSAC s významnými příspěvky.
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1.2 Konference předsedů parlamentů EU (EUSC) 

Pro konferenci předsedů parlamentů EU byly v roce 2010 přijaty Stockholmské hlavní směry. Stanoví, 
že jedno výroční zasedání předsedů parlamentů, organizované členským státem, který v daném roce 
vykonává předsednictví ve druhém pololetí, se bude konat během jarního předsednictví následujícího 
roku. Na této konferenci se přijímají nezávazné závěry předsednictví. Má rovněž za úkol dohlížet na 
koordinaci meziparlamentních činností EU.

Program EUSC se připravuje na zasedání generálních tajemníků parlamentů EU. Viz www.ipex.eu

V návaznosti na zrušení konference předsedů parlamentů EU v roce 2020 z důvodu pandemie 
COVID-19 se německé předsednictví ujalo iniciativy a v květnu 2021 uspořádalo distanční konferenci 
z Berlína.

Konference byla zkrácena na půl dne a svými projevy ji zahájili předseda Spolkového sněmu 
Wolfgang Schäuble a předseda Spolkové rady Reiner Haseloff. Evropský parlament zastupovala 
místopředsedkyně Roberta Metsolová.

Řečníci diskutovali o tématu „Digitalizace a měnící se veřejná sféra – rizika a příležitosti pro 
zastupitelskou demokracii“. Během rozpravy první místopředsedkyně Metsolová zdůraznila, že 
je třeba chránit integritu evropských voleb a dále zvýšit transparentnost EU. Popsala Konferenci 
o budoucnosti Evropy, která má silný parlamentní rozměr, jako příležitost k podpoře větší účasti 
veřejnosti v EU.

Vzhledem k tomu, že se konference předsedů konala distančně, nebyly přijaty žádné závěry; ty 
byly nahrazeny „závěry předsednictví“ v koordinaci s ostatními členy trojice předsednictví (Finsko, 
Slovinsko a Evropský parlament).

Schůze však byla příležitostí k přijetí dvou zpráv z konference v roce 2020, které musely být odloženy, 
neboť konference byla kvůli pandemii zrušena. Obě zprávy byly jednomyslně přijaty na schůzi 
generálních tajemníků v březnu 2021:

• Zpráva o posílení meziparlamentní spolupráce prostřednictvím moderních technologií.

• Zpráva pracovní skupiny o aktualizaci hlavních směrů pro meziparlamentní spolupráci. 

Na konferenci předsedů parlamentů EU ve Vídni v dubnu 2019 byla finskému předsednictví 
předložena žádost, aby zorganizovalo pracovní skupinu s cílem předložit návrh na aktualizaci 
hlavních směrů pro meziparlamentní spolupráci v Evropské unii z roku 2008. Pracovní skupina byla 
rovněž požádána, aby podala zprávu o tom, jak s cílem usnadnit meziparlamentní spolupráci lépe 
využívat moderních komunikačních metod.

Pracovní skupina předložila své závěry na zasedání generálních tajemníků parlamentů EU v 
Helsinkách (26. a 27. ledna 2020). Vzhledem ke zrušení konference předsedů parlamentů EU v květnu 
2020 však zprávy nemohly být přijaty a finský parlament proto požádal, aby německé předsednictví 
Konference předsedů parlamentů předložilo dokument na schůzi předsedů parlamentů v květnu 
2021.

Zpráva o meziparlamentní spolupráci prostřednictvím moderních technologií.

Zprávu o meziparlamentní spolupráci prostřednictvím moderních technologií původně vypracovala 
pracovní skupina na začátku roku 2020, tedy ještě před rychlými změnami, které přinesla koronavirová 
pandemie ve využívání informačních technologií. Německé předsednictví se souhlasem finského 
vedoucího pracovní skupiny uznalo, že je třeba zprávu pozměnit tak, aby odrážela poznatky získané 
během pandemie. Revidované znění bylo proto předloženo na zasedání generálních tajemníků dne 

https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/
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29. března 2021. Toto znění bylo před přijetím na konferenci předsedů parlamentů dne 14. dubna 
2021 dále pozměněno.

Závěrečná zpráva, již Konference předsedů parlamentů přijala jednomyslně, obsahuje následující 
doporučení:

• konstatujíc, že není možné nahradit meziparlamentní konference, které byly článkem 2 
hlavních směrů pro meziparlamentní spolupráci v EU zřízeny jako stálý rámec, ledaže by bylo 
nemožné uspořádat zasedání s osobní účastí, přičemž v takovém případě může technologie 
nabídnout spolehlivou a platnou alternativu;

• berouc na vědomí, že videokonference, je-li to vhodné, poskytují příležitost ke snížení uhlíkové 
stopy schůzí, čímž přispívají k dosažení evropských cílů v oblasti udržitelnosti a klimatu;

• berouc na vědomí, že technologie umožňují nahradit některá vedlejší zasedání, např. pro 
přípravné nebo administrativní účely nebo schůze úředníků, telekonferencí prostřednictvím 
pracovních prostorů pro spolupráci nebo pomocí jiných technických prostředků;

• vybízejíc parlamenty k usnadnění meziparlamentních videokonferencí prostřednictvím 
vzájemné pomoci a úzké spolupráce v oblasti informačních technologií s cílem učinit z 
videokonferencí účinnější a předvídatelnější nástroj pro budoucnost a zároveň posílit digitální 
suverenitu a odolnost Evropy a prosazovat právní předpisy EU v oblasti ochrany údajů;

• konstatujíc, že pokud se k nahrazení nebo vylepšení schůzí používají technologie, měly by 
představovat stejné hodnoty spolupráce, inkluzivnosti, participace a otevřenosti, jimiž se 
meziparlamentní konference tradičně vyznačují, včetně jazykového režimu;

• vybízejíc parlamenty, aby při plánování veřejných zakázek v oblasti IKT braly jako faktor při 
stanovování specifikací v úvahu požadavky meziparlamentní komunikace a cíl posílit digitální 
suverenitu a odolnost Evropy.

Zpráva o aktualizaci hlavních směrů pro meziparlamentní spolupráci

Mandátem pracovní skupiny zřízené finským předsednictvím na žádost Konference předsedů 
parlamentů EU ve Vídni v dubnu 2019 bylo přizpůsobit lisabonské hlavní směry pro meziparlamentní 
spolupráci v EU stávajícím podmínkám. Lisabonské hlavní směry, které poskytují obecný rámec 
pro meziparlamentní spolupráci, byly schváleny v roce 2008 před vstupem Lisabonské smlouvy v 
platnost. Začaly být zastaralé a neodrážely následný vývoj meziparlamentní spolupráce.

Pracovní skupina byla vyzvána, aby připravila zprávu pro konferenci předsedů parlamentů EU 
uskutečněnou v roce 2020 v Helsinkách, a to na následující témata:

• technické přizpůsobení hlavních směrů stávajícím podmínkám, včetně důslednějšího 
používání odkazů na Smlouvy a jazykového přezkumu hlavních směrů jako celku;

• začlenění nových formátů konferencí do hlavních směrů, např. meziparlamentní konference 
o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii, meziparlamentní konference pro 
společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a společnou bezpečnostní a obrannou politiku 
a skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Europolu;

• lepší využívání moderních komunikačních metod k usnadnění meziparlamentní spolupráce.

Konference předsedů parlamentů EU rovněž požádala finské předsednictví, aby připravilo vhodnou 
společnou dohodu o meziparlamentním setkání výborů pořádaném Evropským parlamentem ve 
věci hodnocení Eurojustu, jak je stanoveno v nařízení o Eurojustu, tak aby konference předsedů 
parlamentů v Helsinkách mohla dospět v těchto záležitostech k závěru.

Vídeňský mandát byl pečlivě sledován s technickým a jazykovým návrhem aktualizace hlavních 
směrů. Vývoj po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, zejména nové meziparlamentní konference 
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a společná kontrola a hodnocení v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, jsou zaznamenávány 
uceleným způsobem. Struktura nového návrhu hlavních směrů je více informativní. Byly doplněny 
odkazy na právní základy a jednací řád každého meziparlamentního orgánu. 

Aktualizované hlavní směry byly na konferenci předsedů parlamentů jednomyslně přijaty.

Hlavní vývoj v roce 2021: 

• Konference předsedů parlamentů se po svém zrušení v roce 2020 konala distančně;

• namísto běžných závěrů byly přijaty „závěry předsednictví“;

• byla přijata zpráva o meziparlamentní spolupráci prostřednictvím moderních technologií;

• zpráva o aktualizaci hlavních směrů pro meziparlamentní spolupráci 

• byla rovněž přijata. 
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2. MEZIPARLAMENTNÍ KONFERRENCE (IPC) 
2.1 Evropský parlamentní týden (EPW), meziparlamentní konference 

o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v EU a konference o 
evropském semestru (IPC SECG)

Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v EU (zřízená v souladu s 
článkem 13 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii [rozpočtový pakt]) 
poskytuje rámec pro diskusi a výměnu informací a osvědčených postupů při provádění příslušných 
ustanovení a pro spolupráci mezi vnitrostátními parlamenty EU a Evropským parlamentem.

Konference o evropském semestru nabízí příležitost k výměně informací o osvědčených postupech při 
provádění cyklů evropského semestru a k posílení spolupráce za účelem kontroly činnosti výkonných 
orgánů na vnitrostátní a evropské úrovni.

Společně tvoří Evropský parlamentní týden (EPW), na němž se setkávají poslanci z celé EU, 
aby diskutovali o hospodářských, rozpočtových a sociálních otázkách. Obě konference získaly 
pravidelné místo v harmonogramu meziparlamentních činností a jsou konsolidovanými fóry pro 
meziparlamentní diskusi o těchto důležitých oblastech politiky.

Evropský parlamentní týden 2021 spolupořádaný Evropským parlamentem a portugalským 
parlamentem se konal dne 22. února 2021 v Bruselu. V důsledku pandemie COVID-19 se akce konala 
distančně prostřednictvím technologie videokonferencí. Jednalo se o 10. ročník konference a 
zúčastnilo se jí přibližně 140 poslanců z 27 členských států EU a čtyř kandidátských a pozorovatelských 
zemí, kteří diskutovali o hospodářských, rozpočtových, environmentálních a sociálních otázkách. 
Evropský parlament zastupovalo více než 60 poslanců. Velký počet účastníků svědčí o úspěchu, 
důležitosti a potřebě parlamentní výměny názorů o navrhovaných tématech v dnešní obtížné době. 

Rozpravám dominoval dopad krize COVID-19 na ekonomiky EU a jejich oživení. Konference byla 
zahájena zahajovacím plenárním zasedáním, jehož součástí byla mezinárodní a evropská panelová 
diskuse na vysoké úrovni, jíž se zúčastnili předseda Evropského parlamentu David Sassoli, předseda 
portugalského Shromáždění republiky Eduardo Ferro Rodrigues, předseda Evropské rady Charles 
Michel, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, generální tajemník OSN António 
Guterres, výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieva a předsedkyně 
Evropské centrální banky Christine Lagardeová. 

Během panelové diskuse poslanci Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů zvažovali 
přípravu národních plánů pro oživení a odolnost. Poslanci z trojice předsednictví (Německo, 
Portugalsko a Slovinsko) a tři zpravodajové Evropského parlamentu pro Fond na podporu oživení a 
odolnosti sdíleli své názory a výhrady ohledně zavedení tohoto nového finančního nástroje. 

Po plenárních rozpravách následovaly čtyři souběžné meziparlamentní schůze výborů, které 
uspořádal Rozpočtový výbor Evropského parlamentu (BUDG), Hospodářský a měnový výbor 
(ECON), Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin (ENVI). 

Během meziparlamentního setkání výboru ECON se diskuse zaměřila na potřebu zachovat expanzivní 
fiskální politiku a zároveň přehodnotit stávající hospodářské modely. Bylo zdůrazněno, že pandemie 
by mohla být příležitostí k přizpůsobení ekonomik EU tak, aby byly udržitelnější a přispívaly k růstu. 
Hlavním poselstvím pro vnitrostátní parlamenty během diskuse na meziparlamentním setkání 
výboru BUDG byla potřeba urychleně ratifikovat rozhodnutí o vlastních zdrojích s cílem zavést 
plán obnovy. Jednání na schůzi výboru EMPL se zaměřila na to, jak provádět 20 zásad evropského 
pilíře sociálních práv s cílem rychle ukončit současnou krizi. Členové zdůraznili, že sociální rozměr 
by měl být ústředním prvkem národních plánů na podporu oživení a odolnosti a zároveň by měl 
podporovat digitální a ekologickou transformaci.
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Evropský parlamentní týden se v roce 2021 zaměřil více ekologicky, se zvláštním důrazem na změnu 
klimatu a její stále významnější vliv v hospodářské, rozpočtové a sociální politice EU. Tento posun 
se projevil ve vůbec prvním ročníku čtvrtého meziparlamentního setkání výborů, které uspořádal 
výbor ENVI a na němž si účastníci vyměnili názory na možné synergie mezi Zelenou dohodou pro 
Evropu a cestou k vytvoření odolnější evropské zdravotní unie. Poslanci Evropského parlamentu a 
poslanci vnitrostátních parlamentů se zaměřili na podporu udržitelného růstu jakožto hlavní zásady 
plánů na podporu oživení a odolnosti s cílem využít současnou pandemickou krizi jako katalyzátor 
pro oživení našich ekonomik ekologičtějším způsobem. 

Jak je obvyklé v druhé polovině roku, dne 28. září 2021 se uskutečnila 16. meziparlamentní 
konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v EUv hlavním městě země předsedající 
Radě (Lublaň, Slovinsko). Zasedání se konalo distančně ze slovinského Národního shromáždění. 
Během konference jednali zástupci vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu spolu se 
zástupci Evropské komise a Euroskupiny o současných finančních a hospodářských otázkách s 
ohledem na pandemii COVID-19.    

První panel zahrnoval výměnu názorů na 
financování strategie pro ukončení pandemie 
s důrazem na nové vlastní zdroje a daň z 
digitálních služeb. Účastníci vyjádřili podporu 
zavedení nových vlastních zdrojů v rozpočtu EU 
za účelem stabilního financování a provádění 
politik a cílů EU. 

Hlavní řečníci druhého tématu diskutovali 
o výzvách a příležitostech hospodářského 
oživení a obnovy Evropy, konkrétně o účinném 
směrování finančních prostředků do provádění 
nástroje na podporu oživení NextGenerationEU. 
Během diskuse několik zástupců členských 
států nastínilo své vnitrostátní plány pro 
nástroj NextGenerationEU a popsalo tento 
nástroj jako příležitost k dosažení cílů a politik 
EU zaměřených na budoucí generace se 
zvláštním zaměřením na digitální a ekologickou 
transformaci a evropský pilíř sociálních práv.

Tato jednání pokračovala během následujícího 
Evropského parlamentního týdne, který se 
konal v Bruselu ve dnech 15. a 16. března 2022. 

Hlavní vývoj v roce 2021: 

• Vzhledem k pandemii onemocnění 
COVID-19 probíhal program distančního Evropského parlamentního týdne pouze jeden den 
a zahrnul zároveň konferenci o evropském semestru s meziparlamentní konferencí o stabilitě, 
hospodářské koordinaci a správě v EU. Letošní ročník měl také ekologičtější zaměření a doplnil 
čtvrté meziparlamentní setkání výborů ENVI, které se zaměřilo na změnu klimatu a její stále 
významnější vliv v hospodářské, rozpočtové a sociální politice EU;

• výměny názorů na obou zasedáních se zaměřily na dopad pandemie COVID-19 na ekonomiky 
EU a strategii pro překonání krize;

• distanční formát a relevantnost témat umožnila účast hlavních řečníků na vysoké úrovni a 
většího počtu poslanců, kteří využili této příležitosti k diskusi s vysokými představiteli institucí 
a dalších zúčastněných stran.

Evropský parlamentní týden – plakát, 2021  
© EU_EP
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2.2 Meziparlamentní konference pro společnou zahraniční a 
bezpečnostní politiku (SZBP) a společnou bezpečnostní a 
obrannou politiku (SBOP)

Meziparlamentní konference pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) a společnou 
bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP) byla zřízena rozhodnutím Konference předsedů 
parlamentů EU v roce 2012 a 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, a to v úzké spolupráci s Evropským 
parlamentem, se pravidelně účastní poslanci z celé EU. Výbor AFET Evropského parlamentu navíc 
často zve vnitrostátní parlamenty na svá zasedání do Bruselu, čímž doplňuje meziparlamentní 
dialog v této klíčové oblasti politiky.

V roce 2021 se v Lisabonu (ve dnech 3. a 4. března) v distančním formátu konalo 18. zasedání 
meziparlamentní konference SZBP/SBOP a 19. zasedání se konalo distančně (9. září) v Lublani. 
Delegace EP na obě zasedání se skládaly z členů Výboru pro zahraniční věci a podvýboru pro 
bezpečnost a obranu a předsedal jim David McAllister, předseda Výboru pro zahraniční věci.

Prostřednictvím technologie videokonferencí se IPC SZBP/SBOP v Lisabonu zúčastnilo 124 poslanců 
parlamentů členských států EU spolu s delegací 14 poslanců EP. Konference přilákala řečníky na 
vysoké úrovni a zahrnovala plodné výměny názorů na různé zahraniční záležitosti a bezpečnostní 
otázky. Spolupředsedové se dohodli, že nepřijmou závěry, a namísto toho se rozhodli pro 
konečné prohlášení. IPC zahájil hlavní projev generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, po 
němž následovala diskuse. Konference byla rozdělena do tří částí: první část se nazývala „Obrana 
Evropy: Spolupráce mezi EU a NATO a Strategický kompas“; druhá část představovala diskusi s 
místopředsedou Komise, vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
Josepem Borrellem a třetí část se soustředila na komplexní strategii EU pro Afriku. 

