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1)  V čem vidíte význam a přínos
Evropského parlamentu
pro EU a občany ČR?

Parlament má společně s Radou 
zásadní vliv na výslednou podobu 
evropské legislativy. Ta se pak pro-
mítá i do českých zákonů a před-
pisů, ročně jsou to desítky až stov-
ky norem, které k nám takříkajíc 
„spadnou“ z Bruselu. Proto považuji 
Evropský parlament za jednu z klíčo-
vých institucí. Pro Česko je výhodné, 
když má své zástupce v Parlamentu 
aktivní, kteří se nebojí věci ovlivňo-
vat, shánět podporu, jednat a hájit 
české zájmy. Je mi líto, že se lidem 
Unie jeví občas jako něco vzdálené-
ho, co se nás netýká. Naopak, jsme 
nedílnou součástí EU a je pro nás 
důležité, abychom uměli jasně defi-
novat a prosazovat svoje pozice.  

2)  Co je Vaším záměrem
v tomto volebním období?

Tím, že jsem se stala místopředsed-
kyní Evropského parlamentu, ráda 
bych této pozice využila i k tomu, 
abychom parlament přiblížili lidem. 
Ukázali, že to není skleněný zámek 
pro pár vyvolených, že je možné se 
tam přijít podívat, využít prostory 
pro setkání panevropských organi-
zací či institucí, škol či sdružení, že 
máme dveře otevřené. Zůstala jsem 
také ve výboru pro ochranu spotře-
bitele a jednotný trh, kde se řeší řada 
klíčových témat, mj. například i dvojí 
kvalitu potravin. Nechci, aby tohle 
téma vyšumělo, tedy se pokusím 
s ním ještě pohnout. A do třetice? 
Stejně jako dosud bych i nadále ráda 
pomáhala českým firmám, byznysu, 
průmyslu, ať už na vnitřním trhu, či 
jim otvírala další možnosti na třetích 
trzích. A tím vším se pak prolíná digi-
tální agenda, kterou během tohoto 
funkčního období vidím jako klíčo-
vou pro budoucnost celé Evropy.

Dita Charanzová,
místopředsedkyně EP



1)  V čem vidíte význam a přínos
Evropského parlamentu
pro EU a občany ČR?

Evropský parlament je jedinou 
institucí Evropské unie, do které si 
občané přímo volí své zástupce. 
Poslanci Evropského parlamentu te-
dy hájí zájmy občanů a prosazu-
jí jejich vůli. Evropský parlament 
je jedním z nejdůležitějších pilířů 
demokracie a bezpečnosti v Evro-
pě. Společně s Radou Evropský 
parlament přijímá unijní rozpočet 
a právní předpisy, které umožňují 
evropskou spolupráci. Ta je klíčová 
pro úspěch Evropy a Česka ve světě.

2)  Co je Vaším záměrem
v tomto volebním období?

Jedním z velkých cílů naší dele-
gace Evropských Pirátů v Evrop-
ském parlamentu je navrátit ob-
čanům důvěru v evropský projekt, 
jehož reputace utrpěla nejeden 

šrám, z velké části vinou politiků, 
kteří své vlastní nedostatky vydá-
vají za chyby Evropy, a populistů, 
kteří se na těchto selháních živí. Je 
důležité neustále propojovat evrop-
skou politiku s českou, protože obě 
spolu úzce souvisí.

Druhým velkým a z podstaty věci 
nikdy nekončícím úkolem je obrana 
svobody a soukromí všech občanů 
Evropy. V novém digitálním věku 
vznikla celá paleta nových argumen-
tů, proč je zcela nezbytné každého 
sledovat a uchovávat o něm infor-
mace. Naše práce je poukazovat na 
závažná rizika a dopady, které by 
bezuzdné porušování nebo zmen-
šování občanských práv v digitálním 
věku na společnost mělo. Musíme 
zachovat Evropu svobodnou; jen
tak si totiž tento skvělý kontinent 
a jeho lidé udrží svoji identitu, ale 
také konkurenceschopnost. Musíme 
občanům více věřit a nesnažit se je 
na každém kroku regulovat, stejně 
tak jako nesmíme zatěžovat evrop-
ské firmy, start-upy a neziskové pro-
jekty vytvářením povinností kontro-
lovat, co lidé na Internetu dělají.

Předmluva
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Marcel Kolaja,
místopředseda EP

Pravomoci EP
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LEGISLATIVNÍ PRAVOMOC

Evropský parlament sdílí legisla-
tivní pravomoc s Radou Evropské 
unie jako rovnocenný partner. Může 
tedy přijímat evropské právní před-
pisy (směrnice, nařízení aj.). Může 
schválit, změnit nebo zamítnout 
znění návrhů evropských právních 
předpisů.

Jak konkrétně probíhá legislativ-
ní činnost? V parlamentním výboru 
vypracuje poslanec zprávu o návr-
hu legislativního textu, předloženým 
Evropskou komisí, která má jediná 
právo legislativního podnětu. Pří-
slušný parlamentní výbor o zprávě 
hlasuje a případně ji změní. O tomto 
legislativním textu se poté hlasuje 
na plenárním zasedání - Parlament 
tak zaujímá svůj postoj. Tento proces 
se opakuje jednou nebo vícekrát, 
podle druhu legislativního postupu 
a v závislosti na tom, zda se podaří 
dospět ke shodě s Radou.

Při přijímání legislativních aktů 
se většinou užívá řádný legislativ-
ní postup (spolurozhodování), při 
kterém mají Parlament a Rada rov-

nocenné postavení. Tento postup je
dnes používán v naprosté většině pří-
padů.

K určitým otázkám (např. daňo-
vým) vydává Evropský parlament 
pouze konzultační stanovisko (po-
stup konzultace). V některých přípa-
dech stanoví Smlouva povinnou kon-
zultaci, protože ji vyžaduje příslušný 
právní základ, a návrh nemůže nabýt 
právního účinku, pokud Parlament 
nezaujal stanovisko. Za těchto okol-
ností nemá Rada oprávnění sama 
rozhodnout.

Parlament má také pravomoc vy-
vinout politickou iniciativu, může 
žádat Komisi, aby předložila přísluš-
né legislativní návrhy. Ve skutečnosti 
se podílí na přípravě nových legisla-
tivních textů, protože projednává 
roční pracovní plán Komise a sděluje 
jí, které akty je podle jeho mínění 
třeba předložit.

ROZPOČTOVÁ PRAVOMOC

Evropský parlament a Rada Evrop-
ské unie společně tvoří rozpočtový 

Evropský parlament
má TŘI ZÁKLADNÍ PRAVOMOCI:

 LEGISLATIVNÍ PRAVOMOC
 ROZPOČTOVOU PRAVOMOC
 KONTROLNÍ PRAVOMOC
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orgán Evropské unie, který každoroč-
ně rozhoduje o příjmech a výdajích 
Unie. Proces projednávání a přijímání 
rozpočtu probíhá od května do  pro-
since.

Se vstupem Lisabonské smlouvy 
v platnost se Parlament stal skuteč-
ným spolutvůrcem právních před-
pisů pro celý roční rozpočet EU,
 o němž rozhoduje v úzké spolupráci 
s Radou. Evropský parlament a Rada 
musí respektovat maximální roční vý-
še výdajů stanovené ve víceletých fi-
nančních výhledech.

Jak se přijímá rozpočet? Zásada 
ročního rozpočtu znamená, že se hla-
suje o rozpočtu na jeden rok (rozpoč-
tový rok začíná 1. ledna a končí 31. 
prosince). Komise připravuje před-
běžný návrh rozpočtu, který předklá-
dá Radě a Parlamentu. Na jeho zákla-
dě přijme Rada svůj postoj, který 
předá Parlamentu. Parlament přijímá 
svůj postoj s ohledem na své politic-
ké priority. Pokud Parlament schválí 
postoj Rady nebo pokud nezaujme 
postoj, rozpočet se považuje za 
schválený. Obvykle však Parlament 
přijímá pozměňovací návrhy a upra-
vený návrh rozpočtu je vrácen Radě 
a Komisi, načež předseda Evropského 
parlamentu svolá zasedání dohodo-
vacího výboru. Úkolem dohodovací-
ho výboru je předložit do 21 dnů spo-
lečný návrh. Pokud se zástupci Rady 
a Parlamentu na společném návrhu 
nedohodnou, musí Komise předložit 
nový návrh rozpočtu. Pokud doho-
dovací výbor společný návrh schvá-
lí, Parlament a Rada mají 14 dní na 
schválení společného návrhu. Rozpo-

čet nakonec podepíše předseda Ev-
ropského parlamentu.

Nad výdaji Unie vykonává stálý 
dohled Výbor pro rozpočtovou kont-
rolu. Evropský parlament uděluje na 
základě doporučení Rady Evropské 
unie absolutorium Komisi za plnění 
rozpočtu.  

KONTROLNÍ PRAVOMOC

Parlament uplatňuje demokra-
tický dohled nad všemi činnostmi
Unie. Tato pravomoc, která se původ-
ně týkala pouze činnosti Komise, 
byla rozšířena také na Radu ministrů
a na orgány odpovědné za zahraniční 
a bezpečnostní politiku. Pro usnad-
nění tohoto dohledu může Evropský 
parlament zřizovat dočasné výbory 
zabývající se konkrétními otázkami 
a vyšetřovací výbory, které prošetřují 
porušování nebo špatné uplatňování 
právních předpisů Společenství.

Této své pravomoci využil již ně-
kolikrát, mj. při vyšetřování případu 
„nemoci šílených krav“, které vedlo 
ke zřízení Evropské veterinární agen-
tury v Irsku. Parlament také prosadil 
vytvoření Evropského úřadu pro boj 
proti podvodům (OLAF). V posledním 
legislativním období byl např. zřízen 
Vyšetřovací výbor pro praní špina-
vých peněz, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a daňové úniky (PANA) 
v reakci na „Panama Papers“. Jiným 
příkladem byl Vyšetřovací výbor pro 
měření emisí v automobilovém prů-
myslu (EMIS) pro tzv. Dieselgate.

Výsledky	voleb	do	Evropského
parlamentu	2019	v	České	republice
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Volby do Evropského parlamentu se v česku konaly
24. a 25. května 2019.

Celková účast: 28,72 %              Celkem platných hlasů: 2 370 765

Uvádíme pouze politické strany, které postoupily do skrutinia,
resp. získaly alespoň 5 % z celkového počtu platných hlasů.

