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SDĚLENÍ ČLENŮM
Věc: Pokyny pro vyřizování žádostí podaných skupinou občanů (pro účely ověření 

toho, zda evropské politické strany či nadace dodržují hodnoty, na nichž je 
Unie založena)

Čl. 235 odst. 3 jednacího řádu

Výbor pro ústavní záležitosti,

– s ohledem na čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“),

– s ohledem na článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na čl. 10 odst. 3 první pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských 
politických stran a evropských politických nadací1,

– s ohledem na čl. 235 odst. 3 sedmý pododstavec jednacího řádu,

dne 19. února 2020 stanovil a schválil následující pokyny pro vyřizování odůvodněných 
žádostí podaných skupinami občanů, v nichž je Parlament vyzván, aby požádal Úřad pro 
evropské politické strany a evropské politické nadace, aby ověřil, zda určitá registrovaná 
evropská politická strana nebo registrovaná evropská politická nadace splňuje podmínky 
registrace stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. c) nebo čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (EU, Euratom) 
č. 1141/2014, zejména pokud jde o dodržování hodnot, na nichž je Unie založena, jak se 
uvádí v článku 2 Smlouvy o EU.

1 Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1.
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Obecné zásady

Výbor posoudí pouze odůvodněné žádosti, jejichž přípustnost ověřil v souladu s čl. 235 odst. 
3 předseda Parlamentu. Rozhodnutí o přípustnosti spadá do výlučné pravomoci předsedy 
Parlamentu, který mimo jiné ověří, zda 1) žádost vlastnoručně podepsalo alespoň 50 
identifikovatelných fyzických osob, které nejsou v současnosti poslanci Evropského 
parlamentu, a zda 2) žádost obsahuje věcné důkazy. 

V zájmu úspěšného vyřízení odůvodněné žádosti sekretariát výboru vyzve žadatele k tomu, 
aby uvedli, koho si v rámci své skupiny občanů zvolili za kontaktní osobu.

Postup

 Na úrovni sekretariátu

Poté, co sekretariát výboru od předsedy Parlamentu obdrží přípustnou žádost, má dva týdny 
na to, aby žádost posoudil a připravil dokumentaci pro koordinátory.

Dokumentace bude předána také všem členům výboru a jejich náhradníkům. 

 Na úrovni koordinátorů

Koordinátoři doporučí výboru, aby řízení ukončil, nebo aby žádost skupiny občanů postoupil 
Parlamentu. V této souvislosti by koordinátoři měli zejména posoudit, zda konkrétní věcné 
důkazy, které uvedli občané s cílem prokázat, že dotčená evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace nesplňuje podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. c) nebo čl. 3 
odst. 2 písm. c) nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, odůvodňují předložení žádosti úřadu.

 Na úrovni výboru

Doporučení koordinátorů bude zařazeno na pořad jednání výboru v dostatečném předstihu 
před uplynutím čtyřměsíční lhůty, kterou stanoví čl. 235 odst. 3 třetí pododstavec.

Výbor může k posouzení žádosti skupiny občanů uspořádat diskusi, přičemž zohlední 
doporučení koordinátorů.

Výbor většinou všech svých členů zastupujících alespoň tři politické skupiny rozhodne o tom, 
zda žádost skupiny občanů předá předsedovi Parlamentu k následnému postoupení 
Parlamentu. Pokud návrh na postoupení žádosti potřebnou většinu nezíská, považuje se řízení 
za ukončené.

Kontaktní osoba zastupující skupinu občanů bude písemně informována o rozhodnutí výboru.

 Předání žádosti předsedovi Parlamentu

Předseda výboru zašle předsedovi Parlamentu dopis, v němž jej informuje o rozhodnutí 
výboru.