Spolupředsedové ve svém závěrečném prohlášení zdůraznili, že pandemie COVID-19 má i nadále 
hospodářské, sociální, politické a geopolitické důsledky, které budou mít dopad na klíčové aspekty 
SZBP a SBOP EU. Domnívají se, že globální rozšíření pandemie COVID-19 zásadně mění mezinárodní 
prostředí a urychluje změny v celosvětovém řádu; V prohlášení byl zdůrazněn zásadní význam 
vnitřní odolnosti EU, rozvoje nových partnerství a posílení mnohostranné vize EU v celosvětovém 
měřítku. 

David McAllister, předseda Výboru EP pro zahraniční věci, a Eduardo Ferro Rodrigues, předseda Shromáždění Portugalské 
republiky, na meziparlamentní konferenci pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a společnou bezpečnostní a 
obrannou politiku ve dnech 3.–4. března 2021, Lisabon 
© Parlamento Portugal
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Spolupředsedové zdůraznili, že je třeba rychle přizpůsobit reakci EU této nové geopolitické realitě, 
a připomněli, že EU je pro třetí země „rozhodujícím partnerem“ a řídí se podporou demokracie a 
ochranou lidských práv a základních svobod. Vyzvali členské státy, aby projevily skutečnou politickou 
vůli prosazovat cíle zahraniční politiky EU a bojovat proti snahám třetích zemí o rozdělení EU.

V druhé polovině roku 2021 se 19. meziparlamentní konference pro SZBP/SBOP v Lublani 
distančně zúčastnilo 88 poslanců parlamentů 27 členských států EU a Evropského parlamentu a 
pozorovatelských a kandidátských zemí a 78 zaměstnanců. Delegaci Evropského parlamentu 
tvořilo devět poslanců EP a pět jiných zaměstnanců. V důsledku pandemie se konference konala v 
hybridním formátu s on-line i osobní účastí. Trvala jeden celý pracovní den namísto obvyklých dvou 
dnů vyhrazených pro plnohodnotná jednání s osobní účastí.

Konference byla zahájena projevem slovinského prezidenta Boruta Pahora, po němž následovala 
čtyři zasedání s názvem „Priority SZBP/SBOP“: diskuse s místopředsedou Komise, vysokým 
představitelem Josepem Borrellem; „Nové výzvy, staré vzorce: přehodnocení zahraničněpolitických 
přístupů EU v multipolárním světě“; „Posílení regionálního partnerství se zeměmi západního Balkánu 
prostřednictvím SBOP“; a „Rozvoj schopností pro civilní ochranu EU a doložku solidarity: Integrace 
vojenského sektoru“.

Meziparlamentní konference pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a společnou bezpečnostní a obrannou 
politiku, 9. září 2021, Lublaň 
© Državni Zbor - Rok TORKAR

Účastníci poukázali na to, jak pandemie odhalila rozdíly mezi evropskými zeměmi v oblasti 
hospodářských a zdravotních předpisů. Zdůraznili proto potřebu posílit odolnost zajištěním 
mechanismu první pomoci a připraveností na scénáře krizového řízení, aby nás nová krize neoslabila. 
Zdůraznili rovněž potřebu včasného odhalování kybernetických hrozeb. Bylo zdůrazněno, že by 
EU měla posílit multilateralismus a multipolaritu. EU by zároveň měla usilovat o svou ochranu a 
současně přispívat ke globálnímu míru jako spolehlivý partner, neboť mezinárodní hrozby ukazují, 
že solidarita je naprosto nezbytná. 

Obecně řečeno, budoucí předsednictví musí ještě vykonat práci na reformě meziparlamentní 
konference, aby se rozpravy na plenárním zasedání staly interaktivnějšími, a to za použití postupu 
„zvednuté ruky“, aby byl na pořadu jednání vyhrazen jeden časový úsek pro rozpravu o aktuálním 
tématu a aby byla vypracována příručka osvědčených postupů, která bude rovněž zahrnovat nové 
prvky a bude vycházet ze zkušeností ze schůzí konaných distančně během pandemie. Vzhledem 
k tomu, že distanční a hybridní formát není vhodný pro workshopy a doprovodné akce, poslanci a 
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poslanci EP nebyli schopni vést „měkké politické diskuse“ a nebylo možné udržovat osobní kontakty 
a kontakty politických skupin. Naopak během pandemie se závěrečné prohlášení spolupředsedů, 
které by za normálních okolností mělo za následek menší diskusi, stalo nejdůležitějším výsledkem a 
důkazem toho, že práce na meziparlamentní konferenci pokračuje. 

Hlavní vývoj v roce 2021: 

• Pandemie COVID-19 nadále představovala organizační výzvy pro hladký průběh 
meziparlamentních konferencí. Technické vybavení však umožnilo úspěšně zavést hybridní 
formát meziparlamentní konference, který v reálném čase distančně propojuje poslance a 
úředníky z vnitrostátních parlamentů s předsedou a poslanci fyzicky přítomnými v zasedací 
místnosti; 

• Kromě toho bylo ustaveno spolupředsednictví v době, kdy se oba spolupředsedové nacházeli 
na dvou oddělených místech, přičemž bylo zajištěno tlumočení v přímém přenosu;

• meziparlamentní konference byla úspěšně zaznamenána jako jedna z meziparlamentních 
akcí rotujícího předsednictví.
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3. MEZIPARLAMENTNÍ DOHLED NAD PROSTOREM 
SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

3.1 Skupina pro společnou parlamentní kontrolu Europolu

Článek 88 SFEU poprvé umožňuje vnitrostátním parlamentům provádět společně s Evropským 
parlamentem kontrolu agentury EU, která vykonává činnost v prostoru svobody, bezpečnosti a 
práva. Na základě nařízení o Europolu2 byla v roce 2017 zřízena skupina pro společnou parlamentní 
kontrolu Europolu s cílem zajistit plnou odpovědnost a transparentnost Europolu. Hlavní povinnosti 
skupiny pro společnou parlamentní kontrolu jsou uvedeny v článku 51 nařízení o Europolu, který 
vymezuje její úlohu při politickém sledování činností Europolu se zvláštním zaměřením na dopad 
těchto činností na základní práva a svobody fyzických osob.

Skupina pro společnou parlamentní kontrolu je inovativní institucionální uspořádání pro 
parlamentní kontrolu a pořádá dvě schůze ročně: v prvním pololetí v parlamentu členského státu 
aktuálně předsedajícího v rámci rotujícího předsednictví Rady EU a v druhém pololetí v Evropském 
parlamentu.

V důsledku pandemie COVID-19 se již druhý rok po sobě konala zasedání skupiny pro společnou 
parlamentní kontrolu prostřednictvím videokonference. Organizátoři úspěšně řešili související 
praktické problémy a vycházeli ze svých nedávných zkušeností s tímto novým formátem, který 
byl provázán s dobře vedenými a živými schůzemi. Toto úsilí zajistilo pokračující dobré fungování 
skupiny pro společnou parlamentní kontrolu a umožnilo všem členům skupiny, aby se plně podíleli 
na její činnosti. Bez ohledu na kompaktnější formát by mohla být zajištěna tradiční struktura schůze, 
doba diskuse a účast vysoce postavených řečníků.

Osmé zasedání skupiny pro společnou parlamentní kontrolu spolupořádal portugalský parlament 
ve dnech 1. a 2. února 2021 prostřednictvím videokonference. Této distanční on-line schůzi 
předsedaly společně Evropský parlament z Bruselu a portugalský parlament z Lisabonu.

Výkonná ředitelka Europolu Catherine De Bolleová informovala delegáty o činnostech Europolu 
v období od září 2020 do února 2021. Evropský inspektor ochrany údajů Wojciech Wiewiórowski 
představil nejnovější vývoj a zjištění týkající se povinností Europolu v oblasti ochrany údajů. První 
tematická diskuse se zaměřila na trestnou činnost a digitální odolnost, což je jednou z hlavních 
priorit Komise v digitální a propojené Evropě a představuje zásadní otázku jak pro parlamenty, tak 
pro společnost.

Druhá část zasedání se zaměřila na revizi nařízení o Europolu a na posílení mandátu Europolu, 
přičemž vystoupili řečníci na vysoké úrovni, včetně Ylvy Johanssonové, evropské komisařky pro 
vnitřní věci, a Eduarda Cabrity, portugalského ministra vnitra a předsedy Rady EU pro vnitřní věci. Po 
panelu následovala tematická diskuse s názvem „Dopad pandemie COVID-19 na vnitřní bezpečnost 
EU – úloha spolupráce v oblasti prosazování práva“.

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování 
práva (Europol)
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Nejvýznamnějším procesním vývojem bylo prodloužení mandátu pracovní skupiny pro společnou 
parlamentní kontrolu, pokud jde o projednávané záležitosti, které jsou předmětem další revize 
jednacího řádu této skupiny. Vzhledem k on-line formátu a souvisejícím časovým omezením byly 
místo pravidelných vystoupení předsedy správní rady Europolu a předsedy Rady pro spolupráci 
Europolu předloženy jejich písemné příspěvky.

Deváté zasedání skupiny pro společnou parlamentní kontrolu uspořádal Evropský parlament v 
Bruselu ve dnech 25. a 26. října 2021 a v důsledku pandemie se konalo distančně. Spolupředsedal 
mu slovinský parlament v rámci parlamentní dimenze slovinského předsednictví.

V souladu se standardní praxí zahrnoval pořad jednání prezentace výkonného ředitele Europolu a 
evropského inspektora ochrany údajů. Hlavní projevy přednesli evropský komisař pro vnitřní věci a 
slovinský ministr vnitra Aleš Hojs. 

Tematické diskuse za účasti Úřadu evropského veřejného žalobce a vysoce postavených odborníků 
z vnitrostátních orgánů se zabývaly tématy, jako je finanční trestná činnost, korupce a ochrana 
finančních zájmů EU. Druhé hlavní téma diskuse se týkalo spolupráce v boji proti zneužívání dětí na 
internetu, včetně spolupráce s třetími zeměmi, soukromými osobami a nevládními organizacemi.

Skupina pro společnou parlamentní kontrolu kromě své kontrolní činnosti pokračovala v jednáních 
o procesních otázkách týkajících se nevyřešených záležitostí. Poslední změny jejího jednacího řádu 
byly přijaty na základě konsensu a vstoupily v platnost dne 26. října 2021. Tyto poslední změny 
se týkaly pozorovatele skupiny pro společnou parlamentní kontrolu na zasedáních správní rady 
Europolu a ustanovení o přezkumu.

Hlavní vývoj v roce 2021: 

• Zajištění kontinuity činnosti skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Europolu: skupina 
pro společnou parlamentní kontrolu v roce 2021 potvrdila své postavení jako náročný a 
angažovaný partner, který se zavázal podporovat poslání agentury zajišťovat řádné prosazování 
práva a chránit občany a společnosti, zejména v době organizované trestné činnosti, korupce 
a extremismu, které pandemie ještě zhoršila. Delegáti se vyslovili pro posílení mandátu 
Europolu a pro zintenzivnění meziagenturní spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních 
věcí na základě zásad právního státu;

• pro přizpůsobení programu tak, aby odrážel nejnovější vývoj (pandemie, revize nařízení o 
Europolu); pro navržení vhodných formátů za účelem výměny názorů a schůzí pořádaných 
distančně a pro zajištění náležitých následných opatření.

• Skupina pro společnou parlamentní kontrolu přijala svůj revidovaný jednací řád.

Juan Fernando López Aguilar, spolupředseda skupiny pro společnou parlamentní kontrolu a předseda Výboru EP pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci, a Robert Tekavec, vedoucí sekce pro trestnou činnost mladistvých, oddělení pro 
všeobecnou trestnou činnost, ředitelství kriminální policie, Slovinsko, během devátého zasedání skupiny pro společnou 
parlamentní kontrolu Europolu 
© Evropská unie 2021 – Eric VIDAL
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3.2 Meziparlamentní setkání výborů o hodnocení Eurojustu

Od svého založení v roce 2002 se Eurojust stal klíčovým aktérem soudní spolupráce v trestních 
věcech. V souladu s článkem 85 SFEU musí nařízení EU upravující Eurojust rovněž „stanovit pravidla 
pro zapojení Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů do hodnocení činnosti Eurojustu“. 
V roce 2018 přijaly Evropský parlament a Rada nové nařízení o Eurojustu (https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018R1727)3 s cílem poskytnout jednotný, obnovený právní 
rámec pro novou plnohodnotnou Agenturu pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust).

Ke zvýšení transparentnosti a demokratického dohledu nad Eurojustem stanoví nařízení 
mechanismus pro společné hodnocení činnosti Eurojustu Evropským parlamentem a vnitrostátními 
parlamenty EU4. Hodnocení by se mělo provádět v rámci meziparlamentního setkání výborů 
pořádaného Evropským parlamentem v jeho prostorách v Bruselu a měli by se ho účastnit členové 
příslušných výborů Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů zemí EU.

První meziparlamentní setkání výborů o hodnocení činnosti Eurojustu uspořádal dne 1. prosince 
2020 v Evropském parlamentu v Bruselu výbor LIBE Evropského parlamentu ve spolupráci s 
německým parlamentem.

Z logistických důvodů muselo být druhé výroční meziparlamentní setkání výborů, které se mělo 
konat na konci roku 2021, odloženo o několik týdnů, ale nakonec se uskutečnilo dne 1. února 2022. 
Evropský parlament i vnitrostátní parlamenty mají jasný zájem pokračovat v tomto každoročním 
procesu, který by mohl být v budoucnu rozšířen, případně v samostatném formátu, aby zahrnoval 
dohled nad nově vytvořeným Úřadem evropského veřejného žalobce.

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro 
justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV (Úř. věst. L 295, 
21.11.2018, s. 138).

4 Nařízení (EU) 2018/1727 se těmito ujednáními zabývá v bodě odůvodnění 62 a v článku 67.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018R1727
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4. SCHŮZE VÝBORŮ INTERPARLIAMENT A JINÁ 
MEZIPARLAMENTNÍ SPOLUPRÁCE

4.1 Meziparlamentní setkání výborů 

Meziparlamentní setkání výborů jsou standardním typem setkání pořádaných Evropským 
parlamentem za účelem cílené výměny názorů mezi odvětvovými výbory o klíčových legislativních 
a politických otázkách podle článků 9 a 10 protokolu č. 1 připojeného ke Smlouvám. Harmonogram 
meziparlamentních setkání výborů předkládá předseda Evropského parlamentu předsedům všech 
vnitrostátních parlamentů každý semestr.

Výbory Evropského parlamentu pořádají ročně až 20 meziparlamentních setkání výborů, na která 
zvou příslušné výbory vnitrostátních parlamentů zemí EU, aby s nimi debatovaly o konkrétních 
otázkách. Meziparlamentní setkání výborů se ukázala být cenným způsobem, jak mohou poslanci 
Evropského parlamentu sdílet své názory se svými protějšky v jednotlivých členských státech. 
Meziparlamentní setkání výborů jsou nejen fórem pro výměnu informací o legislativních otázkách, 
čímž přispívají k lepší tvorbě právních předpisů, ale také platformou, na které se diskutuje o politických 
otázkách společného zájmu a setkávání s komisaři a vysokým představitelem Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku. Meziparlamentní setkání výborů jsou spolupořádána z podnětu 
jednoho nebo více výborů Evropského parlamentu s podporou ředitelství pro vztahy s vnitrostátními 
parlamenty

V roce 2021 uspořádalo dvanáct různých parlamentních výborů5,6  společně patnáct 
meziparlamentních setkání výborů, na nichž se sešlo k diskusi 841 poslanců vnitrostátních 
parlamentů a 307 poslanců Evropského parlamentu. Všechna meziparlamentní setkání výborů v roce 
2021 probíhala v hybridním formátu a konala se v souladu s hygienickými omezeními zavedenými 
Evropským parlamentem v reakci na pandemii COVID-19. Někteří poslanci Evropského parlamentu 
a řečníci se připojili z prostor Evropského parlamentu v Bruselu, zatímco poslanci vnitrostátních 
parlamentů a většina pozvaných řečníků se účastnili on-line.

V rámci Evropského parlamentního týdne (EPW) dne 22. února7 uspořádal Hospodářský a 
měnový výbor (ECON), Rozpočtový výbor (BUDG), Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) 
a Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) čtyři meziparlamentní 
setkání výborů.

Meziparlamentní setkání výborů FEMM s názvem „Jsme silné: ženy v čele boje proti pandemii 
COVID-19“, které rovněž oslavilo Mezinárodní den žen, se konalo on-line dne 4. března v Evropském 
parlamentu v Bruselu. Jednalo se na něm o tom, jak pandemie COVID-19 zdůraznila potřebu rovnosti 
žen a mužů a posílení hospodářského postavení žen s cílem vybudovat odolnou společnost, zlepšit 
normy v oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení a důchodů pro všechny ženy, zejména v 
odvětvích, v nichž převládají ženy, a obecněji o tom, jak reformovat modely poskytování péče a 
hodnotu práce, včetně neplacené pečovatelské práce. Účastníci zároveň diskutovali o tom, že se 
prokázala potřeba rovného zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích v rozhodovacím procesu 

5 Harmonogram meziparlamentních činností s vnitrostátními parlamenty na rok 2021: první pololetí (https://www.eu-
roparl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%201st%20semester%202021_rev07.pdf)

6 Harmonogram meziparlamentních činností s vnitrostátními parlamenty na rok 2021: druhé pololetí (https://www.eu-
roparl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.pdf)

7 Další informace o EPW jsou k dispozici v kapitole 2.1
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přijímání a uvolňování krizových opatření a ve všech fázích navrhování, přijímání a provádění plánů 
na podporu oživení.

Meziparlamentní setkání výborů o reformě evropského volebního zákona a o vyšetřovací pravomoci 
Parlamentu, které organizoval Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO), se konalo distančně dne 22. 
června z Evropského parlamentu v Bruselu. Hostující přednášející Věra Jourová, místopředsedkyně 
Komise pro hodnoty a transparentnost, se snažila zdůraznit, že Komise vývoj v této záležitosti 
pozorně sleduje.