Výsledky voleb do EP

ODS: Občanská demokratická strana  14,54 %  4 mandáty

KSČM: Komunistická strana Čech a Moravy  6,94 %  1 mandát

KDU-ČSL: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová  7,24 %  2 mandáty

SPD - Svoboda a přímá demokracie  9,14 %  2 mandáty

STAN/TOP 09: Koalice Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09  11,65 %  3 mandáty

ANO 2011  21,18 %  6 mandátů

Piráti: Pirátská strana 13,95 %  3 mandáty
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Politické	skupiny	v	9.	volebním	období
V jednacím sále zasedají poslanci podle politických skupin, nikoli podle národ-
ních delegací. V současné době působí v Parlamentu sedm politických skupin; 
vedle nich jsou zde i „nezařazení“ poslanci. Politické skupiny sdružují poslance 
z více než stovky politických stran z členských států. Každá politická skupina 
má předsedu, předsednictvo a sekretariát. Politická skupina musí splňovat 
podmínku, že jejími členy jsou poslanci reprezentující alespoň 1/4 členských 
států a musí mít minimálně 23 členů. 

Politická	skupina Počet
poslaců

Z	toho
českých

EPP - Poslanecký klub Evropské lidové strany 
(Křesťanských demokratů)
předseda: Manfred WEBER

S&D - Skupina progresivní aliance socialistů 
a demokratů v Evropském parlamentu
předsedkyně: Iratxe GARCÍA PÉREZ

Renew Europe - Renew Europe group
předseda: Dacian CIOLOŞ

ECR - Evropská konzervativní
a reformní skupina
předsedové: Ryszard LEGUTKO a Raff aele FITTO

GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené
levice a Severské zelené levice
předsedkyně: Manon AUBRY, předseda: Martin SCHIRDEWAN

NI - Nezařazení poslanci

187

147

98

61

39

29

3 (STAN
+ TOP 09)

2 (KDU-ČSL)

6 (ANO 2011)

4 (ODS)

1 (KSČM)

GREENS/EFA -
- Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
předsedkyně: Ska KELLER, předseda: Philippe LAMBERTS

ID - Skupina pro identitu a demokracii
předseda: Marco ZANNI

67

76

3 (PIRÁTI)

2 (SPD)

Politické skupiny
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Rozdělení Evropského parlamentu
podle politických skupin

Stav k 31. lednu 2020

NI - Nezařazení poslanci

GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice
a Severské zelené levice

ECR - Evropská konzervativní a reformní skupina

ID - Skupina pro identitu a demokracii

GREENS/EFA - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

Renew Europe - Renew Europe group

S&D - Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů
v Evropském parlamentu

EPP - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) 24,3 %

20,5 %

14,4 %

9,9 %

9,7 %

8,8 %

5,3 %

7,1 %

Politická skupina %

Stav po brexitu k 1. únoru 2020

NI - Nezařazení poslanci

GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice
a Severské zelené levice

ECR - Evropská konzervativní a reformní skupina

Renew Europe - Renew Europe group

S&D - Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů
v Evropském parlamentu

EPP - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) 26,6 %

21 %

13,8 %

10,8 %

9,5 %

8,8 %

5,7 %

3,8 %

Politická skupina %

ID - Skupina pro identitu a demokracii

GREENS/EFA - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
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Rozdělení Evropského parlamentu
po brexitu

Na návrh Evropského parlamentu z února 2018, přijala Evropská rada v červ-
nu 2018 rozhodnutí o složení Evropského parlamentu. V něm je stanoven 
počet zástupců každého členského státu, kteří budou zvoleni ve volebním 
období 2019–2024.

Počet křesel v Evropském parlamentu se po brexitu, od 1. února, snížil ze 751 
na 705. Ze 73 britských křesel se 27 přerozdělilo mezi ostatní členské státy. 
Dalších 46 křesel je ponecháno jako rezerva pro případná budoucí rozšíření 
Evropské unie. 

Nové rozdělení mandátů je založeno na počtu obyvatel jednotlivých zemí 
Unie, zohledňuje však také potřebu minimálního zastoupení občanů z nej-
menších členských států. Princip sestupné proporcionality znamená, že men-
ší stát nesmí mít více křesel než stát větší, zároveň však poslanec z lidnatější 
země zastupuje větší počet občanů než zákonodárce z méně lidnatých států.

27 křesel po brexitu bylo přerozděleno následovně: Francie (+5), Španělsko 
(+5), Itálie (+3), Nizozemsko (+3), Irsko (+2), Švédsko (+1), Rakousko (+1), 
Dánsko (+1), Finsko (+1), Slovensko (+1), Chorvatsko (+1), Estonsko (+1), Pol-
sko (+1) a Rumunsko (+1). 

Všichni poslanci, kteří do Evropského parlamentu nastoupili po brexitu na 
místa uvolněná britskými zákonodárci, byli již zvoleni v evropských volbách 
v květnu 2019.

Po přerozdělení křesel došlo ke změně pořadí velikosti politických skupin 
zastoupených v EP, jak je patrno z následujícího grafu. 

Politické skupiny
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Rozdělení křesel

Země EPP S&D Renew ECR GUE/
NGL

NI Celkem

Rozdělení křesel podle politických
skupin a členských států

Tabulka rozdělení podle země a skupin,
k 10. únoru 2020

Belgie 
Bulharsko 
Česko 
Dánsko 
Německo 
Estonsko 
Irsko 
Řecko 
Španělsko 
Francie 
Chorvatsko 
Itálie
Kypr 
Lotyšsko 
Litva 
Lucembursko 
Maďarsko 
Malta 
Nizozemsko 
Rakousko 
Polsko 
Portugalsko 
Rumunsko 
Slovinsko 
Slovensko 
Finsko 
Švédsko

EU

4
7
5
1
29
1
5
8
13
8
4
8
2
2
4
2
13
2
6
7
17
7
14
4
5
3
6

187

3
5

3
16
2

2
21
6
4
19
2
2
2
1
5
4
6
5
8
9
11
2
3
2
5

147

4
3
6
6
7
3
2

9
23
1

1
2
2
2

7
1

8
2
2
3
3

98

3
2
4

1

1
4

1
6

2
1

4

27

2

3

61

1

1
1
6

4
6
6
6

2

1

4

1
1

39

1

4
3

2
14

1

1

2

29

21
17
21
14
96
7
13
21
58
79
12
76
6
8
11
6
21
6
29
19
52
21
33
8
14
14
21

14

Greens/
EFA

3

3
2
25

2

2
13

1
2
1

3
3

1

3
3

67

ID

3

2
1
11
1

23

29

1
3

2

76
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Předsednictvo EP

Předsednictvo EP 2019–2021
Předsednictvo je řídícím orgánem, který je odpovědný za rozpočet Par-
lamentu a za administrativní, personální a organizační záležitosti. Tvoří ho 
předseda a čtrnáct místopředsedů a dále pět kvestorů, kteří mají při zasedání 
poradní hlas. 

Předseda řídí veškerou činnost Parlamentu a jeho orgánů. Předsedá plenár-
ním zasedáním, schůzím předsednictva a Konferenci předsedů. Zastupu-
je Parlament navenek, především v mezinárodních vztazích. Kvestoři jsou 
pověřeni administrativními záležitostmi, které se týkají přímo poslanců. 

Předsednictvo EP je voleno vždy na dva a půl roku. 

SASSOLI, David	 	 IT	 S&D

McGUINNESS, Mairead	 IE EPP
SILVA PEREIRA, Pedro	 PT S&D
WIELAND, Rainer	 	 DE EPP
BARLEY, Katarina	 	 DE S&D
KARAS, Othmar	 	 AT EPP
KOPACZ, Ewa	 	 PL EPP
DOBREV, Klára	 	 HU S&D
CHARANZOVÁ, Dita	 	 CZ Renew
BEER, Nicola	 	 DE Renew
JÁRÓKA, Lívia	 	 HU EPP
HAUTALA, Heidi	 	 FI GREENS/EFA
KOLAJA, Marcel	 	 CZ GREENS/EFA
PAPADIMOULIS, Dimitrios	 EL GUE/NGL
CASTALDO, Fabio Massimo	 IT NI

SANDER, Anne	 	 FR EPP
BEŇOVÁ, Monika	 	 SK S&D
CASA, David	 	 MT EPP
BOYER, Gilles	 	 FR Renew
KARSKI, Karol	 	 PL ECR

Předsednictvo EP v první polovině volebního období (2019–2021)

Místopředsedové

Předseda 

Kvestoři
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Parlamentní výbory
Ve 20 stálých výborech Parlamentu probíhají přípravné práce na plenární zase-
dání Parlamentu. Každý výbor volí svého předsedu, tři až čtyři místopředsedy 
a má svůj sekretariát. Výbory vypracovávají a přijímají zprávy o legislativních 
návrzích a zprávy z vlastního podnětu. 

Parlament může vedle stálých výborů zřizovat také dočasné výbory a vyšetřo-
vací výbory. Povinnosti dočasných výborů a vyšetřovacích výborů se vymezují 
při jejich zřízení; nemají oprávnění předkládat stanoviska jiným výborům. 

AFET

DEVE
INTA
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI
ITRE
IMCO
TRAN
REGI
AGRI
PECH
CULT
JURI
LIBE
AFCO
FEMM
PETI

Zahraniční věci
DROI - Lidská práva
SEDE - Bezpečnost a obrana
Rozvoj
Mezinárodní obchod
Rozpočet
Rozpočtová kontrola
Hospodářství a měna
Zaměstnanost a sociální věci
Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Průmysl, výzkum a energetika
Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů
Doprava a cestovní ruch
Regionální rozvoj
Zemědělství a rozvoj venkova
Rybolov
Kultura a vzdělávání
Právní záležitosti
Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Ústavní záležitosti
Práva žen a rovnost pohlaví
Petice

71 členů
30 členů
30 členů
26 členů
43 členů
41 členů
30 členů
60 členů
55 členů
81 členů
78 členů
45 členů
49 členů
43 členů
48 členů
28 členů
31 členů
25 členů
68 členů
28 členů
35 členů
35 členů

Stálé výbory

Kompletní přehled výborů se všemi členy je k dispozici na
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/parliamentary-committees.html
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Každý výbor se skládá z řádných členů a náhradníků. Náhradníci jsou opráv-
něni účastnit se schůzí výborů, vystupovat na nich a v případě neúčasti řád-
ného člena i hlasovat. Pro usnadnění organizace práce výboru jmenují poli-
tické skupiny svého koordinátora.