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině (BECA) pozval poslance vnitrostátních parlamentů, aby se 
prostřednictvím videokonference zúčastnili meziparlamentního setkání výborů s názvem „Zvrácení 
nárůstu rakoviny: pohled vnitrostátních parlamentů na Evropský plán boje proti rakovině“, které se 
uskutečnilo dne 27. září. Setkání poskytlo dobré fórum pro diskusi o návrhu zprávy výboru a o 
Evropském plánu boje proti rakovině.

Dne 8. listopadu uspořádal zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku (AIDA) 
distančně meziparlamentní setkání výborů z Evropského parlamentu v Bruselu. Setkání s názvem 
„Umělá inteligence a digitální dekáda“ zahájila místopředsedkyně EP Dita Charanzová.

Dita Charanzová, místopředsedkyně EP, na meziparlamentním setkání výborů pořádaném zvláštním výborem AIDA „Umělá 
inteligence a digitální dekáda“, 8. listopadu 2021 
© Evropská unie 2021 – Alain ROLLAND

Dne 9. listopadu se konalo další meziparlamentní setkání výborů AFCO, kde se diskutovalo o 
očekáváních vnitrostátních parlamentů od Konference o budoucnosti Evropy. Na setkání diskutovali 
poslanci EP, poslanci vnitrostátních parlamentů a tři spolupředsedové výkonné rady Konference o 
budoucnosti Evropy o možných budoucích směrech konference.

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně 
dezinformací (INGE) pozval poslance z vnitrostátních parlamentů, aby se dne 9. listopadu zúčastnili 
meziparlamentního setkání výborů, které se konalo prostřednictvím technologie videokonference 
v Evropském parlamentu v Bruselu. První diskusní panel nazvaný „Zahraniční vměšování do 
demokratických procesů v EU“ zahájil Stefano Sannino, generální tajemník Evropské služby pro 
vnější činnost.
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Raphaël Glucksmann, předseda zvláštního výboru EP pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské 
unii, včetně dezinformací (INGE), a Stefano Sannino, generální tajemník Evropské služby pro vnější činnost, na 
meziparlamentním setkání výborů pořádaném zvláštním výborem INGE „Zahraniční vměšování do demokratických procesů v 
EU“, 9. listopadu 2021 
© Evropská unie 2021 – Philippe BUISSIN

Dne 18. listopadu uspořádal Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) meziparlamentní 
setkání výborů o rozvoji strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP) v každém členském 
státě. Vzhledem k tehdy platným omezením v souvislosti s pandemií COVID-19 se setkání opět 
konalo v Evropském parlamentu v Bruselu a distančně prostřednictvím videokonference.

Meziparlamentní setkání výborů o rozvoji strategických plánů SZP v každém členském státě, 18. listopadu 2021 
© Evropská unie 2021 – Alexix HAULOT

Další meziparlamentní setkání výborů organizované Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví 
(FEMM) se konalo dne 30. listopadu u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách (25. 
listopadu) a zahrnovalo tato zasedání: sexuální násilí jako válečná zbraň (společně s podvýborem 
pro lidská práva [DROI]); boj proti násilí páchanému na ženách a dívkách se zdravotním postižením; 
kybernetické násilí (společně s Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
[LIBE]); a Istanbulská úmluva (společně s výborem LIBE). Odborníci z různých prostředí vystoupili 
s prezentacemi o svých příslušných oblastech odbornosti. Příspěvky poslanců vnitrostátních 
parlamentů a poslanců EP přispěly k živé výměně názorů. Meziparlamentní setkání výborů zakončila 
projevem Roberta Metsolová, první místopředsedkyně EP.
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Evelyn Regnerová, předsedkyně Výboru EP pro práva žen a rovnost pohlaví, Juan Fernando López Aguilar, předseda Výboru EP 
pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, a Roberta Metsolová, první místopředsedkyně EP, na meziparlamentním 
setkání výborů pořádaném výborem FEMM na téma „Potírání násilí vůči ženám“, 30. listopadu 2021 
© Evropská unie 2021 – Philippe BUISSIN

Dne 9. prosince spolupořádal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) 
meziparlamentní setkání výborů o situaci v oblasti právního státu v EU. Setkání bylo rozděleno do 
dvou panelů: jeden z nich byl věnován výměně názorů o výroční zprávě Komise o právním státu 
2021 a druhý měl název „Další postup ve věci mechanismu pro demokracii, právní stát a základní 
práva“.

Účast poslanců vnitrostátních parlamentů na meziparlamentních setkáních výborů zaznamenala 
dramatický nárůst přibližně o 170 % – z 302 zúčastněných poslanců v roce 2020 na 816 v roce 2021. 
Došlo rovněž k podstatnému nárůstu účasti poslanců Evropského parlamentu (+ 64 %) – z 207 v 
roce 2020 na 340 v roce 2021.

Druhý rok pandemie COVID-19 ještě více urychlil používání digitálních nástrojů. Zdá se, že k 
výraznému nárůstu účasti poslanců vnitrostátních parlamentů i Evropského parlamentu přispěla 
především možnost účastnit se jednání distančně bez nutnosti cestovat.

Distanční schůze, včetně meziparlamentních setkání výborů, mají řadu pozitiv: jelikož nemusí 
cestovat, je k dispozici více řečníků a účastníků, včetně účastníků na vysoké úrovni, což znamená 
nižší uhlíkovou stopu, a často je to nákladově i časově efektivnější způsob konání schůzí pro všechny 
zúčastněné strany.

Na druhé straně je mezi poslanci mnohem menší interakce, diskuse a výměny jsou méně živé a 
obtížnější a chybí neformální diskuse, dvoustranná setkání in situ a možnosti navazování kontaktů, 
protože neexistují přestávky na kávu, večeře nebo obědy. Meziparlamentní setkání výborů jsou 
rovněž kratší, neboť zasedací místnosti se musí z hygienických důvodů dezinfikovat, a nelze vždy 
zaručit plné tlumočení.

Seznam meziparlamentních setkání výborů uspořádaných výbory Evropského parlamentu v roce 
2021 a podrobnější statistiky jsou uvedeny v příloze II.

Hlavní vývoj v roce 2021:

• Jedním z možných vysvětlení velkého počtu meziparlamentních setkání výborů v roce 2021 
je přesunutí mnoha setkání z roku 2020. Kromě toho se několik dočasných výborů blížilo ke 
konci svých mandátů.

• Účast poslanců vnitrostátních parlamentů na meziparlamentních setkáních výborů se ve 
srovnání s rokem 2020 zvýšila o 170 %, s největší pravděpodobností v důsledku distanční 
účasti.

• Všechna meziparlamentní setkání výborů se konala v hybridním formátu, přičemž někteří 
poslanci EP se zúčastnili osobně v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu a další 
distančně spolu se svými protějšky z vnitrostátních parlamentů. 
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4.2 Konference na vysoké úrovni o migraci a azylu

Hlavním tématem celosvětové pozornosti jsou pohyby uprchlíků a migrace, které lze považovat za 
jednu z hlavních výzev, jimž EU v posledních letech čelí. Pokračující příchod migrantů a žadatelů o 
azyl do EU odhalil řadu nedostatků a mezer v politikách EU v oblasti azylu, vnějších hranic a migrace. 
Cyklus meziparlamentních konferencí na vysoké úrovni o migraci a azylu v Evropě, který v roce 2020 
zahájily parlamenty trojice předsednictví (Německo, Portugalsko a Slovinsko), přispěl k podpoře 
parlamentních diskusí a k prosazování širokého dialogu o všech aspektech migrace. Na těchto 
konferencích byla uznána důležitá úloha parlamentů v této oblasti a potřeba doladit společné 
nápady, aby bylo možné nalézt solidní a trvalá řešení problémů v oblasti migrace, které pandemie 
ještě zhoršila.

V roce 2021 se ve spolupráci s příslušnými parlamenty předsednictví konaly dvě konference na vysoké 
úrovni.

Na základě svého pracovního programu ze dne 18. června 2020 a prohlášení, které dne 29. června 
2020 vydaly parlamenty Německa, Portugalska a Slovinska, zahájila trojice parlamentů iniciativu 
uspořádat tři meziparlamentní konference na vysoké úrovni o migraci a azylu, které zorganizuje 
Evropský parlament v Bruselu ve spolupráci s příslušnými parlamenty předsednictví.

Cílem těchto konferencí bylo vyvolat mezi poslanci širokou diskusi o návrzích Komise týkajících se 
migrace a azylu, podpořit porozumění příslušným postojům k těmto otázkám s cílem pokročit ve 
společné politice EU v oblasti migrace a azylu a přispět k příslušným jednáním Rady.

Druhá konference na vysoké úrovni se konala dne 14. června 2021 v Evropském parlamentu v 
Bruselu (videokonference s distanční účastí) pod společnou záštitou Evropského parlamentu a 
portugalského parlamentu a ve spolupráci s ostatními dvěma parlamenty trojice předsednictví 
(Německo a Slovinsko).

Na konferenci se sešlo mnoho účastníků, včetně 155 poslanců Evropského parlamentu a 
vnitrostátních parlamentů a úředníků a několika výborů a podvýborů EP (DEVE, AFET, DROI, 
LIBE). Zvláštní pozornost byla věnována vnějšímu rozměru azylové a migrační politiky: vytváření 
komplexních partnerství se zeměmi původu a tranzitu, řešení základních příčin migrace a podpora 
stabilního sociálně-ekonomického prostředí ve třetích zemích.

Diskuse se rovněž zaměřily na dopad pandemie COVID-19 na migrační a azylovou politiku a na 
její vnější rozměr. Významnými účastníky byli António Vitorino, generální ředitel Mezinárodní 
organizace pro migraci, Branko Grims, předseda Výboru pro vnitřní záležitosti slovinského Národního 
shromáždění, Eduardo Cabrita, portugalský ministr vnitra (za portugalské předsednictví Rady), a 
Detlef Seif, poslanec německého Spolkového sněmu.

Třetí konference se konala distančně dne 10. prosince 2021 z Evropského parlamentu v Bruselu. 
Konference se zúčastnilo přibližně 70 poslanců Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů a 
také místopředseda Komise Margaritis Schinas, státní tajemník slovinského ministerstva zahraničních 
věcí Dr. Stanislav Raščan, poslankyně portugalského parlamentu Isabel Meirellesová, výkonný ředitel 
agentury Frontex Fabrice Leggeri, vedoucí kanceláře EU Oxfam Evelien van Roemburgová, jménem 
CONCORD (Evropská konfederace nevládních organizací pro pomoc a rozvoj), výkonná ředitelka 
Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu Nina Gregoriová a ředitelka Evropské rady pro 
uprchlíky a exulanty Catherine Woollardová.

Konference byla rozdělena do dvou bloků: jeden byl věnován vícerozměrné spolupráci při vytváření 
individuálně uzpůsobených migračních partnerství se třetími zeměmi a druhý vnitřním rozměru 
migrace a azylu v EU rok po předložení návrhu paktu EU o migraci a azylu. 
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Třetí meziparlamentní konference na vysoké úrovni o migraci a azylu 
© Evropská unie 2021 – Alexis HAULOT

Hlavní vývoj v roce 2021:

• Cíle této konference na vysoké úrovni – podnítit meziparlamentní diskusi o všech aspektech 
migrace – bylo dosaženo. Diskuse byly považovány za velmi podnětné, přičemž řada 
zúčastněných stran poskytla na toto téma ucelený pohled. Cyklus, který v roce 2020 iniciovala 
trojice parlamentů, uzavřely letos dvě konference.

• V důsledku pandemie COVID-19 byly akce Evropského parlamentu v Bruselu a spoluhostitelských 
parlamentů předsednictví organizovány distančně.

4.3 Meziparlamentní spolupráce v oblasti vnější činnosti EU a 
mnohostranná parlamentní shromáždění 

Vedle konsolidovaných odborných znalostí získaných prostřednictvím spolupráce ve výborech 
poskytuje ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty pravidelně ad hoc podporu a 
usnadňuje vztahy s vnitrostátními parlamenty EU v rámci vnější činnosti EU pro účely konkrétních 
mnohostranných akcí. V průběhu let tato podpora zahrnovala týden Ukrajiny, Parlamentní 
shromáždění Unie pro Středomoří a parlamentní rozměr summitů skupiny G7. V roce 2021 zintenzívnilo 
ředitelství svou práci na strukturovaných rámcích pro spolupráci s vnitrostátními parlamenty při 
činnostech a akcích mimo výbory v různých oblastech vnější činnosti EU. Ve spolupráci s generálním 
ředitelstvím EP pro vnější politiky (GŘ EXPO) byly zorganizovány konkrétní iniciativy v oblastech, jako 
jsou základní práva a demokracie, parlamentní diplomacie, demokratická správa věcí veřejných a 
rozvoj kapacit, mediace, mnohostranná fóra a pozorování voleb. Tyto činnosti byly prováděny v úzké 
spolupráci s GŘ EXPO a generálním ředitelstvím EP pro inovace a technickou podporu (GŘ ITEC).

V posledních letech Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty EU zintenzivnily výměnu 
informací o vnější činnosti EU, a to jak z hlediska četnosti, tak rozmanitosti. Ředitelství pro vztahy 
s vnitrostátními parlamenty přispělo k účasti institucionálních zástupců EP na několika takových 
akcích, včetně týdne Ukrajiny (2016), 10. setkání parlamentního partnerství Asie-Evropa (ASEP 10, 
2018), parlamentního rozměru summitu G7 (2019) a Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří 
(2019). Získané zkušenosti podnítily ředitelství k úvahám o možnosti strukturovanější a kontinuální 
spolupráce mezi příslušnými orgány EP a jejich protějšky ve vnitrostátních parlamentech.

Cílem je využívat zdroje informací a výměny v meziparlamentních sítích8 k usnadnění pravidelného 

8 Viz také příspěvek o meziparlamentní výměně informací (IPEX), konkrétně o vývoji sekce DSN nové platformy IPEX 
(IPEX V3).
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a vzájemně prospěšného dialogu na úrovni zaměstnanců a dobrovolné koordinace v několika 
oblastech činnosti v rámci široce vymezené vnější činnosti EU. Zájem je zaměřen na činnosti 
mimo výbory, zejména na základní práva a demokracii, vícestranná fóra, parlamentní diplomacii a 
budování kapacit.

Dvě videokonference pořádané GŘ EXPO Evropského parlamentu – jedna, která se konala společně 
pro kolegy z vnitrostátních parlamentů dne 22. září 2020 o podpoře demokracie a budování kapacit, 
a druhá ve formě „páteční debaty“ konaná dne 30. října 2020 s názvem „Vnitrostátní parlamenty – 
partneři, nikoli soupeři“ – ukázaly, že konsolidace strukturovaných rámců spolupráce s vnitrostátními 
parlamenty v oblasti vnějších politik může být užitečná a smysluplná.

V souvislosti s předsednictvím EP v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří uspořádalo 
ředitelství v roce 2021 řadu setkání, jichž se účastnili naši kolegové ze sekretariátu EP Parlamentního 
shromáždění a zástupci vnitrostátních parlamentů, aby si vyměnili informace a diskutovali o 
iniciativách týkajících se politických priorit a správních postupů.

Během vícero mnohostranných meziparlamentních setkání a konferencí, zasedání COSAC a jiných 
konferencí pod záštitou parlamentů předsednictví v roce 2021 probíhaly zajímavé diskuse o vztazích 
mezi EU a USA, spolupráci s africkými zeměmi, situaci v Bělorusku, na Ukrajině a v Rusku a o úloze a 
opatřeních EU v souvislosti s těmito otázkami. Pravidelným tématem diskusí byly rovněž vztahy mezi 
EU a Spojeným královstvím a západní Balkán, což dále potvrzuje potřebu a potenciální přidanou 
hodnotu nových forem pravidelných meziparlamentních výměn v této oblasti.

V roce 2021 zintenzivnilo ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty ve spolupráci s GŘ EXPO 
a GŘ ITEC Evropského parlamentu své úsilí o spuštění sítě EP-vnitrostátní parlamenty pro podporu 
demokracie, lidská práva a budování kapacit a zvláštní podsekce nové verze 3 platformy IPEX.

Vzhledem ke společnému zájmu EP i vnitrostátních parlamentů a jejich společnému přesvědčení 
o výhodách pravidelné spolupráce a výměn podporuje ředitelství pro vztahy s vnitrostátními 
parlamenty pod záštitou generálního ředitele generálního ředitelství EP pro předsednictví 
strategický projekt na vytvoření a upevnění rozšířených forem výměny a koordinace mezi členy 
správních útvarů EP a příslušnými správními útvary vnitrostátních parlamentů při vybraných 
otázkách a mnohostranných akcích. Tato posílená spolupráce bude pokračovat v letech 2022 až 
2024 a jejím cílem bude využít možností, které nabízejí různé platformy pro výměnu informací s 
vnitrostátními parlamenty (IPEX a síť zástupců Parlamentu).

Hlavní vývoj v roce 2021:

• Stanovení společného souboru cílů pro GŘ EXPO a ředitelství pro vztahy s vnitrostátními 
parlamenty pro zahájení strategického cíle na období 2022–2024 v rámci meziparlamentní 
spolupráce s vnitrostátními parlamenty na činnostech a akcích doplňujících práci výborů.

• Dokončení strukturované sítě a komunikace mezi správními útvary Evropského parlamentu a 
vnitrostátních parlamentů o podpoře demokracie s cílem zvýšit dopad a účinnost parlamentní 
diplomacie, zejména v našem bezprostředním sousedství v zemích západního Balkánu a 
Východního partnerství, a dokonce v Africe. Dokončení vyhrazené sekce pro tuto oblast na 
IPEX V3.
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4.4 Dvoustranné návštěvy a jiné dvoustranné výměny

Dvoustranné návštěvy vnitrostátních parlamentů EU v Evropském parlamentu jsou neustále se 
vyvíjejícím nástrojem a formátem meziparlamentního dialogu. Tento formát je velmi koncentrovaný, 
individualizovaný, flexibilní a nákladově a časově efektivní. Nabízí prostor pro diskuse o otázkách, 
jimiž se zabývají jednotlivé vnitrostátní parlamenty.

Kromě toho mohou být další dvoustranné výměny názorů užitečnou formou meziparlamentní 
spolupráce malého rozsahu, pokud poslanci musí zahájit spolupráci, soustředit se na konkrétní 
témata nebo prohlubovat spolupráci v konkrétních oblastech společného zájmu.

Dvoustranné návštěvy jsou tradičně důležitou formou meziparlamentní spolupráce. Setkání se 
konají na různých úrovních a v různých formátech, od politických diskusí na nejvyšší úrovni až po 
studijní návštěvy na úrovni odborných pracovníků. 

Vzhledem k situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 a pravidlům platným v Evropském parlamentu 
nemohla v roce 2021 přijet žádná delegace ani se konat žádná návštěva. Řada výměn mezi poslanci 
Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů se však uskutečnila distančně.

První místopředsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová přijala pozvání od několika 
předsedů konference COSAC a jejich výborů k uspořádání řady výměn a návštěv. Jedna taková 
výměna proběhla prostřednictvím videokonference s chorvatským předsedou konference COSAC 
a Výborem pro záležitosti EU v chorvatském parlamentu v dubnu 2021. Když to epidemiologická 
situace umožnila, první místopředsedkyně Metsolová přijala pozvání předsedů litevského, 
estonského a slovinského parlamentu konference COSAC k návštěvě jejich parlamentů a komor, kde 
uspořádala výměnu názorů s předsedy a jejich výbory pro záležitosti EU. Poslední návštěvu v roce 
2021 uskutečnila první místopředsedkyně v polském Senátu.

Seznam dvoustranných návštěv a výměn je uveden v příloze III.

Hlavní vývoj v roce 2021:

• Vzhledem k epidemiologické situaci a pravidlům platným v Evropském parlamentu 
neproběhly žádné dvoustranné návštěvy vnitrostátních parlamentů EU v prostorách 
Evropského parlamentu. 

• Hlavním formátem dvoustranných výměn v roce 2021 byly videokonference. Očekává se, že 
tento nástroj zůstane v budoucnu důležitým komunikačním způsobem pro přímé a cílené 
dvoustranné výměny.

• Evropský parlament zintenzívnil své vztahy s vnitrostátními parlamenty organizováním 
formálních i neformálních výměn mezi svým místopředsedou odpovědným za vztahy s 
vnitrostátními parlamenty a COSAC a několika předsedy konference COSAC a jejich příslušnými 
výbory pro záležitosti EU.
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5. LEGISLATIVNÍ SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI 
PARLAMENTY EU 

5.1 Systém včasného varování a protokol č. 2 připojený ke Smlouvám

Podle zásady subsidiarity (zakotvené v článku 5 SEU) musí Unie v oblastech, které nespadají do její 
výlučné pravomoci, jednat pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být 
dosaženo uspokojivě členskými státy, ale může jich být lépe dosaženo na úrovni Unie. Podle zásady 
proporcionality nesmí obsah ani forma činnosti Unie překročit rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení cílů Smluv.

Vnitrostátní parlamenty zajišťují dodržování zásady subsidiarity v souladu s postupem stanoveným 
v Protokolu č. 2 ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality. Tento protokol stanoví mechanismus přezkumu, systém včasného 
varování (EWS). Podle tohoto mechanismu mohou vnitrostátní parlamenty ve lhůtě osmi týdnů 
ode dne postoupení návrhu legislativního aktu zaslat předsedům orgánů odůvodněné stanovisko 
uvádějící, proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

5.1.1 Systém včasného varování 

Pokud jde o systém včasného varování, jsou podání vnitrostátních parlamentů EU posuzována v 
rámci těchto kategorií9:

1. Odůvodněné stanovisko: pokud je podáno v této kategorii a obdrženo ve lhůtě osmi týdnů 
uvedené v článku 6 protokolu č. 2 ke Smlouvám10 a týká se nedodržení zásady subsidiarity.

2. Příspěvek: pokud podání nesplňuje výše uvedená kritéria.

Představují-li odůvodněná stanoviska alespoň třetinu hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům, 
musí být návrh legislativního aktu přezkoumán (žlutá karta). Orgán, který je autorem návrhu aktu, 
může rozhodnout, zda návrh ponechá beze změny, zda jej upraví nebo stáhne, a své rozhodnutí 
řádně odůvodní. V případě návrhů aktů týkajících se policejní spolupráce nebo soudní spolupráce 
v trestních věcech je tento limit snížen na jednu čtvrtinu hlasů.

Pokud v rámci řádného legislativního postupu vnitrostátní parlamenty alespoň prostou většinou 
hlasů zpochybní soulad legislativního návrhu se zásadou subsidiarity, musí Komise svůj návrh 
přezkoumat a rozhodnout, zda jej ponechá beze změny, změní nebo stáhne. Rozhodne-li se svůj 
návrh ponechat beze změny, je záležitost postoupena normotvůrci (Evropskému parlamentu a 
Radě) a Komise musí své rozhodnutí odůvodnit (postup oranžové karty). Pokud má normotvůrce 
za to, že legislativní návrh není v souladu se zásadou subsidiarity, může jej zamítnout 55% většinou 
členů Rady nebo prostou většinou hlasů v Evropském parlamentu. Dosud byl postup žluté karty 

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 parla-
mentů“.

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 vni-
trostátního 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“.
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uplatněn třikrát11, zatímco postup oranžové karty nebyl použit nikdy.

V rámci Evropského parlamentu je výborem odpovědným za kontrolu dodržování zásady subsidiarity 
u odůvodněných stanovisek Výbor pro právní záležitosti (JURI)12. Jeden člen výboru je každých šest 
měsíců na základě střídání politických skupin jmenován stálým zpravodajem pro otázky subsidiarity.

Nacho Sánchez Amor (S&D) a Gilles Lebreton (ID)13 plnili úlohu stálých zpravodajů pro subsidiaritu 
pro rok 2021. Výbor JURI také pravidelně vypracovává zprávu k výroční zprávě Komise o subsidiaritě 
a proporcionalitě.

5.1.2 Podání vnitrostátních parlamentů EU
V roce 2021 obdržel Evropský parlament 226 podání od vnitrostátních parlamentů EU podle 
Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality. 24 podání bylo odůvodněnými 
stanovisky a 202 byly příspěvky.

V roce 2020 obdržel Evropský parlament 124 podání. Třináct podání bylo odůvodněnými stanovisky 
a 111 byly příspěvky.

Více než 80% nárůst počtu podání obdržených mezi lety 2020 a 2021 lze vysvětlit skutečností, 
že Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty se v roce 2021 přizpůsobily dopadu pandemie 
COVID-19 a pracovaly v plné legislativní kapacitě, včetně právních předpisů o zdravotních a 
hospodářských opatřeních souvisejících s pandemií.

11 Postup žluté karty byl použit v roce 2012 v případě návrhu nařízení předloženého Komisí a týkajícího se výkonu prá-
va na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu služeb („Monti II“). Komise nakonec svůj návrh 
stáhla, i když se domnívala, že k porušení zásady subsidiarity nedošlo. Znovu byla žlutá karta použita v roce 2013 
po předložení návrhu nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Komise se rozhodla návrh ponechat 
beze změny (https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-pro-
sectutors-office_cs), protože podle jejího názoru byl v souladu se zásadou subsidiarity. Třetí žlutá karta byla použita 
v roce 2016 proti návrhu revize směrnice o vysílání pracovníků. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PD-
F/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=CS) Vzhledem k tomu, že problematika vysílaných pracovníků 
je ze své podstaty přeshraniční, a tedy neporušuje zásadu subsidiarity, Komise zveřejnila podrobné důvody (https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=CS) pro zacho-
vání svého návrhu.

12 V oddílu XVI přílohy VI jednacího řádu Evropského parlamentu je stanoveno, že 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“.

13 „Socialisté a demokraté“ „Identita a demokracie“ jsou politické skupiny v Evropském parlamentu.

https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_cs
https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=CS
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Odůvodněná stanoviska podle parlamentu/komory:

REASONED OPINIONS UNDER PROTOCOL 2 - 2021

IE
Seanad 
Éireann

IT
Sénat Camera 
dei deputati

CZ 
Sénat

FR 
Sénat

SV 
Riksdag

MT 
Kamra  

tar-Deputati

SK 
Národná rada

6 5 4 4 3 1 1

V roce 2021 bylo obdrženo celkem 24 odůvodněných stanovisek. Graf znázorňuje podání podle parlamentu/komory.

V roce 2021 předložilo sedm z 39 parlamentů/komor odůvodněná stanoviska a 18 předložilo 
příspěvky. Nejaktivnějšími parlamenty při zasílání odůvodněných stanovisek byl irský Senát se 
šesti odůvodněnými stanovisky a italská Poslanecká sněmovna s pěti. Pokud jde o příspěvky, 
nejaktivnějšími parlamenty/komorami byly: španělský parlament s 53 příspěvky a portugalský 
parlament s 38. Viz statistiky za rok 2021 v příloze IV.

Příspěvky podle parlamentu/komory:

REASONED OPINIONS UNDER PROTOCOL 2 - 2021

Country Parliaments/Chambers Opinions

ES Congreso / Senado 53

PT Assembleia da República 38

CZ Sénat 23

RO Senat 16

IT Camera dei deputati 12

DE Bundesrat 10

IT Senato 10

PL Senat 10

CZ Poslanecká snemovna 8

EL Vouli ton Ellinon 6

NL Eerste Kamer 5

FR Tweede Kamer 4

DK Folketinget 2

AT Nationalrat 1

AT Bundesrat 1

BG Narodno Sabranie 1

IE Houses of Oireachtas 1

NL Tweede Kamer 1

V roce 2021 bylo obdrženo celkem 202 příspěvků. Graf znázorňuje podání podle parlamentu/komory.
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Nejvíce podání obdržel Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (šest odůvodněných 
stanovisek a 57 příspěvků), Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (devět 
odůvodněných stanovisek a 35 příspěvků) a Hospodářský a měnový výbor (dvě odůvodněná 
stanoviska a 31 příspěvků).

Příspěvky podle výboru:

NUMBER OF CONTRIBUTIONS RECEIVED UNDER PROTOCOL 2  
FROM EU NATIONAL PARLIAMENTS IN 2021

LIBE ENVI ECON IMCO ITRE TRAN EMPL FEMM AGRI CULT INTA REGI

57 35 31 26 20 7 6 6 3 3 3 3

Počet obdržených příspěvků v roce 2021 podle jednotlivých výborů.

Odůvodněná stanoviska podle výboru:

REASONED OPINIONS UNDER PROTOCOL 2 - 2021

ENVI LIBE TRAN ECON ITRE EMPL

9 6 4 2 2 1

Počet odůvodněných stanovisek obdržených v roce 2021 podle jednotlivých výborů.

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost v roce 2009 bylo na základě protokolu č. 2 předáno 
vnitrostátním parlamentům k posouzení celkem 1 054 návrhů legislativních aktů. Jako odpověď 
obdržel Evropský parlament od vnitrostátních parlamentů celkem 3 681 podání. Z nich bylo 511 
odůvodněných stanovisek (14 %), zatímco zbývajících 3 170 byly příspěvky (86 %).

Tyto statistické údaje potvrzují, že vnitrostátní parlamenty EU používají protokol č. 2 k vyjádření 
svých názorů častěji na podstatu návrhů než na subsidiaritu. To může být projevem jejich přání více 
se zapojit do základního legislativního procesu.
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Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty zajišťuje, aby veškerá podání předkládaná 
vnitrostátními parlamenty byla zpřístupněna poslancům, politickým orgánům a útvarům Evropského 
parlamentu, a zejména zpravodajům, a poskytuje jim specifické odborné znalosti a informace o 
podáních vnitrostátních parlamentů EU v průběhu celého legislativního cyklu, které byly použity 
jako podklad pro vypracovávání zpráv výborů a pro třístranná jednání s Radou. Ředitelství poskytuje 
každý měsíc fakta, čísla a statistické údaje o počtu a povaze těchto dokumentů prostřednictvím 
svého sdělení o aktuálním stavu „State of Play“ k protokolu č. 2 Lisabonské smlouvy a spravuje 
rovněž databázi CONNECT14, která obsahuje všechna odůvodněná stanoviska a příspěvky obdržené 
od vnitrostátních parlamentů.

Hlavní vývoj v roce 2021:

• V důsledku pandemie COVID-19 orgány EU i vnitrostátní parlamenty pokračovaly v úpravě 
svých legislativních pracovních metod již druhý rok po sobě. Lze to pozorovat v oblasti 
právních předpisů, kde značný počet přijatých nových návrhů zaznamenal odpovídající 
reakci vnitrostátních parlamentů podle protokolu č. 2 v poměrně velkém počtu příspěvků, v 
neposlední řadě v reakci na řadu návrhů v oblasti zdraví, životního prostředí, spravedlnosti a 
vnitřních věcí.

5.1.3 Měsíčně vydávané sdělení „State of Play“
Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty vydává každý měsíc sdělení „State of Play“, v němž 
informuje o odůvodněných stanoviscích a příspěvcích podaných na základě protokolu č. 2. Toto 
sdělení, které je zasíláno poslancům, příslušným útvarům Evropského parlamentu a vnitrostátním 
parlamentům, poskytuje přehled všech podání obdržených od předchozího sdělení a odkazuje na 
všechny legislativní dokumenty, které jsou na pořadu jednání nadcházejícího plenárního zasedání 
Evropského parlamentu. Toto sdělení je rovněž součástí dokumentů ke schůzi Konference předsedů 
výborů Evropského parlamentu. Sdělení „State of Play“ je rovněž zveřejněno na internetových 
stránkách ředitelství před každým plenárním zasedáním Evropského parlamentu.

5.2 Neformální politický dialog a protokol č. 1 ke Smlouvám

Protokol č. 1 ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie stanoví, že 
vnitrostátní parlamenty EU se mohou vyjadřovat k legislativním dokumentům spadajícím do 
výlučné pravomoci EU, jakož i k nelegislativním dokumentům, například k probíhajícím diskusím 
na evropské úrovni, k zeleným a bílým knihám Komise nebo ke sdělením Komise. Tyto příspěvky se 
projednávají v rámci tzv. neformálního politického dialogu.

V roce 2021 vnitrostátní parlamenty EU tento nástroj nadále aktivně využívaly a zaslaly 222 příspěvků. 
V této souvislosti byly v roce 2021 třemi nejaktivnějšími parlamenty/komorami španělský parlament 
(60), český Senát (27) a rumunská Poslanecká sněmovna (24).

14 Více viz kapitola 7.2.
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CONTRIBUTIONS UNDER INFORMAL POLITICAL DIALOGUE - 2021

Country Parliaments/Chambers Contributions

ES Congreso / Senado 60

CZ Sénat 27

RO Camera Deputa ilor 24

IT Assembleia da República 16

RO Senat 16

CZ Poslanecká snemovna 13

FR Sénat 11

IT Camera dei Deputati 11

DE Bundesrat 10

NL Eerste Kamer 10

FR Assemblée Nationale 7

NL Tweede Kamer 5

BE Sénat 2

PL Senat 2

SK  Národná rada 2

AT Nationalrat 1

DE Bundestag 1

FI Eduskunta 1

LT Seimas 1

IE Houses of Oireachtas 1

SE Rigstag 1

Čtyři výbory, které obdržely nejvíce příspěvků v rámci neformálního politického dialogu, jsou 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI, 45), Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku (ITRE, 29), Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE, 28) a 
Hospodářský a měnový výbor (ECON, 19).
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REASONED OPINIONS UNDER PROTOCOL 2 - 2021
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Od roku 2009 obdržel Evropský parlament od vnitrostátních parlamentů EU na základě protokolu č. 
1 přibližně 2 666 příspěvků, které byly rovněž zveřejněny v databázi CONNECT. Podrobné statistické 
údaje o příspěvcích obdržených v rámci neformálního politického dialogu v roce 2021 jsou uvedeny 
v příloze V.

Hlavní vývoj v roce 2021:

• Počet příspěvků podaných v rámci neformálního politického dialogu se zvýšil o 24 %, a to ze 
179 příspěvků v roce 2020 na 222 v roce 2021. Nejpravděpodobnějším důvodem je skutečnost, 
že Komise byla velmi aktivní při navrhování nových právních předpisů v reakci na pandemii 
COVID-19.

• Vnitrostátní parlamenty poskytly se svými podáními podle protokolu č. 2 a protokolu č. 1 více 
shrnutí v angličtině, což usnadnilo práci normotvůrců.
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6. SÍTĚ A VÝMĚNA INFORMACÍ
6.1 Meziparlamentní výměna informací týkajících se EU (IPEX)

Meziparlamentní výměna informací týkajících se EU (IPEX) podporuje meziparlamentní spolupráci 
tím, že poskytuje platformu a síť pro elektronickou výměnu informací o EU mezi parlamenty zemí EU. 
Platforma IPEX byla zahájena jako iniciativa vnitrostátních parlamentů EU a byla vyvinuta s 
technickou pomocí Evropského parlamentu. Dnes používá platformu IPEX při své každodenní 
činnosti 39 komor 27 vnitrostátních parlamentů a Evropský parlament. Platforma IPEX je neustále 
zlepšována, aby mohla uspokojovat měnící se potřeby svých uživatelů. Konečným cílem je vytvořit z 
IPEX jednotné kontaktní místo pro meziparlamentní činnosti.

IPEX je označován jako nástroj, platforma a síť. Tato tři označení jsou dokladem postupného vývoje 
tohoto mechanismu. Přechod od nástroje k síti byl pomalý, ale nyní dosahuje svého cíle.