Čeští poslanci EP ve výborech:

Čeští europoslanci ve výborech EP

Zahraniční věci (AFET)
Náhradníci: Hynek BLAŠKO (ID)
  Markéta GREGOROVÁ (GREENS/EFA)

Lidská práva (DROI)
Náhradník: Jiří POSPÍŠIL (EPP)

Bezpečnost a obrana (SEDE)
Řádní členové: Hynek BLAŠKO (ID)
  Alexandr VONDRA (ECR)
Náhradnice: Markéta GREGOROVÁ (GREENS/EFA)

Rozvoj (DEVE)
Náhradník: Jan ZAHRADIL (ECR)

Mezinárodní obchod (INTA) 
Místopředseda: Jan ZAHRADIL (ECR)
Řádná členka: Markéta GREGOROVÁ (GREENS/EFA)
Náhradnice: Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe)

Rozpočet (BUDG) 
Náhradníci: Martina DLABAJOVÁ (Renew Europe)
  Stanislav POLČÁK (EPP)

Rozpočtová kontrola (CONT)
Místopředsedkyně: Martina DLABAJOVÁ (Renew Europe)
Řádný člen: Tomáš ZDECHOVSKÝ (EPP)
Náhradník: Mikuláš PEKSA (GREENS/EFA)

Hospodářství a měna (ECON) 
Místopředseda: Luděk NIEDERMAYER (EPP)
Řádný člen: Ondřej KOVAŘÍK (Renew Europe)
Náhradníci: Martin HLAVÁČEK (Renew Europe)
  Mikuláš PEKSA (GREENS/EFA)

Parlamentní výbory
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Zaměstnanost a sociální věci (EMPL)
Místopředseda: Tomáš ZDECHOVSKÝ (EPP)
Řádná členka: Radka MAXOVÁ (Renew Europe)

Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) 
Řádní členové: Stanislav POLČÁK (EPP)
  Alexandr VONDRA (ECR)
Náhradníci: Ivan DAVID (ID)
  Ondřej KNOTEK (Renew Europe)
  Kateřina KONEČNÁ (GUE/NGL)

Průmysl, výzkum a energetika (ITRE) 
Řádní členové: Martina DLABAJOVÁ (Renew Europe)
  Mikuláš PEKSA (GREENS/EFA)
  Evžen TOŠENOVSKÝ (ECR)
Náhradník: Luděk NIEDERMAYER (EPP)

Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů (IMCO)
Řádní členové: Hynek BLAŠKO (ID)
  Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe)
  Marcel KOLAJA (GREENS/EFA)
  Kateřina KONEČNÁ (GUE/NGL)
Náhradníci: Jiří POSPÍŠIL (EPP)
  Evžen TOŠENOVSKÝ (ECR)

Doprava a cestovní ruch (TRAN)
Řádná členka: Kateřina KONEČNÁ (GUE/NGL)
Náhradníci: Ondřej KOVAŘÍK ( Renew Europe)
  Luděk NIEDERMAYER (EPP)

Regionální rozvoj (REGI) 
Řádný člen: Ondřej KNOTEK (Renew Europe)
Náhradníci: Stanislav POLČÁK (EPP)
  Veronika VRECIONOVÁ (ECR)

Zemědělství a rozvoj venkova (AGRI)
Řádní členové: Ivan DAVID (ID)
  Martin HLAVÁČEK (Renew Europe)
  Veronika VRECIONOVÁ (ECR)
Náhradnice: Michaela ŠOJDROVÁ (EPP)

Rybolov (PECH)
Náhradník: Martin HLAVÁČEK (Renew Europe)
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Kultura a vzdělávání (CULT)
Řádná členka: Michaela ŠOJDROVÁ (EPP)
Náhradníci: Marcel KOLAJA (GREENS/EFA)
  Radka MAXOVÁ (Renew Europe)

Právní záležitosti (JURI) 
Řádný člen: Jiří POSPÍŠIL (EPP)

Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)
Náhradníci: Ondřej KOVAŘÍK ( Renew Europe)
  Alexandr VONDRA (ECR)
  Tomáš ZDECHOVSKÝ (EPP)

Ústavní záležitosti (AFCO)
Náhradnice: Markéta GREGOROVÁ (GREENS/EFA)

Parlamentní výbory
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Delegace Evropského parlamentu udržují styky s parlamenty zemí, které 
nejsou členy Evropské unie. Hrají důležitou roli při zvyšování vlivu Evropy 
v zahraničí. V Parlamentu působí 44 delegací. Rozdělení delegací se může
v jednotlivých volebních obdobích lišit.

Parlament má také pět mnohostranných shromáždění, ve kterých se schá-
zejí poslanci Evropského parlamentu s poslanci parlamentů afrických, karib-
ských a tichomořských států, EU a zemí z oblasti Středomoří, z Latinské Ame-
riky, východních sousedů EU a zemí NATO.

Předsedové delegací koordinují práce delegací v rámci Konference předse-
dů delegací. 

Čeští poslanci EP v delegacích:

Čeští europoslanci v delegacích EP

Zastoupení v delegacích EP

Delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem
a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island
a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského
hospodářského prostoru (DEEA)
Náhradník: Ondřej KOVAŘÍK (Renew Europe)

Delegace pro vztahy s Běloruskem (D-BY)
Náhradník: Luděk NIEDERMAYER (EPP)

Delegace pro vztahy s Indií (D-IN)
Náhradník: Marcel KOLAJA (GREENS/EFA)

Delegace pro vztahy s Izraelem (D-IL)
Náhradníci: Hynek BLAŠKO (ID)
  Alexandr VONDRA (ECR)

Delegace pro vztahy s Japonskem (D-JP)
Řádní členové: Evžen TOŠENOVSKÝ (ECR)
  Tomáš ZDECHOVSKÝ (EPP)

Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou (D-ZA)
Náhradnice: Martina DLABAJOVÁ (Renew Europe)

Delegace pro vztahy s Kanadou (D-CA)
Řádný člen: Ondřej KOVAŘÍK (Renew Europe)

Zastoupení v delegacích EP
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Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem (DKOR)
Náhradníci: Luděk NIEDERMAYER (EPP)
  Evžen TOŠENOVSKÝ (ECR)

Delegace pro vztahy s Mercosurem (DMER)
Náhradnice: Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe)

Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO (DNAT)
Náhradnice: Markéta GREGOROVÁ (GREENS/EFA)

Delegace pro vztahy s Íránem (D-IR)
Řádný člen: Jiří POSPÍŠIL (EPP)

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou (D-CN)
Řádný člen: Ivan DAVID (ID)

Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými (D-US)
Řádní členové: Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe)
  Marcel KOLAJA (GREENS/EFA)
  Luděk NIEDERMAYER (EPP)
  Alexandr VONDRA (ECR)
Náhradníci: Martin HLAVÁČEK (Renew Europe)
  Veronika VRECIONOVÁ (ECR)

Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství (DAND)
Řádná členka: Veronika VRECIONOVÁ (ECR)

Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie
a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN) (DASE)
Řádný člen: Jan ZAHRADIL (ECR) 

Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie (DSAS)
Řádný člen: Tomáš ZDECHOVSKÝ (EPP) 

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou
maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních
výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko (DMAG)
Řádný člen: Stanislav POLČÁK (EPP)

Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky (DCAM)
Náhradník: Stanislav POLČÁK (EPP)



Zastoupení v delegacích EP
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Delegace v Parlamentním shromáždění
EU-Latinská Amerika (DLAT)
Řádná členka: Veronika VRECIONOVÁ (ECR)
Náhradníci: Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe)
  Stanislav POLČÁK (EPP)

Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (DEPA)
Místopředsedkyně: Markéta GREGOROVÁ (GREENS/EFA)
Řádné členky: Kateřina KONEČNÁ (GUE/NGL)
  Michaela ŠOJDROVÁ (EPP)

Delegace v Parlamentním shromáždění Unie
pro Středomoří (DMED)
Řádní členové: Stanislav POLČÁK (EPP)
  Alexandr VONDRA (ECR)

Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie,
ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán
a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie (DSCA)
Řádné členky: Markéta GREGOROVÁ (GREENS/EFA)
  Kateřina KONEČNÁ (GUE/NGL)
  Michaela ŠOJDROVÁ (EPP)

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení
EU-Moldavsko (D-MD)
Řádný člen: Hynek BLAŠKO (ID)

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení
EU-Ukrajina (D-UA)
Řádný člen: Mikuláš PEKSA (GREENS/EFA)

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci
a přidružení EU-Albánie (D-AL)
Náhradník: Ondřej KNOTEK (Renew Europe)

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci
a přidružení EU-Srbsko (D-RS)
Náhradníci: Kateřina KONEČNÁ (GUE/NGL)
  Jiří POSPÍŠIL (EPP)

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci
a přidružení EU-Černá Hora (D-ME)
Řádný člen: Ondřej KNOTEK (Renew Europe)

Zastoupení v delegacích EP
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Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění
AKT-EU (DACP) 
Řádné členky: Martina DLABAJOVÁ (Renew Europe)
  Radka MAXOVÁ (Renew Europe)
Náhradník: Jan ZAHRADIL (ECR)

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko (D-TR)
Řádný člen: Martin HLAVÁČEK (Renew Europe)
Náhradnice: Michaela ŠOJDROVÁ (EPP)

Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci
EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán
a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem (DCAS)
Řádný člen: Ivan DAVID (ID)

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko (D-RU)
Náhradníci: Ivan DAVID (ID)
  Radka MAXOVÁ (Renew Europe)
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Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina: Skupina Identita a demokracie
Parlamentní výbor: Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Podvýbor pro 
bezpečnost a obranu 
Parlamentní delegace:
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko, Výbor pro za-
hraniční věci - náhradník, Delegace pro vztahy s Izraelem - náhradník

BLAŠKO Hynek

Kontaktní údaje, kancelář:

25

Narozen 15. července 1955 v Praze. Vystudoval Vysokou vojenskou školu pozem-
ního vojska ve Vyškově a Vojenskou akademii v Brně. V roce 1994 vystudoval 
vojenskou akademii Bundeswehru v Německu. Působil v Československé armádě 
v době socialismu a také i v Armádě České republiky. Dne 8. května 2006 byl jme-
nován generálmajorem. Byl také velitelem Společných sil AČR. Vojenskou službu 
ukončil koncem července 2012, kdy odešel do zálohy. Od roku 2016 byl zastupi-
telem Kraje Vysočina a v roce 2019 se stal poslancem Evropského parlamentu za 
SPD. 

(SPD/ID) - generálmajor v záloze, politik

v Bruselu:
European Parliament
Spinelli 04F151
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45328

v České republice:
U Libeňského
pivovaru 144/6a
180 00 Praha 8

ve Štrasburku:
European Parliament
Weiss T03047
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75328

e-mail: hynek.blasko@ep.europa.eu



Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina: Skupina Identita a demokracie
Parlamentní výbor: Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, Výbor pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou, Dele-
gace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, 
EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem, 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko - náhradník. 

DAVID Ivan

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozen 24. září 1952 v Praze. Vystudoval gymnázium a 1. lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval ve Výzkumné psychiatrické laboratoři Psy-
chiatrické kliniky, na Protialkoholním oddělení 2. fakultní nemocnice v Pra-
ze a ve Výzkumném ústavu psychiatrickém (dnes Psychiatrické centrum Pra-
ha). Vojenskou službu vykonával jako lékař pluku v Lounech. V roce 1991
dosáhl hodnosti „CSc.“ a bylo mu umožněno složit druhou atestaci z psychi-
atrie. V roce 1993 vstoupil do ČSSD. V roce 1998 byl zvolen poslancem Parla-
mentu ČR (1998–2002) a téhož roku byl jmenován ministrem zdravotnictví 
(1998–1999). Následně pracoval jako ambulantní psychiatr. V roce 2005 vyhrál 
konkurs na ředitele Psychiatrické nemocnice v Praze - Bohnicích, v letech 2008
až 2017 byl náměstkem ředitele téže nemocnice. V letech 2002–2019 působil ja-
ko soudní znalec v oboru psychiatrie. V roce 2018 vstoupil do SPD.  Třicet let se vě-
nuje publicistické činnosti a publikoval desítky odborných sdělení.