V roce 2021 byla spuštěna a uvedena do provozu nová platforma IPEX. To byl hlavní cíl roku pro 
oddělení pro institucionální spolupráci ředitelství, pro kolegy, kteří vytvořili nové internetové stránky 
generálního ředitelství EP pro inovace a technickou podporu (GŘ ITEC), pro předsednictví IPEX 
a všechny zúčastněné strany platformy IPEX obecně. Uvedení nové platformy IPEX do provozu, 
původně plánované na první polovinu roku 2021, za předsednictví finského parlamentu, se o 
několik měsíců zpozdilo. Doba vývoje byla ovlivněna pracovním tlakem souvisejícím s pandemií 
COVID-19. IPEX verze 3 (v3) byla schválena radou IPEX teprve v červenci 2021 pod německým 
předsednictvím. Nové internetové stránky IPEX byly oficiálně spuštěny dne 28. října v Berlíně během 
setkání korespondentů IPEX pořádaného německou Spolkovou radou.

Pracovní skupiny IPEX věnovaly velkou část svého času přípravě spuštění internetových stránek. 
Pracovní skupina pro obsah popsala nové oddíly týkající se IPEX v3 v příručce pro korespondenty 
IPEX a doplnila vysvětlující texty, aby byly internetové stránky uživatelsky vstřícnější. Pracovní skupina 
pro odbornou přípravu připravila školicí materiály, které byly během seminářů použity k seznámení 
korespondentů IPEX s novými internetovými stránkami. Korespondentům rovněž nabídl on-line 
školení informační pracovník IPEX. Pracovní skupina pro propagaci a sociální média vypracovala 
nové propagační materiály, včetně brožury IPEX, videí a kampaně na Twitteru, s cílem propagovat 
spuštění platformy IPEX v3. 

Finské i německé předsednictví se zcela věnovala úspěšnému spuštění nové platformy. Obě 
předsednictví se navíc neustále snažila vyvíjet nové formáty vnitřní výměny a komunikace 
(fórum IPEX NOW a návrh řídící pracovní skupiny pověřené monitorováním možných technických 
problémů a jejich nápravou v souladu se zásadami digitální strategie IPEX a pokynů IPEX). Tyto nové 
formáty interních diskusí pomohou určit nejlepší možné způsoby konsolidace sítě v době, kdy se 
fyzická setkání ukáží jako mimořádně obtížná, ne-li nemožná. Měly by rovněž usnadnit nové rámce 
pro diskusi v rámci správních struktur IPEX o tom, jak by měla fungovat nová platforma s výrazně 
vylepšenými schopnostmi, a o jakýchkoli dalších souvisejících otázkách. 

Jedna z hlavních inovací IPEX v3 umožňuje parlamentům nahrát na platformu nové druhy 
dokumentů, které nemusí nutně souviset s parametrem subsidiarity (odůvodněná stanoviska 
nebo příspěvky v rámci politického dialogu). Tyto dokumenty, známé jako dokumenty z vlastního 
podnětu, jsou určeny k podpoře meziparlamentní spolupráce v oblastech, jako jsou:
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• víceletý finanční rámec, 

• mezinárodní dohody EU, 

• pracovní program Komise; 

• parlamentní příspěvky k práci Konference o budoucnosti Evropy.

Možnost nahrát tyto nové texty přímo souvisí s jednou z priorit EP v oblasti meziparlamentní 
spolupráce: podpora užší koordinace mezi parlamenty navzájem a s Evropským parlamentem 
v rámci parlamentní diplomacie a úloha parlamentů při prosazování základních hodnot EU 
prostřednictvím vnější činnosti.

V loňském roce věnovalo oddělení pro institucionální spolupráci našeho ředitelství většinu své 
energie spuštění sekce IPEX na Síti pro podporu demokracie, která zahájila svůj provoz koncem roku 
2020. Toho bylo možné dosáhnout pouze díky nepřetržité a vzájemné podpoře celého ředitelství, 
generálního ředitelství pro inovace a technickou podporu (ITEC), generálního ředitelství pro vnější 
politiky Unie (EXPO), předsednictví IPEX, členů rady IPEX, informačního pracovníka a celé sítě IPEX. 
Sekce Síť pro podporu demokracie představuje začátek nových a posílených forem spolupráce s 
vnitrostátními parlamenty, což je jeden ze strategických cílů na období 2022–2024, který společně 
zaštitují GŘ pro předsednictví a GŘ EXPO a který provádí ředitelství pro vztahy s vnitrostátními 
parlamenty v úzké spolupráci s příslušnými útvary v rámci GŘ EXPO15.

IPEX v současné době zpřístupňuje více než 105 000 stran od vnitrostátních parlamentů a orgánů 
EU, které obsahují informace týkající se kontroly v téměř 89 000 dokumentech vypracovaných 
vnitrostátními parlamenty a souvisejících s přibližně 16 618 spisy.

V roce 2021 navštívilo internetové stránky IPEX 300 732 jednotlivých návštěvníků. Bylo zobrazeno 21 
838 014 stránek a 30 217 045 nálezů. Modernizace IPEX v červenci 2021 na v3 a změny ve způsobu 
fungování systému měly značný dopad na počet zaznamenaných návštěv, což může vysvětlit, proč 
jsou údaje nižší než v předchozích letech.

Nové internetové stránky jsou příležitostí otevřít IPEX vnějšímu světu v ještě větší míře. Německé 
předsednictví mělo velký zájem na prohloubení výměny informací s výzkumnými pracovníky, kteří 
využívají databázi IPEX pro vědecké účely. Internetové stránky IPEX nabízejí vynikající možnosti pro 
studium parlamentních činností v EU, včetně meziparlamentní činnosti.

Hlavní vývoj v roce 2021:

• Spuštění platformy IPEX v3.

• Schválení (průběžného) pracovního programu na další tři roky činnosti.

• Zveřejnění oddílu o Síti pro podporu demokracie.

15 Viz sdělení o spolupráci s GŘ EXPO.
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6.2 Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci 
(ECPRD)

Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) spravované Evropským 
parlamentem společně s Parlamentním shromážděním Rady Evropy zahrnuje 66 parlamentních 
komor (39 v EU) z 54 zemí a orgány EU. Jednotlivé parlamenty zastupuje v síti téměř 120 korespondentů 
a zástupců korespondentů, kteří přispívají k hlavnímu cíli ECPRD: podpoře výměny informací a 
osvědčených postupů v oblastech společného zájmu. ECPRD podporuje spolupráci mezi členskými 
komorami iniciováním komparativních žádostí a pořádáním seminářů.

Pandemie COVID-19 měla i v roce 2021 zásadní dopad na pracovní tok sítě ECPRD. Její účinky na 
organizaci parlamentní práce byly nadále velmi významné a bylo zasláno mnoho žádostí, aby se 
zjistilo, jak se s touto situací vypořádávají ostatní komory (viz také příloha VI).

Vzhledem k epidemiologické situaci v loňském roce a ke skutečnosti, že nebylo možné pořádat 
mezinárodní akce prezenčně, síť ECPRD dále zdokonalovala své zkušenosti s pořádáním virtuálních 
seminářů a statutárních schůzí. Ačkoli nebylo možné zajistit klíčové osobní interakce pro síť určenou 
na podporu výměny informací a osvědčených postupů, distanční formát umožnil pořádat mnohem 
více schůzí a umožnil účast mnoha kolegů z vnitrostátních parlamentů, kteří by jinak nemohli 
cestovat.
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i. Komparativní žádosti

Žádosti o informace se týkaly mnoha odvětví, přičemž zvláštní význam byl přikládán tématům 
souvisejícím s organizací práce a parlamentní správou a sociálním a zdravotním otázkám.

356 ECPRD REQUESTS LAUNCHED IN 2021
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Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty rovněž poskytovalo podporu útvarům Evropského 
parlamentu tím, že usnadnilo a předalo jejich žádosti síti ECPRD. Celkem předložil Evropský parlament 
v roce 2021 síti ECPRD 14 žádostí. To představuje mírný nárůst oproti roku 2020, kdy podal Evropský 
parlament 12 žádostí. Evropský parlament poskytl 89 odpovědí na žádosti ostatních parlamentů 
ECPRD, což je nárůst oproti 81 odpovědím, které poskytl v roce 2020, a ještě větší ve srovnání s 29 
odpověďmi poskytnutými v roce 2019 a 31 v roce 2018.
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REQUESTS BY SUBJECT AREA

CODE SUBJECT AREA % 0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 ------

00 Parliament in general

01 Election

02 Law making

03 Parliamentary bodies

04 Competences, oversight and control

05 Administration of Parliament

06 Members of Parliament

07 Government and public administration

08  Political Parties

09 International relations

10 European Union

12 Law

13 Rights and freedom

15 Public safety

20 Trade and distribution

24 Finance

28 Social Questions, Health, Migration

32 Education

34 Culture, Media

40 Business, competition

44 Employment and working conditions

48 Transport

52 Environment

56 Economic Sectors

64 Production

66 Energy
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ii. Závěrečná shrnutí

Závěrečná shrnutí jsou nejlepším způsobem, jak zdůraznit obrovský počet a užitečnost žádostí a 
odpovědí ECPRD. Již dlouho se zvažují nové metody, jak podpořit vypracování závěrečných shrnutí. 
V tomto ohledu byla nová verze internetových stránek ECPRD, která byla spuštěna v říjnu 2020 za 
podpory IT služeb Evropského parlamentu, zaměřena na úpravu přehledu korespondentů s cílem 
vyzvat je, aby předložili svá závěrečná shrnutí a zviditelnili ta, která jsou nahrána na internetových 
stránkách ECPRD. V návaznosti na tyto úvahy se v roce 2020 výrazně zvýšila míra závěrečných shrnutí 
ECPRD, přičemž 41 % žádostí vedlo ke zveřejnění analýzy odpovědí (ve srovnání s 16 % v roce 2019 
a 11,3 % v roce 2018). Toto číslo se bohužel v roce 2021 snížilo na 21 %.

iii.  Statutární schůze

Schůze výkonného výboru byly organizovány distančně z Evropského parlamentu ve dnech 18. 
března, 1. července a 23. září. Hlavním cílem těchto zasedání byla příprava nadcházející výroční 
konference. Výkonný výbor se rovněž začal zabývat aktualizovanými pokyny ECPRD pro podávání 
žádostí.

Vzhledem k omezením týkajícím se schůzí a cest, která některé parlamenty v důsledku pandemie 
COVID-19 stále uplatňovaly, a s cílem upřednostnit bezpečnost všech účastníků se výroční konference 
korespondentů ECPRD opět konala distančně a pořádala ji Dolní sněmovna v Londýně dne 18. 
listopadu 2021. Mezi body pořadu jednání schůze patřila prezentace aktualizovaných pokynů pro 
žádosti ECPRD, s níž vystoupil výkonný výbor; dále spolupráce mezi ECPRD a datovým programem 
PARLINE Meziparlamentní unie (IPU); zprávy koordinátorů ECPRD o minulých a budoucích seminářích 
a prezentace zlepšení nových internetových stránek ECPRD. Kromě toho byli do výkonného výboru 
zvoleni čtyři noví členové.

iv.  Semináře

Pandemie COVID-19 opět ovlivnila pořádání seminářů ECPRD. Semináře jsou pro účastníky 
významnou příležitostí k výměně informací a osvědčených postupů velmi produktivním způsobem. 
Před rokem 2020 se všechny semináře konaly prezenčně a pořádaly je vnitrostátní parlamenty, které 
měly zájem o konkrétní projednávaná témata. Od vypuknutí pandemie COVID-19 se však všechna 
zasedání konala distančně.

Výroční seminář v rámci oblasti zájmu ECPRD „Knihovny, výzkumné služby a archivy“, organizovaný 
ve spolupráci s výzkumnou službou Evropského parlamentu a ředitelstvím pro vztahy s 
vnitrostátními parlamenty, se konal ve dnech 1. až 3. června 2021 jako on-line akce s názvem 
„Parlamentní výzkumné služby a knihovny: rok naděje a transformace“. Tento distanční seminář 
přilákal 90 účastníků z 30 parlamentních komor a mezinárodních organizací a nabídl fórum pro 
výměnu názorů o dlouhodobých dopadech koronaviru na pracovní metody a reakci parlamentních 
knihoven na krizi.

Na semináři vystoupili Rainer Wieland, místopředseda Evropského parlamentu, a Klaus Welle, 
generální tajemník Evropského parlamentu, a vyjádřili své názory na to, jak Evropský parlament 
během pandemie pokračoval v práci.

Sekretariát ECPRD se rovněž podílel na organizaci osmi dalších webinářů ECPRD (viz příloha VI C).

Hlavní vývoj v roce 2021: 

• Posílená spolupráce mezi oddělením EP pro podporu správy ekonomických záležitostí 
a hospodářským a rozpočtovým prostorem zájmu ECPRD a mezi výzkumnou službou 
Evropského parlamentu a parlamentními knihovnami, výzkumem a archivy ECPRD v oblastech 
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společného zájmu a vyšetřování.

• Aktualizované pokyny ECPRD pro podávání komparativních žádostí přijaté na výroční 
konferencí ECPRD. 

• Větší účast na webinářích.

6.3 Program na podporu parlamentu státu zastávajícího 
předsednictví

Evropský parlament soustavně podporuje úzkou spolupráci mezi vlastní správou a správami 
vnitrostátních parlamentů EU, zejména v přípravné fázi parlamentního rozměru každého 
předsednictví Rady EU. Evropský parlament nabízí parlamentu nastupujícího předsednictví 
možnost zúčastnit se programu uspořádaného pro zaměstnance v Bruselu s cílem připravit činnosti 
v souvislosti s parlamentním rozměrem předsednictví. Evropský parlament může na základě 
konkrétních požadavků, potřeb a priorit poskytnout parlamentu předsednictví program podpory 
šitý na míru. Tato iniciativa je příležitostí k navazování a upevňování osobních kontaktů se všemi 
zúčastněnými a k účinnému předávání informací a odborných znalostí, čímž usnadňuje budoucí 
práci a zajišťuje konzistentnost. Evropský parlament se může na nákladech programu podílet spolu 
s příslušným vnitrostátním parlamentem.

V posledních letech se řada členských států EU zhostila předsednictví v Radě EU poprvé. Parlamenty 
z těchto zemí měly zvláštní zájem o program na podporu parlamentu státu zastávajícího 
předsednictví poskytovaný Evropským parlamentem. Protože se tento program během přípravné 
fáze předsednictví osvědčil jako užitečný nástroj a vzhledem k neustálému vývoji meziparlamentní 
spolupráce, rozhodlo se ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty rozšířit program na 
všechna budoucí předsednictví. V posledních letech kladla předsednictví Rady EU zvláštní důraz 
na parlamentní rozměr a více do něj investovala, aby ve srovnání s obdobím před deseti lety zvýšila 
počet akcí, zasedání a iniciativ, které pořádají během pololetí, kdy zastávají předsednictví. 

Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty pracovalo na přizpůsobení programu na podporu 
parlamentu státu zastávajícího předsednictví konkrétním okolnostem, neboť v roce 2021 bylo 
omezeno cestování a setkávání osob, a nadcházejícímu slovinskému a francouzskému předsednictví 
nabízelo „virtuální návštěvy”. 

Program pro úředníky slovinského parlamentu, z nichž většina sídlí v Lublani, spočíval v řadě 
distančních schůzí místo obvyklé návštěvy Bruselu. V březnu a dubnu 2021 se uskutečnilo pět 
schůzek. Jejich součástí byly výměny názorů s řadou kolegů ze sekretariátu Evropského parlamentu, 
kteří se podělili o své zkušenosti s pořádáním různých akcí a činností: návštěva Konference předsedů 
v hlavním městě předsednictví, meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské spolupráci a 
správě; zasedání konference COSAC; konference o SZBP/SBOP; skupina pro společnou parlamentní 
kontrolu Europolu a meziparlamentní setkání výborů k hodnocení činnosti Eurojustu.

Cílem těchto setkání bylo navázat nezbytné kontakty mezi úředníky ze země předsednictví a 
zaměstnanci Evropského parlamentu a poskytnout příležitost k počáteční výměně informací o 
postupech, tématech a programech budoucích akcí a činností. 

Francouzské Národní shromáždění a Senát si přály navázat kontakty a poučit se ze zkušeností útvarů 
Evropského parlamentu, pokud jde o to, jak organizovat distanční a hybridní schůze, zejména ty s 
velkým počtem připojení, účastníků a jazyků. Vzhledem k omezením spojeným s francouzskými 
prezidentskými volbami se však nepodařilo dojednat s francouzským parlamentem vhodný termín 
pro program na podporu parlamentu státu zastávajícího předsednictví. Kvůli nedostatku času 
proběhla pouze výměna informací o technických otázkách.
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Hlavní vývoj v roce 2021:

• V prvním pololetí roku 2021 byl navržen program na podporu parlamentu státu zastávajícího 
předsednictví probíhající zcela v režimu on-line, který byl nabídnut slovinskému parlamentu s 
cílem připravit jej na předsednictví ve druhém pololetí roku 2021.

• Úředníci francouzského Národního shromáždění a Senátu si zejména přáli poučit se ze 
zkušeností Evropského parlamentu s pořádáním mnohojazyčných distančních schůzí, do 
nichž se zapojuje velký počet účastníků používajících mnoho různých jazyků.

6.4 Síť zástupců vnitrostátních parlamentů EU v Bruselu

Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty vítá a hostí administrativní zástupce vnitrostátních 
parlamentů EU (nebo jejich komor) vyslané do Evropského parlamentu. S cílem posílit spolupráci 
mezi parlamenty v EU poskytuje Evropský parlament od roku 1991 zástupcům na požádání zdarma 
kancelářské prostory a jiná interní zařízení ve svých prostorách v Bruselu a ve Štrasburku. 