(SPD/ID) - lékař

v Bruselu:
European Parliament
Spinelli 04F143
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45712

v České republice:
Americká 39
120 00 Praha 2

ve Štrasburku:
European Parliament
Weiss T03051
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75712

e-mail: ivan.david@ep.europa.eu
www.novarepublika.cz

Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina: Renew Europe
Parlamentní výbor: Výbor pro rozpočtovou kontrolu - místopředsedkyně, Výbor 
pro průmysl, výzkum a energetiku, Rozpočtový výbor - náhradnice
Parlamentní delegace: Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-
-EU, Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou - náhradnice

DLABAJOVÁ Martina

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozena 26. července 1976 ve Zlíně. Vystudovala politické vědy se specializací 
na Evropskou unii na univerzitě v italské Padově. V Itálii založila také svoji první 
firmu zabývající se mezinárodním a projektovým poradenstvím a další společ-
nosti založila a řídila v České republice, na Slovensku a v Bulharsku. Několik let 
pracovala jako koordinátorka zastoupení Zlínského a Olomouckého kraje při 
Evropské unii. V roce 2014 byla poprvé zvolena do Evropského parlamentu jako 
nezávislá kandidátka za hnutí ANO. V Evropském parlamentu se dlouhodobě 
věnuje tématu prevence nezaměstnanosti mladých lidí a je autorkou projektu 
motivačních stáží s názvem PročByNe? V březnu 2015 byla za přínos v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních věcí oceněna a jako vůbec první český politik v his-
torii získala prestižní cenu MEP Award, kterou udělují sami europoslanci. Mar-
tina Dlabajová se dále zaměřuje na podporu vědy a výzkumu, rozvoj malých
a středních a podniků a zajímá se také o dopady nových technologií na pracovní 
trh v Evropě. Mluví italsky, anglicky, německy, španělsky a rusky. Ráda cestuje a je 
vášnivou čtenářkou; vlastní jednu z největších sbírek vydání knihy Malý princ ve 
střední Evropě.

(ANO 2011/Renew Europe) -
podnikatelka a politička

v Bruselu:
European Parliament
Brandt 07M121
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45857

v České republice:
Vila Tomáše Bati
Gahurova 292
760 01 Zlín 

     +420 775 678 367

ve Štrasburku:
European Parliament
Churchill M05094
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75857 

e-mail: martina.dlabajova@ep.europa.eu
www.dlabajova.eu



Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina: Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
Parlamentní výbor: Výbor pro mezinárodní obchod, Výbor pro ústavní záležitosti -
- náhradnice, Výbor pro zahraniční věci - náhradnice, Podvýbor pro bezpečnost a obra-
nu - náhradnice
Parlamentní delegace: Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Armé-
nie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru 
pro přidružení EU-Gruzie - členka, Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest -
- místopředsedkyně, Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO -
- náhradnice

GREGOROVÁ Markéta

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozena 14. ledna 1993 v Mostě. Je členkou Pirátů, europoslankyní, 1. místo-
předsedkyní krajského sdružení Pirátů v Jihomoravském kraji a předsedkyní Evrop-
ské pirátské strany. Pochází z Mostu, od září 2012 žila v Brně, nyní se přestěhovala
do Bruselu. V lednu 2016 získala bakalářský titul na Masarykově univerzitě v Brně 
v oborech Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Pracovala jako e-commerce spe-
cialistka a testerka webových aplikací, v parlamentních volbách 2017 jako volební 
manažerka jihomoravských Pirátů. Po úspěchu Pirátů v těchto volbách pracovně
oscilovala mezi soukromou sférou (marketing a PR specialistka) a politickou prací 
jako vedoucí zahraničního odboru Pirátů. V říjnu 2018 se stala neuvolněnou za-
stupitekou města Brna, tuto funkci složila po získání mandátu europoslankyně
v květnu 2019. V Pirátské straně působila v letech 2013–2015 jako volená vedoucí 
Zahraničního odboru, od května 2017 tuto pozici zastávala na dva roky znovu.
V rámci toho reprezentuje české Piráty i na pozici místopředsedkyně Evropské 
pirátské strany (PPEU), kterou byla na rok zvolená v prosinci 2019 poté, co rok 
zastávala funkci předsedkyně.

(Piráti/Greens/EFA) - politička

v Bruselu:
European Parliament
Spinelli 08G116
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45334

ve Štrasburku:
European Parliament
Weiss T03032
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75334

e-mail: marketa.gregorova@ep.europa.eu 
www.gregorova.eu

v České republice:
Karlovo náměstí 313/8
120 00 Praha 2

Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina: Skupina Renew Europe
Parlamentní výbor: Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, Hospodářský a mě-
nový výbor - náhradník, Výbor pro rybolov - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Tu-
recko, Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými - náhradník 

HLAVÁČEK Martin 

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozen 14. ledna 1980 v Praze. Je zemědělský ekonom. Absolvoval Českou země-
dělskou univerzitu v Praze, Diplomatickou akademii Ministerstva zahraničních věcí 
ČR a v roce 2002 studoval také ve Španělsku na Universidad de Sevilla. Po studiu 
působil jako diplomat, nejprve na české ambasádě v řeckých Aténách, poté  pře-
šel na Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde vedl úsek 
zemědělství a životního prostředí. Podílel se na vyjednávání společné zemědělské 
politiky EU nebo zajištění ochrany tradičních českých produktů, jako například 
ochrany Českého kmínu, Olomouckých tvarůžků, Karlovarských oplatků, Jihočes-
ké Nivy či Třeboňského kapra. Od ledna 2012 do října 2012 byl náměstkem minis-
tra zemědělství ČR pro zemědělskou a rybářskou politiku EU. V letech 2013–2019 
působil ve společnosti Philip Morris. Od roku 2015 studuje doktorský program se 
zaměřením na mezinárodní obchod na České zemědělské univerzitě. V minulosti 
absolvoval studia či odborné vzdělávací programy ve Španělsku, Belgii, USA a Švý-
carsku. Hovoří anglicky, francouzsky a španělsky. Je ženatý, má dvě děti.

(ANO 2011/Renew Europe) -
zemědělský ekonom

v Bruselu:
European Parliament
Brandt 07M115
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45527

ve Štrasburku:
European Parliament
Churchill M05088
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75527

e-mail: martin.hlavacek@ep.europa.eu



Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina:  Skupina Renew Europe
Předsednictvo EP: Místopředsedkyně
Parlamentní výbor: Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výbor pro mezi-
národní obchod - náhradnice
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými,
Delegace pro vztahy s Mercosurem - náhradnice, Delegace v Parlamentním shro-
máždění EU-Latinská Amerika - náhradnice

CHARANZOVÁ Dita

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozena 30. dubna 1975 v Praze. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou 
v Praze a později absolvovala i diplomatickou akademii v Madridu. V roce 2001 
obhájila disertační práci na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. V letech 
2000–2009 působila v diplomatických službách České republiky, kdy se podílela 
na přípravách přístupu ČR do EU, během předsednictví vedla výbor Rady EU pro 
obchodní politiku a na stálém zastoupení ČR v EU měla na starosti vedení týmu 
pro obchodní a rozvojovou politiku. V roce 2014 byla poprvé zvolena do Evropské-
ho parlamentu, během svého prvního mandátu mj. přispěla ke snížení cen volání 
po EU, zavedení systému varování prostřednictvím SMS v případě ohrožení a zlep-
šení práce záchranných složek díky zpřesnění lokalizace volajícího. O pět let poz-
ději vedla kandidátku Hnutí acute; ANO ve volbách do Evropského parlamentu
a získala téměř 54 tisíc preferenčních hlasů. Hovoří anglicky, francouzsky, španěl-
sky a rusky. Volný čas věnuje rodině, cestování a sportu.  S partnerem vychovávají 
dvě dcery.

(ANO 2011/Renew Europe) - diplomatka

v Bruselu:
European Parliament
Brandt 07M009
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45506

v České republice:
Jáchymova 3 
110 00 Praha 1

ve Štrasburku:
European Parliament
Weiss T12037
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75506

e-mail: dita.charanzova@ep.europa.eu
www.charanzova.cz

Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina: Skupina Renew Europe
Parlamentní výbor: Výbor pro regionální rozvoj, Výbor pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidru-
žení EU-Černá Hora, Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení 
EU-Albánie - náhradník

KNOTEK Ondřej

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozen 31. srpna 1984 v Sušicích. Od dětství žil v Mariánských Lázních, ve měs-
tě také absolvoval gymnázium. Následně vystudoval chemické inženýrství na 
Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Poté působil rok u Policie ČR jako 
hlídkový policista a také v protidrogovém oddělení. Následující dva roky praco-
val v oddělení kvality a validací ve farmaceutické firmě u Kouřimi u Prahy. Před 
zvolením europoslancem pracoval jako manažer kvality ve strojírenské firmě
v Tachově. V letech 2014–2018 působil jako zastupitel a radní v Mariánských Láz-
ních. V rámci toho působil jako člen dozorčí rady vodohospodářské společnosti 
CHEVAK Cheb a.s. a zabýval se tepelným hospodářstvím města Mariánské Lázně.
V roce 2019 byl zvolen do Evropského parlamentu, kde působí ve výboru ENVI 
(ŽP, veřejné zdraví a bezpečnost potravin) a také jako koordinátor za frakci Renew 
Europe ve výboru REGI (Výbor pro regionální rozvoj). Zabývá se energetikou, pod-
porou průmyslu, životním prostředí a evropskými fondy. Ve volném čase se věnuje 
rodině, sportu (snowboarding a běh), a hudbě (hra na bicí).

(ANO 2011/Renew Europe) - 
průmyslový manažer

v Bruselu:
European Parliament
Brandt 07M105
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45132

ve Štrasburku:
European Parliament
Churchill M05084
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75132

e-mail: ondrej.knotek@ep.europa.eu

v České republice:
Kongresové centrum Praha
5. května 1640/65
140 21 Praha 4 - Nusle



Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina: Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
Předsednictvo EP: Místopředseda
Parlamentní výbor: Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výbor pro kul-
turu a vzdělávání - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými, De-
legace pro vztahy s Indií - náhradník

KOLAJA Marcel

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozen 29. června 1980 v Moravské Třebové. Je členem Pirátů, europoslancem, 
místopředsedou Evropského parlamentu. Pochází z Moravské Třebové. V roce 2003 
získal bakalářský titul v oboru informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy uni-
verzity v Brně. V soukromé sféře pracoval jako manažer v softwarové firmě a expert 
na Open Source technologie. Podílel se na založení spolku Otevřená města, který 
podporuje radnice v transparentním hospodaření a vstřícnosti k občanům, napří-
klad vývojem rozklikávacího rozpočtu a jeho bezplatným poskytováním obcím.
V uplynulých čtyřech letech se angažoval v komunální politice jako člen komise 
informatiky Rady města Brna. Do České pirátské strany vstoupil v roce 2010. Od 
března do listopadu 2011 byl současně s holandským politikem Samirem Allioui 
spolupředseda Pirate Parties International, mezinárodní organizace zastřešující 
Pirátské strany. Od srpna 2012 do května 2013 působil jako 4. místopředseda Čes-
ké pirátské strany. V lednu 2019 byl zvolen lídrem kandidátky Pirátů pro volby do 
Evropského parlamentu v květnu 2019. V těchto volbách získal 15 398 preferenč-
ních hlasů a byl tak zvolen Poslancem Evropského parlamentu. Následně byl také 
zvolen místopředsedou Evropského parlamentu. 

(Piráti/Greens/EFA) - politik

v Bruselu:
European Parliament
Spinelli 08G130
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45149

ve Štrasburku:
European Parliament
Weiss T06007
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75149

e-mail: marcel.kolaja@ep.europa.eu
www.evropapotrebuje.cz

v České republice:
Karlovo náměstí 313/8
120 00 Praha 2

Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina: Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Sever-
ské zelené levice - pokladnice frakce
Parlamentní výbor: Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výbor pro 
dopravu a cestovní ruch, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin - náhradnice
Parlamentní delegace: Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-
-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlament-
ním výboru pro přidružení EU-Gruzie; Delegace v Parlamentním shromáždění 
Euronest; Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 
- náhradnice

KONEČNÁ Kateřina

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozena 20. ledna 1981 v Novém Jičíně. V roce 1999 nastoupila na Ekonomicko-
správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde studovala obor Hospodářská 
politika a správa, po zvolení do poslanecké sněmovny přešla na kombinované 
studium Veřejné ekonomie a správy, které zakončila v roce 2003 titulem baka-
lář. V roce 2009 získala titul inženýr na Vysoké škole finanční a správní. V letech 
2002–2014 se stala poslankyní Parlamentu ČR za Moravskoslezský kraj za KSČM.
V letech 2003–2004 byla pozorovatelem v EP. Mezi její záliby patří kolečkové brus-
le, lyžování a divadlo. Je vdaná, má jedno dítě.  

(KSČM/GUE-NGL) - politička

v Bruselu:
European Parliament
Spinelli 05E252
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45168

v České republice:
Slovanská 38
741 01 Nový Jičín

     +420 722 261 109

ve Štrasburku:
European Parliament
De Madariaga G00030
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75168

e-mail: katerina.konecna@ep.europa.eu
www.konecna.cz



Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina: Skupina Renew Europe
Parlamentní výbor: Hospodářský a měnový výbor, Výbor pro dopravu a ces-
tovní ruch - náhradník, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
- náhradník
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy s Kanadou, Delegace pro severní 
spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním 
výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářské-
ho prostoru - náhradník

KOVAŘÍK Ondřej

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozen 21. srpna 1980 v Kyjově. Vystudoval mezinárodní obchod, mezinárodní 
politiku a diplomacii na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické
v Praze. Později absolvoval mezinárodní program v oblasti managementu veřejné 
správy, regionálního rozvoje a programů EU na Ecole Nationale D´Administration 
ve Štrasburku a v Paříži. V letech 2003–2010 působil na Ministerstvu zahraničních 
věcí v Praze v sekci ekonomických vztahů a na ZÚ v Ottavě (CAN), kde řídil úsek 
ekonomické diplomacie. V letech 2007–2009 se pro Úřad vlády věnoval předsed-
nictví ČR v EU, kde se zabýval oblastí bezpečnosti, dopravy a koordinace s rezorty. 
Od roku 2010 na Ministerstvu obrany ČR řídil kancelář 1. náměstka obrany a poz-
ději zastupoval ČR při Evropské obranné agentuře. Od října 2015 působil coby asi-
stent poslankyně EP Dity Charanzové a poradce poslanecké delegace ANO 2011 
v Evropském parlamentu. 

(ANO 2011/Renew Europe) -
diplomat, politik

v Bruselu:
European Parliament
Brandt 07M019
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45923

v České republice:
Kancelář poslance EP
Ondřeje Kovaříka
Rybná 682/14
110 05 Praha 1

ve Štrasburku:
European Parliament
Churchill M05092
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75923

e-mail: ondrej.kovarik@ep.europa.eu

Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina: Skupina Renew Europe
Parlamentní výbor: Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, Výbor pro kulturu
a vzdělávání - náhradnice
Parlamentní delegace: Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-
EU; Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko - náhradnice

MAXOVÁ Radka 

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozena 2. prosince 1968 v Pardubicích. Po absolvování Gymnázia Dašická v Par-
dubicích vystudovala na Fakultě potravinářské a biochemické technologie 
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Od 2018 studuje doktorský stu-
dijní program (Ph.D.) Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni - Ústav soci-
álního a posudkového lékařství. Nejprve pracovala jako učitelka odborných 
předmětů na Integrované střední škole v Chrudimi, později jako manažerka
v potravinářském a kosmetickém průmyslu. Od 2013 do 2019 byla poslankyní 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V prvním volebním období 
zastávala pozici předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a ná-
rodnostní menšiny, v druhém volebním období pozici předsedkyně Výboru pro 
sociální politiku PSP ČR. Radka Maxová má dvě děti - syny Matyáše a Kryštofa. Ži-
je ve městě Tábor.

(ANO 2011/Renew Europe) - manažerka

v Bruselu:
European Parliament
Brandt 07M021
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28  45274

v České republice:
Senovážné náměstí 248
370 01 České Budějovice

ve Štrasburku:
European Parliament
Churchill M05086
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75274

e-mail: radka.maxova@ep.europa.eu



Poslanci EP zvolení v České republice

NIEDERMAYER Luděk

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozen 13. března 1966 v Brně.  V roce 1989 absolvoval obor teoretická kyberneti-
ka, matematická informatika a teorie systémů na Přírodovědecké fakultě Univerzi-
ty Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V roce 1991 na-
stoupil do centrální banky, kde se v roce 1996 se stal členem Bankovní rady České 
národní banky (ČNB). V roce 2000 byl jmenován viceguvernérem České národní 
banky, funkci znovu obhájil v roce 2002. Následně pracoval jako ředitel ve firmě De-
loitte. Zejména po odchodu z ČNB aktivně vystupoval v médiích, psal mnoho člán-
ků zaměřených zejména na ekonomickou politiku, společenské otázky a Evropskou 
unii. Většina byla publikována v Respektu a Hospodářských novinách. Zúčastnil se 
řady studijních pobytů a stáží, a to zejména v oblasti kapitálového trhu, obchodová-
ní s deriváty. Europoslancem zvoleným za TOP 09/STAN je od roku 2014. Jeho práce
v Evropském parlamentu je převážně ekonomicky zaměřena. Je 1. místopředse-
dou Hospodářského a měnového výboru. V minulém volebním období byl zpra-
vodajem několika ekonomických a daňových zpráv. Byl také členem speciálního 
daňového výboru (TAXE) a náhradníkem ve Vyšetřovacím výboru pro měření 
emisí v automobilovém průmyslu (EMIS). Kromě ekonomických témat se zabývá 
hlavně energetikou, OZE, elektromobilitou a problematikou klimatu. Členem TOP 
09 je od roku 2017. Je ženatý, má tři děti.

(STAN + TOP 09/EPP) - ekonom

v Bruselu:
European Parliament
Spinelli 07F265
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45 574

v České republice:
Štefánikova 18/25
150 00 Praha 5

     +42(0) 222 967 077

ve Štrasburku:
European Parliament
Weiss T08058
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

      +33 3 88 1 75 574

e-mail: ludek.niedermayer@ep.europa.eu
www.niedermayer.cz

Politická skupina: Skupina Evropská lidová strana (EPP)
Parlamentní výbor: Hospodářský a měnový výbor - místopředseda, Výbor pro prů-
mysl, výzkum a energetiku - náhradník, Výbor pro dopravu a cestovní ruch - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy se Spojenými státy, Delegace pro 
vztahy s Korejským poloostrovem - náhradník, Delegace pro vztahy s Běloruskem -
- náhradník

Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina: Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
Parlamentní výbor: Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, Výbor pro rozpoč-
tovou kontrolu - náhradník, Hospodářský a měnový výbor - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-
-Ukrajina

PEKSA Mikuláš 

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozen 18. června 1986 v Praze. Vystudoval biofyziku na Matematicko-fyzikální 
fakultě Univerzity Karlovy a v průběhu studia se specializoval na využití jaderné 
magnetické rezonance, později pracoval jako výzkumný pracovník a softwarový 
vývojář. V letech 2017 až 2019 působil v roli poslance Poslanecké sněmovny PČR, 
kde se stal členem Zahraničního výboru a místopředsedou Výboru pro evropské 
záležitosti. Od dubna 2017 zastával funkci místopředsedy Pirátů a od roku 2019 
předsedá Evropské pirátské straně. Dlouhodobě bojuje proti zavedení evropské 
směrnice o autorském právu, která by nevratně poškodila internet v té podobě, 
v jaké ho známe (například zavedením automatických filtrů). Jako europoslanec 
chce podpořit inovace a technologický růst, rozvoj umělé inteligence v Evropě 
a důslednější kontrolu nakládání s veřejnými rozpočty. Věří, že technologie mají 
lidem pomáhat a ne je sledovat. Přeje si diplomaticky jednotnou a silnou Evropu, 
která bude schopna postavit se jak nadnárodním korporacím, tak i autoritářským 
režimům. Mluví plynně anglicky a německy.

(Piráti/Greens/EFA) - politik 

e-mail: mikulas.peksa@ep.europa.eu
www.mikulas-peksa.eu

v Bruselu:
European Parliament
Spinelli 08G146
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45522

v České republice:
Karlovo náměstí 313/8,
120 00 Praha 2 -
- Nové Město

     +420 605 101 249

ve Štrasburku:
European Parliament
Weiss T03028
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75522



Poslanci EP zvolení v České republice

POLČÁK Stanislav

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozen 21. února 1980 ve Slavičíně. V roce 2003 absolvoval Právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy, v roce 2004 zde získal doktorát práv v oboru veřejné právo.
V roce 2007 složil advokátní zkoušky. V roce 2002 byl zvolen do zastupitelstva 
města Vysoké Pole, jehož se stal o čtyři roky později místostarostou. V letech 
2004–2005 byl vedoucím poslanecké kanceláře poslance Evropského parlamentu, 
v letech 2005–2007 poradcem poslankyně Evropského parlamentu. V roce 2010 
byl zvolen na kandidátce TOP 09 do Sněmovny, kde mimo jiné vykonával funk-
ce předsedy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a později Ústavně-
právního výboru PSP ČR. V letech 2009–2012 působil jako externí pedagog oboru 
základy práva a autorské právo na Univerzitě T. Bati ve Zlíně a Filmové škole Zlín
v oblasti správního práva. Je otcem dvou dětí. Hovoří německy, anglicky.