Vnitrostátní parlamenty EU vysílají do Bruselu úředníky členských států, aby usnadnili vztahy s EU. 
V současné době má 55 zaměstnanců z 27 vnitrostátních parlamentů EU 43 kanceláří v prostorách 
Evropského parlamentu16. Kromě administrativních úkolů jsou tito zástupci, kteří jsou úředníky 
členských států, pověřeni vzájemným sdílením informací (v podobě obousměrného toku informací 
mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty EU) jakožto klíčovým faktorem v 
záležitostech EU.

Zástupci pracují v téže budově, v níž se nachází také ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. 
To vytváří v mnoha případech součinnost a podporuje snadnou interakci. V roce 2020 se ředitelství 
a zástupci v reakci na koronavirovou pandemii úspěšně přeorientovali na systém práce z domova, 
stejně jako většina správních útvarů Evropského parlamentu, a to v souladu s pokyny předsedy 
Evropského parlamentu a jeho generálního tajemníka. To pokračovalo i v roce 2021.

Seznam zástupců vnitrostátních parlamentů je dostupný zde:

www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments

Hlavní vývoj / výzvy v roce 2021:

• Pokračování převládajícího režimu práce z domova v důsledku koronavirové pandemie.

16 Situace ke dni 17. ledna 2022, včetně sekretariátu konference COSAC a informačního úředníka IPEX.

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments
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6.5 Semináře pro zaměstnance

Evropský parlament potvrdil ve svém usnesení z roku 2018 o provádění ustanovení Smlouvy týkajících 
se vnitrostátních parlamentů17 že, „lepší interakce a výměna informací mezi poslanci Evropského a 
vnitrostátních parlamentů a rovněž mezi zaměstnanci vnitrostátních parlamentů by zlepšila kontrolu 
evropské debaty na vnitrostátní úrovni a podpořila tak skutečně evropskou parlamentní a politickou 
kulturu“. V roce 2019 uspořádalo ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty řadu seminářů 
pro zaměstnance vnitrostátních parlamentů/komor EU. Zaměstnanci vnitrostátních parlamentů a 
EP se tak mohli setkávat na akcích, na nichž byla prezentována a projednávána relevantní evropská 
témata a na nichž se mohli vzájemně učit ze zkušeností a vyměňovat si osvědčené postupy.

Kromě spolupráce mezi parlamenty na politické úrovni patřily k důležitým akcím v posledních letech 
semináře pro zaměstnance, které měly usnadnit odbornou komunikaci na úrovni zaměstnanců. 
Semináře pro zaměstnance poskytují útvarům Parlamentu důležitou platformu, na níž mohou 
probíhat konkrétnější a cílenější výměny informací v oblastech společného zájmu. Představují 
dynamický prvek činnosti EP i vnitrostátních parlamentů EU. 

Oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí organizovalo i nadále on-line semináře 
pro zaměstnance zaměřené na sdílení nejnovějších informací o evropském semestru, včetně 
hospodářských priorit a posílení spolupráce a lepšího pochopení v oblasti cyklu evropského 
semestru prostřednictvím sdílení znalostí a výměny osvědčených postupů. V roce 2021 bylo 
uspořádáno šest seminářů tohoto druhu.

Hlavní vývoj v roce 2021: 

• Pokračování v on-line seminářích pro zaměstnance v oblasti správy ekonomických záležitostí 
bez ohledu na výzvy spojené s pandemií COVID-19.

17 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018 o provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních 
parlamentů (Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 121).



49

7. NÁSTROJE A PODPŮRNÁ ČINNOST
7.1 Organizace distančních schůzí a videokonferencí

Dokonce již před pandemií COVID-19 využíval Evropský parlament videokonference jako nástroj 
k usnadnění meziparlamentní spolupráce. Evropský parlament již dlouhou dobu disponuje 
technickými řešeními, která umožňují videokonference s velmi vysokou kvalitou obrazu a zvuku, 
jakož i tlumočení do několika jazyků. Využívání videokonferencí však bylo před rokem 2020 omezené. 
Na začátku zdravotní krize v roce 2020 vedla potřeba přizpůsobit a zlepšit způsob práce a spolupráce 
na dálku k obrovskému digitálnímu a technickému pokroku v pořádání distančních parlamentních 
schůzí. Vzhledem k tomu, že zdravotní krize pokračovala i v roce 2021, byly tyto nástroje využívány ve 
velké míře i nadále.

Evropský parlament si je vzhledem ke svému specifickému složení poslanců z 27 různých zemí již 
dlouho vědom výhod videokonferencí: umožňují pravidelnější kontakt mezi poslanci a zároveň 
snižují dobu cestování, náklady na služební cesty a uhlíkovou stopu. Videokonference jsou celkově 
nákladově efektivním a k životnímu prostředí šetrným nástrojem pro pořádání schůzí, takže na jeho 
podporu byly investovány odpovídající zdroje. Kromě toho bylo v letech 2020 a 2021 dosaženo 
značného pokroku v oblasti digitálních technologií.

Epidemiologická situace se v roce 2021 nezlepšila dostatečně na to, aby umožnila všeobecné 
obnovení cestování nebo pořádání osobních setkání velkého počtu osob. Zdá se však, že 
meziparlamentní spolupráci to významně nepoznamenalo, přinejmenším pokud jde o počet 
pořádaných schůzí a činností. Většina parlamentů zavedla vhodná technická řešení na podporu 
distančních schůzí, což byl standardní prostředek i pro meziparlamentní komunikaci a spolupráci. 

Distanční rozpravy a hybridní schůze se téměř staly normou, ačkoli poslanci vnitrostátních 
parlamentů i Evropského parlamentu postrádali interaktivnější výměny názorů tváří v tvář a osobní 
kontakt. Ukázalo se, že distanční schůze jsou rovněž obzvláště účinnými formáty pro neformální 
brífinky, ad hoc setkání a cílené výměny s vysoce postavenými řečníky. V této souvislosti stojí za 
zmínku, že konference předsedů parlamentů EU, kterou uspořádalo německé předsednictví v 
distančním režimu v květnu 2021, přijala dokument nazvaný „Posílení meziparlamentní spolupráce 
prostřednictvím moderních technologií“ a diskutovala o tom, jak digitalizace ovlivňuje zastupitelskou 
demokracii. 

Stejně jako na začátku pandemie i v roce 2021 Evropský parlament i nadále využíval platformu pro 
mnohojazyčná setkání s tlumočením pro schůze výborů a meziparlamentní konference.

Hlavní vývoj v roce 2021: 

• Stejně jako v předchozím roce byly v roce 2021 standardním způsobem meziparlamentní 
komunikace distanční schůze pořádané prostřednictvím videokonferencí, a to od neformálních 
dvoustranných videokonferencí až po komplexní konference na vysoké úrovni s vysokým 
počtem účastníků. Distanční nebo hybridní schůze se staly běžnou formou schůzí.

• Účast poslanců, poslanců EP a vysoce postavených řečníků na distančních schůzích byla i 
nadále vysoká, přičemž řečníci byli podle všeho ochotnější účastnit se schůzí konaných na 
dálku spíše než osobních výměn názorů. 

• Evropský parlament nadále usiloval o zlepšení svých technických kapacit, pokud jde o 
pořádání distančních schůzí.
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7.2 CONNECT – databáze Evropského parlamentu obsahující podání 
vnitrostátních parlamentů

Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty poskytuje poslancům EP (zvláště zpravodajům) a 
politickým orgánům a útvarům Evropského parlamentu specifické odborné informace týkající se 
podání vnitrostátních parlamentů podle protokolů č. 1 a 2 během celého legislativního cyklu. V této 
souvislosti spravuje databázi CONNECT, která obsahuje všechny dokumenty obdržené od 
vnitrostátních parlamentů podle protokolů č. 1 a 2 od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. 
Odůvodněná stanoviska týkající se systému včasného varování jsou přístupná ve všech úředních 
jazycích EU.

Z databáze CONNECT je možné čerpat od roku 2007, kdy byla zpřístupněna na internetových 
stránkách ředitelství. Všechny informace v této databázi, včetně odůvodněných stanovisek a 
příspěvků vnitrostátních parlamentů, jsou na základě postupů, k nimž se vztahují, přímo dostupné 
v e-Committee, společné pracovní platformě GŘ IPOL a GŘ EXPO. To platí nejen pro odůvodněná 
stanoviska, ale i všechny příspěvky obdržené od vnitrostátních parlamentů EU. 

Díky databázi CONNECT mohou mít zpravodajové, poslanci, asistenti a pracovníci sekretariátů 
výborů i všechny externí zúčastněné strany v každém okamžiku legislativního procesu aktuální 
a úplný přehled o všech podáních obdržených od vnitrostátních parlamentů. V roce 2021 bylo 
obdrženo celkem 345 podání: 123 podání (36 %) bylo obdrženo na základě protokolu č. 2 o kontrole 
subsidiarity a 222 (64 %) příspěvků bylo předloženo v rámci neformálního politického dialogu.

K 1. lednu 2022 se v databázi CONNECT nacházelo celkem 6 347 podání (odůvodněných stanovisek 
a příspěvků) vnitrostátních parlamentů EU. 3 681 podání (58 %) bylo obdrženo na základě protokolu 
č. 2 o kontrole subsidiarity a 2 666 (42 %) připomínek bylo předloženo v rámci neformálního 
politického dialogu. 

Hlavní vývoj v roce 2021:

• Databáze CONNECT byla aktualizována tak, aby byla kompatibilní s automatickým přijímáním 
podání prostřednictvím nové platformy pro podání vnitrostátních parlamentů.
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7.3 Adresář příslušných výborů (CorCom)

Adresář příslušných výborů (CorCom) je zdrojem informací o výborech vnitrostátních parlamentů, 
které odpovídají příslušným výborům Evropského parlamentu. Obsahuje také informace o 
jednotlivých sekretariátech výborů vnitrostátních parlamentů EU a EP. Informace uvedené v adresáři 
pocházejí od stálých zástupců vnitrostátních parlamentů EU v Bruselu.

CorCom je užitečný nástroj pro navazování kontaktů mezi výbory Evropského parlamentu a 
příslušnými výbory vnitrostátních parlamentů. Lze v něm také vyhledávat předsedu a sekretariát 
výboru, což je vždy obzvláště užitečné pro posílení spolupráce mezi Evropským parlamentem a 
vnitrostátními parlamenty.

Po přijetí usnesení z května 200918 o vývoji vztahů mezi vnitrostátními parlamenty EU a Evropským 
parlamentem v rámci Lisabonské1⁸ smlouvy (zpravodaj Elmar Brok) byl odpovídajícím způsobem 
revidován jednací řád Evropského parlamentu, který nyní stanoví, že „výbor se může přímo zapojit 
do dialogu s vnitrostátními parlamenty na úrovni výborů v rámci stropu rozpočtových prostředků 
vyčleněných k tomuto účelu. Tato jednání mohou zahrnovat vhodnou formu spolupráce před 
legislativním procesem a po něm“ (čl. 150 odst. 3).

Aplikace CorCom je soustavně zdokonalována a aktualizována, aby odrážela měnící se potřeby 
svých uživatelů. V průběhu několika let získala podobu internetové aplikace19, je uživatelsky mnohem 
vstřícnější a je vybavena celou řadou nových funkcí. V roce 2021 zaznamenala aplikace 4 612 návštěv 
264 uživatelů, přičemž celkový počet jednotlivých přístupů na webové stránky činil 187 059.

18 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. května 2009 o vývoji vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními 
parlamenty v rámci Lisabonské smlouvy (Úř. věst. 212E, 5.8.2010, s. 94).

19 CorCom slouží pouze k internímu použití a je k dispozici na intranetu Evropského parlamentu.
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7.4 Publikace ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty

Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty vydává řadu publikací. 

Jedna z nich, „Spotlight on Parliaments in Europe“ (Zaostřeno na parlamenty v Evropě) shrnuje 
informace o určitých aktuálních záležitostech a je distribuován mezi parlamenty v rámci sítě ECPRD.

„Weekly Agenda“ (Týdenní program) poskytuje informace o činnostech, jichž se účastní vnitrostátní 
parlamenty, s cílem zvýšit transparentnost a viditelnost četných meziparlamentních činností, které 
se konají. 

Informační materiál „State of Play Note“ (Sdělení o aktuálním stavu) informuje o podáních 
obdržených od vnitrostátních parlamentů.

Publikace „Spotlight on Parliaments in Europe“ (Zaostřeno na parlamenty v Evropě) shrnuje 
informace o určitých aktuálních záležitostech a je distribuován mezi parlamenty v rámci sítě ECPRD.

V roce 2021 připravilo ředitelství pět čísel této publikace: 

• Spotlight č. 33 – únor 2021 – Stav opatření proti COVID-19 v parlamentech;

• Spotlight č. 34 – březen 2021 – Posouzení dopadů právních předpisů na rovnost žen a mužů;

• Spotlight č. 35 – červenec 2021 – Statut a financování politických stran a nadací;

• Spotlight č. 36 – září 2021 – Organizace plenárních zasedání;

• Spotlight č. 37 – prosinec 2021 – Povinnost vlády poskytovat odpovídající informace o návrzích 
zákonů.

Tyto publikace jsou k dispozici na internetových stránkách ředitelství (https://www.europarl.europa.
eu/relnatparl/en/home/publications)

„Weekly Agenda“ (Týdenní program) je zasílán vždy v pátek e-mailem všem poslancům a útvarům 
Evropského parlamentu. V roce 2021 bylo zasláno 41 těchto zpravodajů. Informuje se v nich o 
meziparlamentních akcích pořádaných ve dvou nadcházejících týdnech, jako jsou dvoustranné 
návštěvy, meziparlamentní konference a meziparlamentní setkání výborů. Ve zpravodaji jsou 
uváděny termíny, místa konání a zúčastněné útvary EP. 

Ředitelství vydává informační dokument State of Play Note (Sdělení o aktuálním stavu), který se týká 
odůvodněných stanovisek a příspěvků předložených vnitrostátními parlamenty (viz kapitola 5.1.3).

Provozuje rovněž internetové stránky, které poskytují informace o jeho nadcházejících činnostech 
a publikacích.

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/publications
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8. ŘEDITELSTVÍ PRO VZTAHY S VNITROSTÁTNÍMI 
PARLAMENTY

Navzdory značným nadějím nedošlo v roce 2021 k návratu k normálnímu stavu. Stejně jako rok 

2020 se i tento rok ukázal jako náročný, i když důvody se v mnoha ohledech lišily. Ředitelství pro 
vztahy s vnitrostátními parlamenty se snažilo zajistit kontinuitu své činnosti s cílem poskytovat 
kvalitní podporu poslancům Evropského parlamentu a jeho různým partnerům, pokračovat v 
institucionální spolupráci a legislativním dialogu s vnitrostátními parlamenty EU a pomáhat s 
četnými meziparlamentními aktivitami.

Ředitelství zajišťuje podporu pro meziparlamentní aktivity, přispívá k provádění ustanovení Smlouvy 
o meziparlamentní spolupráci a působí jako znalostní středisko pro informace o vnitrostátních 
parlamentech EU. Zastupuje Evropský parlament ve správních sítích meziparlamentní spolupráce. 
Řídí vztahy s úředníky, kteří zastupují vnitrostátní parlamenty EU v Bruselu, a udržuje úzké vztahy s 
příslušnými správami.

Ředitelství si velmi váží neustávající podpory generálního tajemníka, zástupce generálního tajemníka 
a všech útvarů generálních ředitelství Evropského parlamentu, s nimiž spolupracuje.

Ředitelka: Katrin Ruhrmannová

Ředitelství sestává ze dvou oddělení:

Oddělení pro legislativní dialog

Oddělení pro legislativní dialog odpovídá převážně za politický a legislativní dialog s vnitrostátními 
parlamenty. Plánuje, koordinuje a organizuje meziparlamentní setkání na úrovni výborů, včetně 
meziparlamentních setkání výborů, Evropského parlamentního týdne a schůzí skupiny pro 
společnou parlamentní kontrolu Europolu. Zajišťuje také sledování kontrol subsidiarity a návazné 
kroky zpravodajů a výborů, pokud jde o provádění Protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a 
proporcionality. Oddělení rovněž pořádá tematické semináře, na nichž se setkávají správní orgány 
Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů, a odpovídá za databáze CONNECT a CorCom.

Vedoucí oddělení: Jesús Gómez

Oddělení pro institucionální spolupráci

Oddělení pro institucionální spolupráci odpovídá za mnohostrannou regulovanou spolupráci, tj. 
za Konferenci předsedů parlamentů EU, schůze generálních tajemníků parlamentů EU a konferenci 
COSAC. Oddělení má rovněž na starost zavedené sítě, zejména IPEX a ECPRD, spolupráci s GŘ EXPO 
a koordinaci programu na podporu parlamentu předsednického státu a návštěv týkajících se 
budování kapacit.

Vedoucí oddělení: Anne Louise McLauchlanová

Tato zpráva a další informace týkající se vztahů Evropského parlamentu s vnitrostátními parlamenty 
EU jsou k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu:

www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports
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PŘÍLOHY
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PŘÍLOHA I – Zasedání konference COSAC – témata a hlavní řečníci v 
roce 2021

Jednání konference COSAC Místo, datum Místo, datum
Hlavní řečníci / účastníci 
diskuse z Evropského 
parlamentu

Schůze předsedů konference COSAC Videokonference, 11. 
ledna 2021

I – Priority portugalského předsednictví Rady 
Evropské unie

II – Oživení a odolnost Evropské unie

Neformální výměna názorů s Michelem 
Barnierem, vedoucím pracovní skupiny 
pro vztahy se Spojeným královstvím, a s 
předsedy výborů pro evropské záležitosti 
vnitrostátních parlamentů EU a Evropského 
parlamentu

Videokonference, 25. 
ledna 2021

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a 
Spojeným královstvím

Neformální výměna názorů předsedů 
konference COSAC s místopředsedkyní 
Evropské komise Věrou Jourovou

Videokonference, 28. 
ledna 2021

Evropský akční plán pro demokracii

Neformální výměna názorů předsedů 
konference COSAC s místopředsedkyní 
Evropské komise Stellou Kyriakidesovou

Videokonference, 8. 
února 2021

Evropská zdravotní unie

Neformální výměna názorů mezi výkonným 
místopředsedou Evropské komise Valdisem 
Dombrovskisem a předsedy konference 
COSAC a Evropským parlamentem

Videokonference, 7. 
dubna 2021

Facilita na podporu oživení a odolnosti a přezkum 
obchodní politiky

LXV. plenární zasedání konference COSAC Videokonference, 31. 
května až 1. června 2021

I – Portugalské předsednictví Rady EU

II – Sociální Evropa: jaký model pro hospodářskou, 
digitální a klimatickou transformaci?