(STAN + TOP 09/EPP) - advokát

v Bruselu:
European Parliament
Spinelli 07F243
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45485

v České republice:
Národní 41
110 00 Praha 1

     +420 777 855 588

ve Štrasburku:
European Parliament
Weiss T08093
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75485

e-mail: stanislav.polcak@ep.europa.eu
www.stanislav-polcak.cz

Politická skupina: Evropská lidová strana (EPP)
Parlamentní výbor: Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, Rozpočtový výbor - náhradník, Výbor pro regionální rozvoj - náhradník 
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou 
maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-
-Tunisko a EU-Alžírsko
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky - náhradník
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika - náhradník

Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina: Evropská lidová strana (EPP)
Parlamentní výbor: Výbor pro právní záležitosti, Výbor pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů - náhradník, Podvýbor pro lidská práva - náhradník 
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy s Íránem, Delegace v Parlamentním 
výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko - náhradník

POSPÍŠIL Jiří

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozen 24. listopadu 1975 v Chomutově. Po absolvování Právnické fakulty Zápa-
dočeské univerzity v Plzni pracoval jako odborný asistent na Katedře správního 
práva Západočeské univerzity. V letech 1994–1998 byl členem ODA. V roce 1998 
vstoupil do ODS. V letech 2000–2004 byl členem Zastupitelstva Plzeňského kraje. 
Od r. 2002 je členem Poslanecké sněmovny PČR. V letech 2006–2009 působil jako 
ministr spravedlnosti. V období roků 2009–2010 vykonával funkci děkana Práv-
nické fakulty ZČU, v roce 2010 byl znovu jmenován ministrem spravedlnosti ČR.
Z funkce byl odvolán v červnu 2012. Krátce nato byl zvolen do čela kandidátky 
ODS v Plzeňském kraji a stal se krajským zastupitelem. Po neúspěšné kandida-
tuře na místopředsedu ODS ze strany v lednu 2014 vystoupil. V květnu 2014 byl
z druhého místa kandidátky TOP 09 zvolen do Evropského parlamentu. Je členem 
správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových - Musea Kampa. Je svobodný, bez-
dětný.

(STAN + TOP 09/EPP) - politik

v Bruselu:
European Parliament
Spinelli 07F167
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45 586

ve Štrasburku:
European Parliament
Weiss T08054
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75 586

e-mail: jiri.pospisil@ep.europa.eu
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ŠOJDROVÁ Michaela

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozena 28. října 1963 ve Zlíně. V roce 1987 absolvovala Zahradnickou fakultu VŠZ
v Brně, obor sadovnictví - krajinářství. V roce 1992 ukončila studium francouzštiny vše-
obecnou státní jazykovou zkouškou na Jazykové škole ve Zlíně a začala učit francouz-
štinu. V letech 1996–2010 byla čtyřikrát zvolena do Poslanecké sněmovny PČR, kde 
působila po celou dobu jako členka a místopředsedkyně výboru pro vzdělání, kulturu, 
mládež a tělovýchovu. Zastávala řadu dalších funkcí, 8 let byla předsedkyní skupiny 
přátel ČR-Francie, od roku 2006 zastupovala ČR v Parlamentním shromáždění Rady 
Evropy, byla předsedkyní poslaneckého klubu KDU-ČSL. V roce 2009 obdržela fran-
couzské státní vyznamenání - Řád za zásluhy, za přínos v rozvoji česko-francouzských 
vztahů. Od roku 2010 pracovala na ústředí Česká školní inspekce jako koordinátorka 
aktivit projektu ESF (EU) a jako zástupkyně Ministerstva školství v Řídící radě Centra 
pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD. Dlouhodobě působí v čestných funkcích 
dozorčích orgánů vysokých škol. Je vdaná a má dva dospělé syny. Zajímá se o umění, 
je členkou klubu UNESCO, Sdružení pro Evropu, podporuje skauting a orelské hnutí. Je 
členka EP-Taiwan Friendship Group. V roce 2019 byla podruhé zvolena do Evropského 
parlamentu, ve Výboru pro kulturu a vzdělávání je koordinátorkou pro frakci ELS.

(KDU-ČSL/EPP) - politička

v Bruselu:
European Parliament
Spinelli 07F255
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45 565

v České republice:
Karlovo náměstí 5
palác Charitas
120 00 Praha 2

     +420 778 492 769

ve Štrasburku:
European Parliament
Weiss T08089
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75 565

e-mail: michaela.sojdrova@ep.europa.eu
www.sojdrova.cz

Politická skupina: Evropská lidová strana (EPP)
Parlamentní výbor: Výbor pro kulturu a vzdělávání, Výbor pro zemědělství a roz-
voj venkova - náhradnice
Parlamentní delegace: Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU, 
Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlament-
ním výboru pro přidružení EU-Gruzie, Delegace v Parlamentním shromáždění 
Euronest, Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko - náhradnice
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Politická skupina: Skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR)
Parlamentní výbor: Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, Výbor pro vnitř-
ní trh a ochranu spotřebitelů - náhradník
Parlamentní delegace:  Delegace pro vztahy s Japonskem, Delegace pro vztahy 
s Korejským poloostrovem - náhradník

TOŠENOVSKÝ Evžen

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozen 26. února 1956 v Ostravě. Vystudoval systémové inženýrství na Ekono-
mické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Po absolutoriu pracoval jako mate-
matik-analytik. Do politiky vstoupil v roce 1990, kdy byl za Občanské fórum zvolen 
zastupitelem města Ostrava, v roce 1993 se stal jejím primátorem a ve funkci zůstal 
až do roku 2000. V témže roce byl zvolen prvním hejtmanem Moravskoslezského 
kraje. Největší územní celek v České republice řídil dvě funkční období. Předsedal 
Kolegiu primátorů ČR (1994–2001), Svazu měst a obcí ČR (1999–2000) a Asociaci 
krajů ČR (2001–2008). Jako člen Výboru regionů vyjednával v letech 2002–2008 
regionální operační programy pro ČR. V roce 2009 získal a následně v letech 2014
a 2019 obhájil post europoslance. V současné době předsedá správním radám 
VŠB-TU a národního superpočítačového centra IT4Innovations. Je nositelem něko-
lika vyznamenání, jako je Řád rytíře Čestné legie udělený prezidentem Francie, 
Důstojnický kříž Řádu za zásluhy o Polskou republiku či čestného vyznamenání za 
zásluhy o Rakouskou republiku. Je ženatý, má dvě děti.

(ODS/ECR) - politik

e-mail: evzen.tosenovsky@ep.europa.eu
www.tosenovsky.cz

v Bruselu:
European Parliament
Wiertz 04U018
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 47 717

v České republice:
Sokolská třída 8
702 00 Ostrava

     +420 736 505 606

ve Štrasburku:
European Parliament
De Madariaga G02003
1, av. du Président
Robert Schuman
F-67070 Strasbourg Cedex

      +33 3 88 1 75 717
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VONDRA Alexandr

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozen 17. srpna 1961 v Praze. V roce 1984 absolvoval geografii na Příro-
dovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Brzy se zapojil do práce v demo-
kratické opozici. Společně s Jáchymem Topolem a Ivanem Lamperem vydá-
val samizdatový časopis Revolver revue. Od poloviny 80. let udržoval kontak-
ty s disidenty v Maďarsku, Polsku a Litvě. V roce 1989 byl mluvčím Charty 77
a jedním z autorů petice Několik vět a v listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů 
Občanského fóra. V letech 1990–1992 působil jako zahraničně-politický poradce 
prezidenta Václava Havla. V letech 1992–1997 byl prvním náměstkem ministra 
zahraničních věcí, vyjednával česko-německou deklaraci a zahajoval rozhovory
o rozšíření NATO. V letech 1997–2001 byl českým velvyslancem ve Spojených stá-
tech a v letech 2001–2002 zmocněncem české vlády pro přípravu summitu NATO 
v Praze. V letech 2004–2006 působil v Praze jako odborný asistent The German 
Marshall Fund of the U. S. V letech 2006–2012 byl zvolen senátorem ODS. V letech 
2006–2007 byl ministrem zahraničních věcí. V letech 2007-2009 byl místopředse-
dou vlády pro evropské záležitosti a měl na starosti české předsednictví v Radě
EU v roce 2009. V letech 2010–2012 byl ministrem obrany. Od roku 2013 řídil na 
CEVRO Institutu v Praze Centrum pro transatlantické vztahy.

(ODS/ECR) - politik

v Bruselu:
European Parliament
Wiertz 04U021
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45483

ve Štrasburku:
European Parliament
De Madariaga G02001
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75483

e-mail: alexandr.vondra@ep.europa.eu
www.alexandrvondra.cz

Politická skupina: Skupina Evropských konzervativců a reformistů
Parlamentní výbor: Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, Podvýbor pro bezpečnost a obranu, Výbor pro občanské svobody, spra-
vedlnost a vnitřní věci - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými, 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří, Delegace pro vztahy 
s Izraelem - náhradník

Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina: Skupina Evropských konzervativců a reformistů
Parlamentní výbor: Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, Výbor pro re-
gionální rozvoj - náhradnice
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství, 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika, Delegace pro vzta-
hy se Spojenými státy americkými - náhradnice

VRECIONOVÁ Veronika

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozena v roce 1965 v Českých Budějovicích. Vystudovala Vysokou školu eko-
nomickou, v lednu 1990 začala pracovat v oddělení zahraničního protokolu 
Kanceláře prezidenta republiky, poté působila mj. v nadaci Patriae, kde měla 
na starosti organizaci politických vzdělávacích akcí. V roce 2006 byla zvole-
na starostkou obce Přezletice, svůj mandát obhájila i po komunálních volbách
v roce 2010. Ve stejném roce byla zvolena i senátorkou za senátní obvod Mělník. 
V parlamentních volbách 2017 byla za ODS zvolena poslankyní za Středočeský 
kraj. V Poslanecké sněmovně se zabývala zemědělskou problematikou, byla mís-
topředsedkyní Zemědělského výboru a členkou Výboru pro sociální politiku.
V roce 2019 byla zvolená poslankyní Evropského parlamentu, kde je rovněž člen-
kou Zemědělského výboru. Od roku 2016 je zároveň předsedkyní Spolku pro 
obnovu venkova, který sdružuje více než 830 členů z celé České republiky. Je 
vdaná, společně s manželem vychovali dvě děti. Mluví aktivně anglicky, částečně 
rusky.

(ODS/ECR) - politička

e-mail: veronika.vrecionova@ep.europa.eu
www.vrecionova.cz

v Bruselu:
European Parliament
Wiertz 04U026
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45303

v České republice:
Truhlářská 1106/9
110 00 Praha 1

     +420 234 707 111

ve Štrasburku:
European Parliament
De Madariaga G02050
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

      +33 3 88 1 75303
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ZAHRADIL Jan

Kontaktní údaje, kancelář:

44

Narozen 30. března 1963 v Praze. Vystudoval pražskou VŠCHT, specializaci na vod-
ní a přírodní technologie. Po roce 1989 byl zvolen poslancem Federálního shro-
máždění za OF, které zakládal v Praze 6 a později za ODS. Působil jako porad-
ce premiéra pro zahraniční záležitosti a vedl oddělení pro evropskou integ-
raci na Úřadu vlády. V roce 1998 se stal poslancem a před vstupem ČR do EU 
vedl jako spolupředseda společný výbor Evropského a Českého parlamen-
tu. Zastupoval ČR v Konventu o budoucnosti Evropské unie. Poprvé byl zvo-
len do Evropského parlamentu v roce 2004 a po volbách v roce 2009 novou 
eurorealistickou frakci ECR, která se po volbách v roce 2014 stala třetí nej-
větší v Evropském parlamentu. V březnu 2011 byl zvolen předsedou skupi-
ny ECR a stal se tak prvním Čechem, který dosáhl na vedení frakce. V sou-
časném volebním období po volbách v roce 2019 působí Jan Zahradil ve výboru 
pro mezinárodní obchod jako jeho první místopředseda. Mezi jeho další politické 
aktivity patří práce v parlamentní delegaci EU-ASEAN a angažuje se i v podpoře 
exilové Íránské opozice. Před volbami v roce 2019 se jako první Čech stal jed-
ním z celoevropských volebních lídrů jednotlivých politických frakcí tzv. spitzen-
kandidát.

(ODS/ECR) - politik

v Bruselu:
European Parliament
Brandt 04U012
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45 666

v České republice:
Truhlářská 9
110 00 Praha 1

     +420 234 707 111

ve Štrasburku:
European Parliament
De Madariaga G02035A
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75 666

e-mail: jan.zahradil@ep.europa.eu; jan@zahradil.eu
www.zahradil.eu

Politická frakce: Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR)
Parlamentní výbor: Výbor pro mezinárodní obchod - místopředseda
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdru-
žením států jihovýchodní Asie (ASEAN), Delegace ve Smíšeném parlamentním 
shromáždění AKT-EU - náhradník

Poslanci EP zvolení v České republice

Politická skupina: Evropská lidová strana 
Parlamentní výbor: Výbor pro zaměstnanost a sociální věci - místopředseda, 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu - koordinátor EPP, Výbor pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci - náhradník   
Parlamentní delegace: Delegace pro vztahy s Japonskem, Delegace pro vztahy 
se zeměmi jižní Asie

ZDECHOVSKÝ Tomáš

Kontaktní údaje, kancelář:
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Narozen 2. listopadu 1979 v Havlíčkově Brodě. V roce 2003 absolvoval bakalář-
ský obor politická komunikace na Papežské salesiánské univerzitě v Římě, roku 
2004 magisterské obory pastoračně sociální asistent a pedagog volného času na 
TF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v roce 2008 magisterský obor 
mediální studia a žurnalistika na MUNI v Brně. Od roku 2006 je členem KDU-
-ČSL, dlouhodobě se ve straně věnuje marketingu, volebním kampaním a je 
autorem žlutého vizuálu strany. V roce 2004 založil komunikační a PR společ-
nost Commservis.com s.r.o. a byl mj. poradcem různých politiků a ministrů.
V roce 2011 se stal také ředitelem rakouské vzdělávací společnosti WIFI Czech 
Republic a společnosti Brain2win. Když se v roce 2014 stal poprvé europo-
slancem, zanechal podnikání a začal se specializovat na oblast kontroly roz-
počtu (CONT - vice-koordinátor za EPP), rozpočtu (výbor BUDG) a bezpečnosti
a migrace (LIBE). Server MEPranking.eu ho z hlediska celkové aktivity zařadil 
na 5. místo ze 751. Je autorem čtyř básnických sbírek a jedné prózy, zajímá se
o historii, heraldiku i agendu ochrany dětí. Je ženatý, má čtyři děti. 

(KDU-ČSL/EPP) - europoslanec,
podnikatel

e-mail: tomas.zdechovsky@ep.europa.eu
www.zdechovsky.eu

v Bruselu:
European Parliament
Spinelli 07F155
60, Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

     +32 2 28 45 780

v České republice:
Vrchlického 582/18
500 02 Hradec Králové

     +420 737 103 866

ve Štrasburku:
European Parliament
Weiss T08085
1, avenue du Président
Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex

     +33 3 88 1 75 780
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Evropský dům 
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Evropský parlament - Kancelář v ČR

Pro snadnější orientaci a větší dostupnost informací se EU snaží soustředit 
zastoupení či pobočky svých institucí do tzv. Evropských domů. V Praze ten-
to dům naleznete v Jungmannově ulici 24, poblíž Václavského náměstí.
Ve stejné budově sídlí Kancelář Evropského parlamentu a Zastoupení Evrop-
ské komise a Eurocentrum, řízené Úřadem vlády ČR. 

Služby poskytované Kanceláří EP v ČR

 organizuje a podporuje aktivity k aktuálním tématům spjatým s EP
a právě projednávanou legislativou, 
 vydává a distribuuje informační materiály pro širokou veřejnost,
 odpovídá na dotazy občanů týkající se aktivit Evropského parlamentu,
 informuje vedení Evropského parlamentu a jeho orgány o významných

událostech a aktuální situaci v České republice, 
 zprostředkovává kontakty na jednotlivé složky Evropského parlamentu

a zajišťuje návštěvy představitelů EP v ČR, 
 spolupracuje se středními a vysokými školami na projektech

zaměřených na zvyšování povědomí o fungování Evropské unie
a především Evropského parlamentu, 
 poskytuje médiím aktuální a přesné informace o veškerých rozhodnutích

Evropského parlamentu, o jeho aktivitách, pravomocích a strukturách. 

Kontakt pro veřejnost

Evropský parlament - Kancelář v ČR
Evropský dům
Jungmannova 24, Praha 1, PSČ 110 00

+420 255 708 208 
       +420 255 708 200
       eppraha@europarl.europa.eu
       www.evropsky-parlament.cz

Kontakt pro média

Iva Laňová   
       +420 255 708 264
       +420 775 511 125
       iva.lanova@europarl.europa.eu

Irena Kubášková
+420 255 708 267

       +420 773 135 674
       irena.kubaskova@europarl.europa.eu
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Tisková služba 

Tisková služba Evropského parlamentu

Tisková služba Evropského parlamentu poskytuje médiím písemné, ústní, 
audiovizuální a internetové informace o aktivitách Evropského parlamentu
a jeho oficiálních orgánů. O hlasování a o debatách na plenárních zasedá-
ních Evropského parlamentu informuje ve 24 jazycích prostřednictvím inter-
netových stránek Evropského parlamentu, e-mailu a tiskových mluvčích. 

Tiskový mluvčí EP

Jaume DUCH GUILLOT
+32 2 28 43000 (BXL)

       +33 3 88 1 74705 (STR) 
       +32 496 59 94 76 
       jaume.duch@europarl.europa.eu   

Zástupkyně tiskového mluvčího EP

Delphine COLARD 
+32 2 28 43383 (BXL)

      +33 3 881 64123 (STR)
      +32 498 98 44 85
      delphine.colard@europarl.europa.eu

Tisková služba
předsedy Evropského parlamentu

V čele Evropského parlamentu stojí předseda, volený z řad poslanců vždy 
na období dva a půl roku. Předsedá zasedání a reprezentuje Evropský par-
lament navenek. Novým předsedou EP byl 3. července 2019 zvolen David 
Maria SASSOLI, pocházející z Itálie. O aktivitách předsedy informuje jeho 
tiskový mluvčí. 

Tiskový mluvčí předsedy EP

Roberto CUILLO
+32 2 28 32494 (BXL)

       +33 3 88 1 72340 (STR)
       +32 470 89 25 92 
       roberto.cuillo@europarl.europa.eu 

POUŽITÉ ZKRATKY
BXL - Brusel
STR - Štrasburk

Novináři, včetně fotografů, kameramanů nebo držitelů interinstitucionální 
akreditace, kteří mají zájem o nahrávání audiovizuálních záznamů či foto-
grafování v prostorech Evropského parlamentu, musí požádat o povolení 
pro natáčení a fotografování.

Toto povolení vydává Akreditační kancelář pro média a lze o ni požádat pře-
dem, zasláním e-mailu na adresu: media.accreditation@ep.europa.eu

Novináři musí dodržovat pravidla týkající se natáčení a fotografování, která 
musí při přebírání akreditace podepsat.

Akreditační kancelář pro média 

Brusel: Akreditační kancelář pro média, vstup pro návštěvníky,
budova Spaak, 1C029, Rue Wiertz 60

Štrasburk (pouze v době plenárního zasedání):
vstup pro média, budova Weiss, první vchod
na levé straně uvnitř centrálního nádvoří
(Bronislaw Geremek Agora)

Existují dva základní typy akreditací v Evropském parlamentu

 krátkodobá akreditace - na jeden nebo více dnů, maximálně však
na pět pracovních dní;
 roční (interinstitucionální) akreditace - na jeden kalendářní rok,

tedy od začátku ledna do konce prosince, je obnovitelná.

O krátkodobou i roční akreditaci je možné požádat prostřednictvím regis-
trační webové stránky: jouregfo.secure.europarl.europa.eu

Všichni akreditovaní novináři mohou v budovách Evropského parlamentu 
využívat zařízení, prostory a služby určené pro média. 

Akreditace médií
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Akreditace novinářů 

Novináři, fotografové a členové audiovizuálních týmů, kteří nejsou držiteli 
interinstitucionální akreditace, musí za účelem vstupu a práce v budově 
Parlamentu požádat o novinářskou akreditaci a/nebo zvláštní akreditaci 
pro natáčení a fotografování.

Akreditace pro natáčení a fotografování



Mapy přístupu

50

Brusel

Štrasburk

Audiovizuální média

51

Služby pro audiovizuální média

AV Planning  

+32 2 28 42010 (BXL)
       +33 3 881 72010 (STR)
       +32 475 21 35 35
       avplanning@europarl.europa.eu  

Žádost o audiovizuální služby (televizní studia, natáčecí týmy, živé vstupy apod.) 