III – Provádění národních plánů pro oživení a 
odolnost – úloha vnitrostátních parlamentů

IV – Konference o budoucnosti Evropy: aktuální stav

Roberta Metsolová, 
první místopředsedkyně 
Evropského parlamentu

Guy Verhofstadt, poslanec 
Evropského parlamentu

Antonio Tajani, předseda 
výboru AFCO Evropského 
parlamentu

Schůze předsedů konference COSAC Videokonference, 19. 
července 2021

I – Priority slovinského předsednictví Rady Evropské 
unie

II – Kybernetická bezpečnost v EU – Posílení 
odolnosti kritické infrastruktury a kybernetické 
obrany

Roberta Metsolová, 
první místopředsedkyně 
Evropského parlamentu

Výměna názorů mezi výkonnou 
místopředsedkyní Evropské komise pro 
Evropu připravenou na digitální věk 
Margrethe Vestagerovou a předsedy výborů 
pro evropské záležitosti vnitrostátních 
parlamentů EU a Evropského parlamentu

Videokonference, 12. října 
2021

Balíček týkající se digitálních služeb (akt o digitálních 
službách a akt o digitálních trzích), Rada pro obchod 
a technologie, globální minimální daň z příjmu 
právnických osob podle OECD

Výměna názorů mezi Kadri Simsonovou, 
evropskou komisařkou pro energetiku, a 
předsedy výborů pro evropské záležitosti 
vnitrostátních parlamentů EU a Evropského 
parlamentu

Videokonference, 8. 
listopadu 2021

Energetická transformace

LXVI. plenární zasedání konference COSAC Videokonference, 29.–30. 
listopadu 2021

I – Výsledky slovinského předsednictví Rady EU

II – Směrem k evropské perspektivě pro západní 
Balkán

III – Budoucí úloha mladých lidí v rozhodovacích 
procesech EU a nad jejich rámec

IV – Konference o budoucnosti Evropy

Roberta Metsolová, 
první místopředsedkyně 
Evropského parlamentu

Guy Verhofstadt, poslanec 
Evropského parlamentu

Podrobnější informace o pořadech jednání zasedání konference COSAC ve znění zveřejněném 
předsednictvími naleznete na internetových stránkách sítě IPEX: www.ipex.eu

https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/
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PŘÍLOHA II –Meziparlamentní setkání výborů a meziparlamentní 
konference pořádané Evropským parlamentem v Bruselu v roce 2021

POČET ÚČASTNÍKŮ:

Datum Výbor EP

Událost Parlamenty členských států EP

Druh schůze Název setkání Poslanci Parlamenty Komory Poslanci

22. února 2021

ECON 
ENVI 
EMPL 
BUG

Evropský 
parlamentní týden: 
Plenární zasedání

Konference o evropském semestru 
– Meziparlamentní konference o 
stabilitě, hospodářské koordinaci a 
správě v EU

155 26 36 12 osobně + distanční 
účast

22. února 2021 ECON

Evropský 
parlamentní týden: 
Meziparlamentní 
setkání výborů

Meziparlamentní konference o 
stabilitě, hospodářské koordinaci a 
správě v EU 59 23 29 18 osobně + distanční 

účast

22. února 2021 BUDG

Evropský 
parlamentní týden: 
Meziparlamentní 
setkání výborů

Meziparlamentní konference o 
stabilitě, hospodářské koordinaci a 
správě v EU 63 21 26 12 osobně + distanční 

účast

22. února 2021 EMPL

Evropský 
parlamentní týden: 
Meziparlamentní 
setkání výborů

Meziparlamentní konference o 
stabilitě, hospodářské koordinaci a 
správě v EU 41 13 17 13 osobně + distanční 

účast

22. února 2021 ENVI

Evropský 
parlamentní týden: 
Meziparlamentní 
setkání výborů

Meziparlamentní konference o 
stabilitě, hospodářské koordinaci a 
správě v EU 39 15 20 13 osobně + distanční 

účast

4. března 2021 FEMM
Meziparlamentní 
setkání výborů

Mezinárodní den žen: „Jsme silné: 
ženy v čele proti onemocnění COVID 
19“

61 23 31 17 osobně + distanční 
účast

14. června 
2021 LIBE / DEVE Meziparlamentní 

setkání výborů
Druhá konference na vysoké úrovni 
o migraci a azylu v Evropě 55 27 36 48 osobně + distanční  

účast 

22. června 
2021 AFCO

Meziparlamentní 
setkání výborů

Reforma evropského volebního 
práva, vyšetřovací právo Evropského 
parlamentu

38 25 34 24 osobně + distanční 
účast

25.–26. října 
2021 LIBE

Skupina pro 
společnou 
parlamentní kontrolu

Skupina pro společnou parlamentní 
kontrolu Agentury Evropské unie 
pro spolupráci v oblasti prosazování 
práva (EUROPOL)

73 25 30 32 osobně + distanční 
účast

27. září 2021 BECA
Meziparlamentní 
setkání výborů

Zvrácení trendu v oblasti rakoviny: 
pohled vnitrostátních parlamentů na 
Evropský plán boje proti rakovině

39 20 25 15 osobně + distanční 
účast

8. listopadu 
2021 AIDA Meziparlamentní 

setkání výborů
Umělá inteligence a digitální dekáda 46 23 28 9 osobně + distanční 

účast

9. listopadu 
2021 AFCO

Meziparlamentní 
setkání výborů

Očekávání vnitrostátních 
parlamentů od Konference o 
budoucnosti Evropy

56 21 17 9 osobně + distanční 
účast

9. listopadu 
2021 INGE

Meziparlamentní 
setkání výborů

Zahraniční vměšování do všech 
demokratických procesů v Evropské 
unii, včetně dezinformací

38 14 19 17 osobně + distanční 
účast

18. listopadu 
2021 AGRI Meziparlamentní 

setkání výborů
Vypracování strategických plánů SZP 
v každém členském státě 54 23 30 30 osobně + distanční 

účast

30. listopadu 
2021 FEMM Meziparlamentní 

setkání výborů
Boj proti násilí vůči ženám 48 23 30 56 osobně + distanční 

účast

9. prosince 
2021 LIBE Meziparlamentní 

setkání výborů
Právní stát 49 21 17 14 osobně + distanční 

účast 

10. prosince 
2021 LIBE / DEVE Konference na vysoké 

úrovni
Třetí konference na vysoké úrovni o 
migraci a azylu v Evropě 57 25 28 13 osobně + distanční 

účast

Celkový počet účastníků 971 352
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PŘÍLOHA III – Návštěvy vnitrostátních parlamentů EU v Evropském 
parlamentu v roce 2021 (včetně videokonferencí zprostředkovaných 
ředitelstvím)

Datum (data) Země a komora Výbor na návštěvě / jiné S kým se návštěva v EP 
setkala 

Druh návštěvy / 
místo

5.1.2021 SLOVINSKO – Národní 
shromáždění 

Marko Pogačnik, předseda výboru pro 
evropské záležitosti

první místopředsedkyně 
Roberta Metsolová videokonference

8.1.2021 NĚMECKO – Bundestag Gunther Krichbaum, předseda výboru 
pro evropské záležitosti

první místopředsedkyně 
Roberta Metsolová videokonference

19.1.2021 LITVA – Seimas Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
předsedkyně výboru pro evropské 
záležitosti

první místopředsedkyně 
Roberta Metsolová videokonference

22.1.2021 ŘECKO – Parlament Nikitas Kaklamanis, předseda výboru 
pro evropské záležitosti

první místopředsedkyně 
Roberta Metsolová videokonference

1.2.2021 NĚMECKO – Bundestag Guido Wolf, předseda výboru pro 
evropské záležitosti

první místopředsedkyně 
Roberta Metsolová videokonference

9.2.2021 FRANCIE – Assemblée 
Nationale 

Sabine Thillayeová, předsedkyně 
výboru pro evropské záležitosti

první místopředsedkyně 
Roberta Metsolová videokonference

22.2.2021 POLSKO – Senat, LITVA – 
Seimas, LOTYŠSKO – Saeima, 
ESTONSKO – Riigikogu a ČESKÁ 
REPUBLIKA – Senát 

Bogdan Klich (předseda výboru pro 
zahraniční věci a evropské záležitosti 
polského Senátu); Laima Andrikienė 
(Litva, místopředsedkyně Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy); Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė (Litva, 
místopředsedkyně Seimas, předsedkyně 
výboru pro záležitosti EU), Rihards 
Kols (Lotyšsko, předseda výboru pro 
zahraniční věci); Enn Eesmaa (Estonsko); 
Pavel Fischer (Česká republika)

první místopředsedkyně 
Roberta Metsolová

videokonference

25.2.2021 FINSKO – Parlament Satu Hassiová, předsedkyně výboru 
pro evropské záležitosti

první místopředsedkyně 
Roberta Metsolová videokonference

17.3.2021 PORTUGALSKO – Assembleia da 
República

Výbor pro rozpočet a finance Poslanci EP z podvýboru FISC videokonference

22.4.2021 CHORVATSKO – Parlament předseda a členové výboru pro 
evropské záležitosti

první místopředsedkyně 
Roberta Metsolová videokonference

3.5.2021 LITVA – Seimas poslanci Seimas Raphaël Glucksmann, poslanec 
EP, předseda INGE videokonference

22.6.2021 SLOVINSKO – Národní 
shromáždění 

Igor Zorčič, předseda Národního 
shromáždění, a členové výboru pro 
evropské záležitosti slovinského 
Národního shromáždění a výboru 
pro mezinárodní vztahy a evropské 
záležitosti slovinské Státní rady

první místopředsedkyně 
Roberta Metsolová

Slovinsko

6.9.2021 NIZOZEMSKO – Tweede Kamer poslanci (zpravodajové k reformě 
WTO)

poslanci EP (zpravodajové k 
reformě WTO) videokonference

23.9.2021 ESTONSKO – Riigikogu Hanno Pevkur, místopředseda 
estonského parlamentu (Riigikogu) 
a členové výboru pro záležitosti 
EU, výboru pro životní prostředí a 
hospodářského výboru

první místopředsedkyně 
Roberta Metsolová

Estonsko

23-24.9.2021 LITVA – Seimas Viktorija Čmilytė-Nielsenová, 
předsedkyně Seimas, a předsedové 
a členové výboru pro evropské 
záležitosti, výboru pro zahraniční 
věci, výboru pro národní bezpečnost 
a obranu a výboru pro lidská práva 
litevského parlamentu (Seimas)

první místopředsedkyně 
Roberta Metsolová

Litva

28.10.2021 POLSKO – Senat Výbor pro zahraniční věci a EU 
polského Senátu 

první místopředsedkyně 
Roberta Metsolová Polsko



58

PŘÍLOHA IV – Údaje mechanismu včasného varování

Výbor pro právní záležitosti, který se zabývá otázkami souvisejícími s dodržováním zásady 
subsidiarity v rámci Evropského parlamentu, poskytl následující definice dokumentů předkládaných 
vnitrostátními parlamenty:

• „Odůvodněná stanoviska“ jsou sdělení, která poukazují na to, že určitý návrh legislativního 
aktu není v souladu se zásadou subsidiarity, a která jsou v osmitýdenní lhůtě uvedené v článku 
6 protokolu č. 2 Lisabonské smlouvy předložena Evropskému parlamentu.

• „Příspěvky“ se rozumí veškerá další sdělení, která nesplňují výše uvedená kritéria 
odůvodněného stanoviska.

PODÁNÍ OBDRŽENÁ OD VNITROSTÁTNÍCH PARLAMENTŮ V ROCE 20

Členský stát Parlament/komora Odůvodněná 
stanoviska Příspěvky

Rakousko Nationalrat 0 1

Rakousko Bundesrat 0 1

Belgie Chambre des Représentants 0 0

Belgie Sénat 0 0

Bulharsko Narodno Sabranie 0 1

Chorvatsko Hrvatski Sabor 0 0

Kypr Vouli ton Antiprosópon 0 0

Česká republika Poslanecká sněmovna 0 8

Česká republika Senát 4 23

Dánsko Folketinget 0 2

Estonsko Riigikogu 0 0

Finsko Eduskunta 0 0

Francie Assemblée Nationale 0 0

Francie Sénat 4 4

Německo Bundestag 0 0

Německo Bundesrat 0 10

Řecko Vouli ton Ellinon 0 6

Maďarsko Országgyűlés 0 0

Irsko Seanad Éireann 6 0

Irsko Houses of the Oireachtas 0 1

Itálie Camera dei deputati 5 12

Itálie Senato 0 10

Litva Seimas 0 0

Lucembursko Chambre des Députés 0 0

Lotyšsko Saeima 0 0

Malta Kamra tad-Deputati 1 0

Nizozemsko Tweede Kamer 0 1

Nizozemsko Eerste Kamer 0 5

Polsko Sejm 0 0

Polsko Senat 0 10

Portugalsko Assembleia da República 0 38

Rumunsko Camera Deputaților 0 0

Rumunsko Senat 0 16

Španělsko Congreso / Senado 0 53

Švédsko Riksdag 3 0

Slovinsko Državni Zbor 0 0

Slovinsko Državni Svet 0 0

Slovensko Národná rada 1 0

CELKEM 24 202
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PŘÍLOHA V – Příspěvky podané na základě protokolu č. 1 – neformální 
politický dialog

V této tabulce jsou uvedeny dokumenty vnitrostátních parlamentů EU zaslané v reakci na návrhy 
legislativních aktů, které spadají do výlučné pravomoci EU, a na nelegislativní dokumenty všeho 
druhu, např. zelené/bílé knihy či sdělení Evropské komise, na něž se vztahuje protokol č. 1 Smluv.  

PŘÍSPĚVKY OBDRŽENÉ OD VNITROSTÁTNÍCH PARLAMENTŮ V ROCE 2021

Členský stát Parlament/komora 2021

Rakousko Nationalrat 0

Rakousko Bundesrat 1

Belgie Chambre des Représentants 0

Belgie Sénat 2

Bulharsko Narodno Sabranie 0

Chorvatsko Hrvatski Sabor 0

Kypr Vouli ton Antiprosópon 0

Česká republika Poslanecká sněmovna 13

Česká republika Senát 27

Dánsko Folketinget 0

Estonsko Riigikogu 0

Finsko Eduskunta 1

Francie Assemblée Nationale 7

Francie Sénat 11

Německo Bundestag 1

Německo Bundesrat 10

Řecko Vouli ton Ellinon 0

Maďarsko Országgyűlés 0

Irsko Houses of the Oireachtas 1

Itálie Kamera dei Deputati 11

Itálie Senato 0

Litva Seimas 1

Lucembursko Chambre des Députés 0

Lotyšsko Saeima 0

Malta Kamra tad-Deputati 0

Nizozemsko Tweede Kamer 5

Nizozemsko Eerste Kamer 10

Polsko Sejmu 0

Polsko Senat 2

Portugalsko Assembleia da República 16

Rumunsko Kamera Deputaților 24

Rumunsko Senat 16

Španělsko Congreso / Senado 60

Švédsko Riksdag 1

Slovinsko Državni Zbor 0

Slovinsko Državni Svet 0

Slovensko Národná rada 2

CELKEM 222
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PŘÍLOHA VI – Evropské centrum pro parlamentní výzkum a 
dokumentaci (ECPRD) 

A. Témata, která politické orgány a správní útvary Evropského parlamentu 
konzultovaly se sítí ECPRD v roce 2021 prostřednictvím komparativních 
žádostí:

1. Rovnost žen a mužů v parlamentní diplomacii
2. Aktuální informace k žádosti č. 4548: společný dokument pro aktualizaci tabulky: „Stav opatření             

proti COVID 19 v parlamentech“
3. Přístupnost budov vnitrostátních parlamentů členských států EU
4. Status a financování politických stran a nadací
5. Vnitrostátní postupy jmenování členů Evropského účetního dvora (EÚD)
6. Průzkum týkající se začleňování hlediska rovnosti žen a mužů
7. Organizace plenárních zasedání
8. Účelově vázané příjmy, půjčky a úvěry
9. Pobídky ke zvýšení účasti na plenárních rozpravách

10. Kybernetická bezpečnost v parlamentu
11. Sítě Meziparlamentní unie Parline a ECPRD
12. Modernizace logistických služeb v parlamentech
13. Politiky zátěžového testování na podporu jejich robustnosti a odolnosti
14. Aktuální informace k žádosti č. 4855: používání digitálního certifikátu EU COVID v parlamentních 

jednáních

B. The European Parliament provided replies to requests from other ECPRD 
Parliaments on the following topics:

1. Parlamentní tajemníci [„whips“]
2. Zkušenosti Evropského parlamentu s několika tématy souvisejícími s prací poslanců EP
3. Právní úprava týkající se loveckých psů
4. Aktuální informace k žádosti č. 4855: používání digitálního certifikátu EU COVID v parlamentních 

jednáních
5. Politiky zátěžového testování na podporu jejich robustnosti a odolnosti
6. Nepřípustnost pozměňovacích návrhů, které nespadají do oblasti působnosti návrhu zákona 

(přílepky zákonů)
7. Náležitá péče a odpovědnost podniků 
8. Návštěvnická centra
9. Nedodržení zákonného příkazu nebo požadavku úředníka donucovacího orgánu a další