Mediální knihovna

+32 2 28 44801 (BXL)
       +33 3 881 74090 (STR)
       medialibrary@europarl.europa.eu

Multimediální archiv Evropského parlamentu obsahuje rozsáhlé množství his-
torických a aktuálních fotografií, audio a video materiálu.

Fotografické služby

+32 2 28 42119 (BXL)
       +33 3 881 74799 (STR)
       photobookings@europarl.europa.eu 

Audiovizuální oddělení nabízí celou řadu fotografických služeb, s možností 
rezervace fotografa.

Rozhlasová studia 

+32 2 28 32200 (BXL)
       +33 3 881 74442 (STR)
       +32 498 98 35 74
       radiobookings@europarl.europa.eu  

Evropský parlament nabízí několik typů plně vybavených profesionálních 
rozhlasových studií s vybavením pro nahrávání i post-produkci. 
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Multimediální studio Voxbox 

+32 2 28 32300 (BXL)
       +33 3 881 74312 (STR)
       voxbox@europarl.europa.eu 

Multimediální studio Voxbox se nachází ve štrasburské i bruselské budově Ev-
roského parlamentu a své zázemí v něm najdou  rozhlasoví a weboví novináři. 

Web Streaming

+32 2 28 42619 (BXL)
       +33 3 881 72447 (STR)
       ebs-webstreaming-ep@europarl.europa.eu  

Všechna plenární zasedání stejně jako většina zasedání výborů jsou k dis-
pozici prostřednictvím živého přenosu po webu (webstreamingu) a později 
také jako video na vyžádání. Veškeré dění v EP tedy lze sledovat bez fyzické 
přítomnosti ve Štrasburku či Bruselu.

Multimedia Centre Webroom  

+32 2 28 30163 (BXL)
       +33 3 881 72436 (STR)
       multimedia.centre@europarl.europa.eu

Servisní služba pro otázky, které se týkají webových stránek nebo konkrét-
ních audiovizuálních zařízení. 

Informace online
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Multimediální centrum

Užitečné informace online

Multimediální centrum je audiovizuální web přístupný jak profesionálům, 
tak běžným uživatelům. Je zdrojem informací a aktualit z Evropského parla-
mentu. Ke stažení jsou zde videa v HD kvalitě, fotografi e i audio. Web nabízí 
audiovizuální shrnutí zpráv Europe by Satellite, živé audio/videopřenosy, edi-
tované videonahrávky, fotografi e nebo archivní materiály. Animovaná videa 
a infografi ka vysvětlují prioritní témata a postupy Parlamentu.

https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home
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Legislativní observatoř

Legislativní observatoř je databáze poskytující širokou paletu informací o čin-
nosti Evropského parlamentu. Dvě základní služby zajímavé pro novináře 
jsou: shrnutí evropské legislativy, která je připravována (jednotlivé stupně 
každého legislativního aktu, ve kterém je EP aktivní), a informace o programu 
plenárních zasedání.

 http://www.europarl.europa.eu/oeil/

Parlamentní výbory
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Specialisté pro jednotlivé parlamentní výbory

REDAKČNÍ KOORDINACE

Tematicky zaměřená práce poslanců probíhá především na půdě parlament-
ních výborů a v rámci delegací či smíšených parlamentních shromáždění.
O aktivitách výborů a některých delegací informují tisk i veřejnost specializo-
vaní tiskoví atašé, zaměstnanci Generálního ředitelství komunikaci.  

Cezary LEWANOWICZ
+32 2 28 30297 (BXL)
+33 3 881 64407 (STR)
+32 498 98 34 02
cezary.lewanowicz@europarl.europa.eu

Zahraniční věci (AFET) / Lidská práva (DROI) / Bezpečnost a obrana (SEDE)

Viktor ALMQVIST
+32 2 28 31834 (BXL)
+32 470 88 29 42
foreign-press@europarl.europa.eu

Snježana KOBEŠĆAK SMODIŠ
+32 2 28 32547 (BXL)
+32 470 96 08 19
foreign-press@europarl.europa.eu

Andreas KLEINER  
 +32 2 28 32266 (BXL)
+33 3 881 72336 (STR)
+32 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu

Michaela FINDEIS
+32 2 28 31141 (BXL)
+33 3 881 73603 (STR)
+32 498 98 33 32 
michaela.findeis@europarl.europa.eu

Federico DE GIROLAMO
+32 2 28 31389 (BXL)
+33 3 881 72850 (STR)
+32 498 98 35 91 
federico.degirolamo@europarl.eu
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Rozvoj (DEVE)

Tilla Sewe MCANTONY
+32 2 28 46396 (BXL)
+32 470 96 32 39
deve-press@europarl.europa.eu

Mezinárodní obchod (INTA)

Eszter BALÁZS
+32 2 28 42373 (BXL)
+32 470 88 08 77
inta-press@europarl.europa.eu

Rozpočet (BUDG) 

Armin WISDORFF
+32 2 28 40924 (BXL)
+32 498 98 13 45
budg-press@europarl.europa.eu 

Rozpočtová kontrola (CONT)

Agnese KRIVADE 
+32 470 89 01 46
cont-press@europarl.europa.eu

Hospodářství a měna (ECON) 

John SCHRANZ
+32 2 28 44264 (BXL)
+32 498 98 14 02
econ-press@europarl.europa.eu

Dorota KOLINSKA
+32 2 28 32787 (BXL)
+32 498 98 32 80
econ-press@europarl.europa.eu

Parlamentní výbory

57

Zaměstnanost a sociální věci (EMPL)

Elzelien VAN DER STEEN
+32 2 28 42623 (BXL)
+32 477 45 42 84
empl-press@europarl.europa.eu

Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)

Thomas HAAHR
+32 2 28 42976 (BXL)
+32 470 88 09 87
envi-press@europarl.europa.eu

Průmysl, výzkum a energetika (ITRE)

Baptiste CHATAIN
+32 2 28 40992 (BXL) 
+32 498 98 13 37
indu-press@europarl.europa.eu

Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů (IMCO)

Isabel Teixeira NADKARNI
+32 2 28 32198 (BXL)
+32 498 98 33 36
imco-press@europarl.europa.eu

Doprava a cestovní ruch (TRAN)

Jaan SOONE
+32 2 28 32282 (BXL)
+32 498 98 33 29
tran-press@europarl.europa.eu

Regionální rozvoj (REGI)/Rybolov (PECH)

Dana POPP
+32 2 28 46330 (BXL)
+32 470 95 17 07
region-press@europarl.europa.eu
fish-press@europarl.europa.eu
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Zemědělství a rozvoj venkova (AGRI)

Ján JAKUBOV
+32 2 28 34476 (BXL)
+32 498 98 35 90
agri-press@europarl.europa.eu 

Kultura a vzdělávání (CULT)

Cornelia GUSA
+32 2 28 32601 (BXL)
cult-press@europarl.europa.eu 

Právní záležitosti (JURI)/Petice (PETI)

Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)

Estefanía NARRILLOS
+32 2 28 31324 (BXL)
+32 498 98 39 85
libe-press@europarl.europa.eu

Iina LIETZÉN
+32 2 28 40731 (BXL)
+32 470 88 39 10
libe-press@europarl.europa.eu

Ústavní záležitosti (AFCO)

Kyriakos KLOSIDIS
+32 2 28 32357 (BXL)
+32 470 96 47 35
constit-press@europarl.europa.eu

Yasmina YAKIMOVA
+32 2 28 42626 (BXL)
+32 470 88 10 60
lega-press@europarl.europa.eu
peti-press@europarl.europa.eu
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Práva žen a rovnost pohlaví (FEMM)

Nicolas DELALEU
+32 2 28 44407 (BXL)
+32 471 95 35 11
femm-press@europarl.europa.eu

Kontakty jsou průběžně aktualizovány na webu
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/contacts



Evropský veřejný ochránce práv

Evropský parlament
jako hlas občanů EU

Kontaktní údaje, kancelář:
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Evropskou ochránkyní práv (ombudsmankou) je toho času Emily O’Reilly 
z Irska. Byla znovuzvolena Evropským parlamentem dne 8. prosince 2019. 
Svou funkci vykonává od roku 2013.  Parlament zvolil prvního evropského 
ombudsmana v roce 1995. Evropský ochránce práv šetří stížnosti týkající 
se „nedobré správy“ (maladministration) institucí a orgánů Evropské unie. 
Mezi tyto instituce patří například Evropská komise, Rada Evropské unie
a Evropský parlament. Ombudsman obvykle provádí šetření na základě 
stížností, ale může ho zahájit i z vlastní iniciativy. Stížnost k ombudsmanovi 
může podat kterýkoli občan Unie nebo fyzická či právnická osoba, která 
má bydliště nebo sídlo v některém členském státu EU, a to poštou, faxem 
nebo elektronickou poštou. Na webových stránkách evropského ochrán-
ce práv je možno vyhledat podrobné a aktuální informace o jeho činnosti, 
zároveň je zde k dispozici brožura ve všech úředních jazycích Unie, včetně 
formuláře stížnosti.

Evropský veřejný ochránce práv
(ombudsman)

Médiateur européen
1 avenue du Président
Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex
France 

        +33 3 88 17 23 13
        +33 3 88 17 90 62

http://www.ombudsman.europa.eu/
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EHP
EP
EU
OLAF

Politické strany v rámci ČR

Seznam použitých zkratek

Evropský hospodářský prostor
Evropský parlament
Evropská unie
Evropský úřad pro boj proti podvodům

ANO 2011
KDU-ČSL 
KSČM
ODS
Piráti
STAN/TOP 09
SPD

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Pirátská strana
Koalice Starostové (STAN) s regionálními partnery a  TOP 09
Svoboda a přímá demokracie

Politické frakce a nezařazení v rámci EP

Group of the European People ś Party (Christian Democrats)/Poslanecký klub
Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
European Conservatives and Reformists/
/Evropská konzervativní a reformní skupina 
The Greens/European Free Alliance/Zelení/Evropská svobodná aliance   
European United Left/Nordic Green Left/
/Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice
Identity and Democracy Group/Skupina Identita a demokracie
Renew Europe Group/skupina Renew Europe
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats
in the European Parliament/Skupina progresivní aliance socialistů
a demokratů v Evropském parlamentu
Non-attached Members/Nezařazení poslanci

EPP

ECR

Greens/EFA
GUE/NGL

ID
Renew Europe
S&D

NI
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Členské státy EU

AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
EL
ES
FI
FR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK

Rakousko
Belgie
Bulharsko
Kypr
Česká republika
Německo
Dánsko
Estonsko
Řecko
Španělsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Lotyšsko
Lucembursko
Litva
Malta
Nizozemí
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Švédsko
Slovinsko
Slovensko
Velká Británie

Evropský parlament - Kancelář v ČR
Jungmannova 24, 110 00  Praha 1 - Nové Město
Tel.: (+420) 255 708 208
E-mail: eppraha@ep.europa.eu
http://www.evropsky-parlament.cz
https://www.facebook.com/evropskyparlament