10. Přijímání olympijských šampionů na vysoké školy, aniž by museli složit zkoušky
11. Titulky na schůze výborů a komisí (pro sluchově postižené osoby)
12. Technické překážky vstupu do parlamentních budov
13. Pravidla pro tvorbu právních předpisů a proces tvorby právních předpisů
14. Znovuotevření poboček knihoven a poskytování knihovnických služeb na místě během 

pandemie COVID-19 
15. Aktuální informace k žádosti č. 2413: „Kancelář předsedy Parlamentu“
16. Úloha předsedy poslanecké sněmovny
17. Zaměstnanci Parlamentu a smíšené nebo hybridní pracovní režimy
18. Používání digitálního certifikátu EU COVID v parlamentních jednáních
19. Nové parlamentní zasedání a platná opatření
20. Sítě Meziparlamentní unie Parline a ECPRD
21. Používání konopí pro lidskou spotřebu
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22. Parlamentní archiv – aktuální informace k žádosti č. 902
23. Lékařská nedbalost
24. Požadovaná většina hlasů při volbě úředníků v Parlamentu
25. Parlament vstřícný k rodinám poslanců
26. Projev zahraniční hlavy státu / předsedy vlády v parlamentu
27. Antigenní testy na COVID-19 v parlamentu
28. Normy pro malé zemědělské trhy
29. Podmínky a omezení výkonu poslaneckého mandátu
30. Vyšetřování šikany, obtěžování a nevhodného sexuálního chování: „podávání zpráv o 

skupinách“
31. Školský zákon
32. Digitalizace parlamentních dokumentů – více otázek
33. Nová legislativní politika v oblasti správních deliktů
34. Nehmotné prostředky na podporu kulturních mecenášů
35. Veřejnoprávní sdělovací prostředky a rady sdělovacích prostředků
36. Proces tvorby právních předpisů
37. Upuštění od trestu / zrušení trestu, pokud nezletilá osoba odmítá osobní kontakt s jedním ze 

svých rodičů
38. Povinnost poslanců pobírat plat nebo odměnu
39. Instituty parlamentních studií, parlamentarismu a zákonodárství
40. Strategie IKT
41. Omezení pohybu uložená během pandemie COVID-19
42. Digitalizace a virtuální parlamentní činnost
43. Budování sportovních zařízení
44. Zákaz sexuálního obtěžování
45. Distanční schůze výborů
46. Podpora poslanců a úředníků parlamentu, kteří byli vystaveni obtěžování v sociálních médiích
47. Nabývání zemědělské půdy
48. Náboženské svátky a přiměřená úprava pro účely náboženství
49. Podání kasačního opravného prostředku (proces u soudu posledního stupně)
50. Sestavování rozpočtu v oblasti dobrých životních podmínek
51. Dotazník týkající se webináře nazvaného „Jak posílit parlamentní kontrolu nad rozpočtovými 

procesy: vztah mezi parlamenty, fiskálními radami a kontrolními institucemi“
52. Naléhavá žádost: úloha parlamentu při odvolávání prezidenta republiky (hlavy státu)
53. Digitální učebnice
54. Protokolární funkce a politiky v Parlamentu
55. Omezení násilí a šikany mezi dětmi
56. Státní financování sportovních organizací
57. Některé aspekty parlamentní činnosti od 1. března 2020 do 31. března 2021
58. Průzkum týkající se začleňování hlediska rovnosti žen a mužů
59. Povinné a podmíněné nošení roušek na školách nižšího stupně (předškolní zařízení a základní 

škola)
60. Naléhavé: práva a povinnosti místopředsedů vnitrostátních parlamentů
61. Parlamentní praxe s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a cíle udržitelného 

rozvoje
62. Energetická politika Parlamentu
63. Práce vykonávaná zaměstnanci poslanců a její kontrola
64. Dotazník týkající se webináře nazvaného „Online komunikace a přizpůsobení parlamentní 

komunikace během pandemie“
65. Institucionální komunikace
66. Přístup žen se zdravotním postižením ke zdravotnickým službám
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67. Strategie Parlamentu v oblasti sociálních médií
68. Převzetí a kontrola výdajů souvisejících s mandátem poslanců Parlamentu (Prise en charge et 

contrôle des frais liés au mandat des parlementaires)
69. Úloha Parlamentu při vypracovávání posouzení dopadů právních předpisů
70. Úprava a vybavení plenárních zasedání pro poslance se zdravotním postižením 
71. Kojení a dostupnost výživy pro kojence
72. Uložení výživného
73. Přehled parlamentních údajů
74. Elektronická archivace
75. Používání mobilních elektronických zařízení na plenárním zasedání a v parlamentních orgánech
76. Regulace pastvin
77. Technologie pro videokonference a cloudové služby
78. Plán rozvoje lidských zdrojů
79. Zřízení podvýboru v rámci stálého parlamentního výboru
80. Aktuální informace k žádosti č. 4548: společný dokument pro aktualizaci tabulky „stav opatření 

proti COVID 19 v parlamentech“ 
81. Tajné hlasování mimo parlament
82. Plán očkování proti onemocnění COVID-19
83. Vězeňské předpisy a otázky týkající se zdraví vězňů
84. Prohlášení o zájmech odborníků vyslechnutých v Parlamentu 
85. Vánoční stromky v Parlamentu
86. Další otázky související se žádostí ohledně zeměpisného umístění parlamentní knihovny, 

archivů atd. Jaká je důležitost umístění pro uživatele, služby a průběh zpracování?
87. Postup v rámci konceptu „Renegade“
88. Operační oddělení v parlamentech
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C. Semináře a statutární schůze centra ECPRD v roce 2021

SEMINÁŘE

Webinář – „Jaké procedurální změny zavedené v důsledku 
pandemie COVID-19 budou ve Vašem parlamentu zachovány 
i po skončení pandemie?“ (Oblast zájmu: parlamentní praxe a 
postupy)

Londýn / on-line 16. 12. 2021

Webinář – „Demokracie bez zkratek – výměna názorů s 
politickou filozofkou Cristinou Lafontovou“ (Oblast zájmu: 
parlamentní praxe a postupy)

Vídeň / on-line 2. 11. 2021

Webinář – „Jak posílit parlamentní kontrolu nad rozpočtovými 
procesy“ (Oblast zájmu: hospodářské a rozpočtové záležitosti) Podgorica / on-line 8. 7. 2021

Webinář – „Parlamenty a obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů“ (Oblast zájmu: parlamentní praxe a postupy) Vídeň / on-line 14. 6. 2021

Webinář – „IKT – parlamenty na internetu v roce 2021 – 
internetová komunikace a její přizpůsobení během pandemie“ 
(Oblast zájmu: IKT v parlamentech)

Helsinky / on-line 3. 6. 2021

Webinář – „Rok naděje a transformace“ (Oblast zájmu: 
parlamentní knihovny, výzkum a archivy) Brusel / on-line 1-3. 6. 2021

Webinář – „Zapojení parlamentů do stanovování národních 
plánů na podporu oživení a odolnosti“ (Oblast zájmu: 
hospodářské a rozpočtové záležitosti)

Řím / on-line 23. 4. 2021

Webinář – „IKT – elektronické podpisy a pečeti“ (Oblast zájmu: 
IKT v parlamentech) Brusel / on-line 15. 3. 2021

Webinář – „Parlamenty a obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů“ (Oblast zájmu: parlamentní praxe a postupy) Vídeň / on-line 18. 1. 2021

STATUTÁRNÍ SCHŮZE

Výroční konference korespondentů Londýn / on-line 18. 11. 2021

Schůze výkonného výboru Brusel / on-line 23. 9. 2021

Schůze výkonného výboru Brusel / on-line 1. 7. 2021

Schůze výkonného výboru Brusel / on-line 18. 3. 2021
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Glossary of terms and acronyms 

AFCO: Výbor pro ústavní záležitosti, Evropský parlament. 

AFET: Výbor pro zahraniční věci, Evropský parlament.

AIDA: zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku, Evropský parlament.

BECA: zvláštní výbor pro boj proti rakovině, Evropský parlament.

BUDG: Rozpočtový výbor, Evropský parlament.

CORCOM: Adresář odpovídajících výborů. Zdroj informací o výborech vnitrostátních parlamentů 
odpovídajících výborům Evropského parlamentu. Poskytuje informace o jednotlivých sekretariátech 
výborů vnitrostátních parlamentů členských států EU a Evropského parlamentu.

COSAC: Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti. Konference poslanců Evropského 
parlamentu a poslanců vnitrostátních parlamentů z parlamentních výborů odpovědných za záležitosti 
Evropské unie založená na Smlouvě.

DEVE: Výbor pro rozvoj, Evropský parlament.

GŘ EXPO: generální ředitelství pro vnější politiky Unie, sekretariát Evropského parlamentu.

GŘ IPOL: generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie, sekretariát Evropského parlamentu.

GŘ ITEC: generální ředitelství pro inovace a technickou podporu, sekretariát Evropského parlamentu.

ECPRD: Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci. Síť pro výměnu informací pro 
účely správních orgánů parlamentů v Evropě fungující na základě komparativních žádostí.

ECON: Hospodářský a měnový výbor, Evropský parlament.

EMPL: Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, Evropský parlament.

EP: Evropský parlament

EPW: Evropský parlamentní týden. Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a 
správě v Evropské unii (IPC SECG) a konference o evropském semestru jsou příležitostí pro setkávání 
poslanců z celé Evropské unie, aby diskutovali o hospodářských, rozpočtových a sociálních otázkách. 

Eurojust: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech.

Europol: Agentura Evropské unie v oblasti prosazování práva. 

EUSC: Konference předsedů parlamentů Evropské unie. Výroční schůze předsedů parlamentů 
členských států EU, kterou uspořádal Parlament předchozího podzimního předsednictví Rady EU.

EWS: Systém včasného varování. Mechanismus přezkumu podle Protokolu č. 2 připojeného k 
Lisabonské smlouvě o používání zásad subsidiarity a proporcionality. Stanoví, že vnitrostátní parlamenty 
zašlou předsedům orgánů odůvodněné stanovisko.

FEMM: Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví, Evropský parlament.

ICM: Meziparlamentní setkání výborů. Schůze spolupořádané sekretariátem/sekretariáty výborů 
a oddělením pro legislativní dialog ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty Evropského 
parlamentu. Meziparlamentní setkání výborů fungují jako fórum pro dialog mezi poslanci vnitrostátních 
parlamentů a poslanci EP.

INGE: Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, 
včetně dezinformací, Evropský parlament.

Meziparlamentní konference pro SZBP/SBOP: Meziparlamentní konference pro společnou zahraniční 
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a bezpečnostní politiku a společnou bezpečnostní a obrannou politiku. Meziparlamentní platforma 
pro diskusi o zahraniční, bezpečnostní a obranné politice EU. Dvakrát ročně ji pořádá parlament člen-
ského státu EU, který předsedá Radě EU, v úzké spolupráci s Evropským parlamentem.

IPD: Neformální politický dialog. Příspěvky vnitrostátních parlamentů EU podle protokolu č. 1 
připojeného ke Smlouvám, které se vyjadřují k legislativním spisům spadajícím do výlučné pravomoci 
EU, jakož i k nelegislativním dokumentům, jako jsou bílé knihy nebo sdělení Evropské komise.

IPEX: Meziparlamentní výměna informací týkajících se EU. Platforma pro vzájemnou výměnu 
dokumentů a informací souvisejících s EU mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem.

JPSG: Skupina pro společnou parlamentní kontrolu Europolu. Meziparlamentní kontrolní skupina, 
která zajišťuje plnou odpovědnost a transparentnost Europolu. Skupina pro společnou parlamentní 
kontrolu pořádá dvě schůze ročně: jednu v parlamentu země, která předsedá Radě EU, a jednu v 
Evropském parlamentu.

JURI: Výbor pro právní záležitosti, Evropský parlament.

LIBE: Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Evropský parlament

Poslanci: Poslanci (vnitrostátního) parlamentu. 

Poslanci EP: Poslanci Evropského parlamentu 

PESCO: Stálá strukturovaná spolupráce v oblasti bezpečnostní a obranné politiky zavedená 
rozhodnutím Rady ze dne 11. prosince 2017 s 25 členskými státy. Nabízí právní rámec pro společné 
plánování, rozvoj a investice do společných projektů v oblasti schopností a pro posílení operační 
připravenosti a přispění ozbrojených sil.

Spotlight: Publikace týkající se shrnutí parlamentních postupů nebo praxe a založené na odpovědích 
na žádosti zaslané síti ECPRD.

SEU: Smlouva o Evropské unii.

SFEU: Smlouva o fungování Evropské unie.
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VNITROSTÁTNÍ PARLAMENTY  
ČLENSKÝCH STÁTŮ EU
Prosince 2021

Belgique/België/
Belgien Belgie 

Kamer van volksvertegen-

woordigers/ Chambre des 

représentants/ Abgeordnetenkammer

Senaat/ Sénat/ Senat

България 
Bulharsko

Народно събрание  
(Narodno sabranie)

Česká republika 
Česká republika

Poslanecká sněmovna
Senát 

Danmark 
Dánsko

Folketinget 

Deutschland 
Německo

Deutscher Bundestag
Bundesrat 

Eesti 
Estonsko

Riigikogu

Éire/Ireland 
Irsko

Dáil Éireann
Seanad Éireann

Ελλάδα  
Řecko

Βουλή των Ελλήνων 
(Vouli ton Ellinon)

España 
Španělsko

Congreso de los 
Diputados 
Senado

France 
Francie

Assemblée nationale
Sénat

Hrvatska 
Chorvatsko

Hrvatski sabor

Italia 
Itálie

Camera dei Deputati
Senato della 
Repubblica

Κύπρος 
Kypr 

Βουλή των 
Αντιπροσώπων 
(Vouli ton Antiprosopon)

Latvija 
Lotyšsko

Saeima

Lietuva 
Litva

Seimas

Luxembourg 
Lucembursko

Chambre des Députés

Magyarország 
Maďarsko

Országgyűlés

Malta 
Malta

Il-Kamra Tad-Deputati

Nederland 
Nizozemsko 

Tweede Kamer
Eerste Kamer

Österreich 
Rakousko 

Nationalrat
Bundesrat 

Polska 
Polsko

Sejm
Senat

Portugal 
Portugalsko

Assembleia da 
República

România 
Rumunsko 

Camera Deputatilor
Senat

Slovenija 
Slovinsko

Državni zbor
Državni svet

Slovensko 
Slovensko 

Národná Rada

Suomi/ Finland 
Finsko

Eduskunta

Sverige 
Švédsko

Riksdagen 

150

60

240 200

81

179

709

69

101 160
60

300

350

208
57

577

348

151 629

315
6

56 100 141 60

199 67 150

75

183

61

460

100

230 330

136

90

40

150 200 349

přímé volby

nepřímé volby / jmenování / jiné

Zdroj: Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty ve spolupráci se zástupci vnitrostátních parlamentů EU v Bruselu



RELNATPARL@EP.EUROPA.EU

WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/RELNATPARL

L0
24

63
9 

CS


	Předmluva místopředsedů Evropského parlamentu odpovědných za vztahy s vnitrostátními parlamenty EU
	Hlavní události a témata projednávaná na meziparlamentní úrovni v roce 2021
	1.	INSTITUTIONNÍ MEZIPARLAMENTNÍ ORGÁNY
	1.1	Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC)
	1.2	Konference předsedů parlamentů EU (EUSC) 

	2.	MEZIPARLAMENTNÍ KONFERRENCE (IPC) 
	2.1	Evropský parlamentní týden (EPW), meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v EU a konference o evropském semestru (IPC SECG)
	2.2	Meziparlamentní konference pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) a společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP)

	3.	MEZIPARLAMENTNÍ DOHLED NAD PROSTOREM SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA
	3.1	Skupina pro společnou parlamentní kontrolu Europolu
	3.2	Meziparlamentní setkání výborů o hodnocení Eurojustu

	4.	SCHŮZE VÝBORŮ INTERPARLIAMENT A JINÁ MEZIPARLAMENTNÍ SPOLUPRÁCE
	4.1	Meziparlamentní setkání výborů 
	4.2	Konference na vysoké úrovni o migraci a azylu
	4.3	Meziparlamentní spolupráce v oblasti vnější činnosti EU a mnohostranná parlamentní shromáždění 
	4.4	Dvoustranné návštěvy a jiné dvoustranné výměny

	5.	LEGISLATIVNÍ SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI PARLAMENTY EU 
	5.1	Systém včasného varování a protokol č. 2 připojený ke Smlouvám
	5.2	Neformální politický dialog a protokol č. 1 ke Smlouvám

	6.	SÍTĚ A VÝMĚNA INFORMACÍ
	6.1	Meziparlamentní výměna informací týkajících se EU (IPEX)
	6.2	Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD)
	6.3	Program na podporu parlamentu státu zastávajícího předsednictví
	6.4	Síť zástupců vnitrostátních parlamentů EU v Bruselu
	6.5	Semináře pro zaměstnance

	7.	NÁSTROJE A PODPŮRNÁ ČINNOST
	7.1	Organizace distančních schůzí a videokonferencí
	7.2	CONNECT – databáze Evropského parlamentu obsahující podání vnitrostátních parlamentů
	7.3	Adresář příslušných výborů (CorCom)
	7.4	Publikace ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty

	8.	ŘEDITELSTVÍ PRO VZTAHY S VNITROSTÁTNÍMI PARLAMENTY
	PŘÍLOHY
	PŘÍLOHA I – Zasedání konference COSAC – témata a hlavní řečníci v roce 2021
	PŘÍLOHA II –Meziparlamentní setkání výborů a meziparlamentní konference pořádané Evropským parlamentem v Bruselu v roce 2021
	PŘÍLOHA III – Návštěvy vnitrostátních parlamentů EU v Evropském parlamentu v roce 2021 (včetně videokonferencí zprostředkovaných ředitelstvím)
	PŘÍLOHA V – Příspěvky podané na základě protokolu č. 1 – neformální politický dialog
	PŘÍLOHA VI – Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) 


