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Co je na pořadu jednání ustavující schůze devátého
funkčního období EP? 
Poslanci, které si občané EU zvolili v květnových evropských volbách na následující pětileté
období, se ve dnech 2. - 4. července setkají na ustavující schůzi Evropského parlamentu, aby si
zvolili předsedu, čtrnáct místopředsedů a pět kvestorů EP. Rozhodnou také o počtu členů a
zařazení poslanců do stálých výborů a podvýborů EP. V dalších týdnech budou na programu
ustavující zasedání jednotlivých výborů, v rámci kterých si jejich členové zvolí předsedy a
místopředsedy.
 

Volba nového předsedy EP 
Volba místopředsedů a kvestorů EP 
Ustanovení stálých výborů
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Proč začne ustavující schůze až v úterý a ne
tradičně v pondělí? 
Evropský parlament se na základě svého jednacího řádu schází vždy první úterý po uplynutí
jednoho měsíce od evropských voleb.
 
Jednací řád, článek 146 : Svolávání Parlamentu
 
1. V souladu s čl. 229 prvním pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie se Parlament
schází každý rok, aniž by musel být svolán, druhé úterý v měsíci březnu. Sám si určuje délku
přerušení zasedání.
 
2. Kromě toho Parlament zasedá,  aniž by bylo nutné jej  svolávat,  první  úterý po uplynutí
jednoho měsíce od skončení období uvedeného v čl. 10 odst. 1 aktu ze dne 20. září 1976.
 
3. Konference předsedů může s uvedením důvodů změnit délku přerušení stanovenou podle
odstavce 1, a to nejpozději dva týdny přede dnem již stanoveným Parlamentem pro obnovení
zasedání. Obnovení zasedání však nesmí být odloženo o více než dva týdny.
 
4. Na žádost většiny všech poslanců nebo na žádost Komise či Rady předseda po konzultaci s
Konferencí předsedů mimořádně svolá Parlament.
 
Předseda je se souhlasem Konference předsedů oprávněn svolat Parlament v naléhavých
případech.
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Kdo bude předsedat ustavující schůzi? 
Ustavujícímu zasedání Evropského parlamentu, na kterém by měl být z poslanců zvolen nový
předseda  sněmovny,  bude  předsedat  odstupující  předseda  EP.  Pokud  to  není  možné,
sněmovně bude předsedat jeden z odstupujících místopředsedů EP podle jejich přednostního
pořadí.  V případě jejich  nepřítomnosti  bude plénu dočasně předsedat  služebně nejstarší
poslanec.
 
Jednací řád, článek 14 : Dočasný předsedající
 
1. Zasedání konanému podle čl. 146 odst. 2 a každému jinému zasedání konanému za účelem
volby předsedy a předsednictva předsedá odstupující předseda nebo, není-li to možné, jeden z
odstupujících místopředsedů určený v souladu s jejich hierarchií, nebo nemůže-li ani jeden z
nich, služebně nejstarší poslanec, dokud není zvolen předseda.
 
2.  Po dobu,  kdy dočasně předsedá poslanec podle odstavce 1,  se neprojednávají  žádné
záležitosti, kromě záležitostí týkajících se volby předsedy nebo ověření pověřovacích listin
podle čl.  3  odst.  2  druhého pododstavce.  Vyskytne-li  se během doby,  kdy předsedá,  jiná
záležitost  týkající  se ověření  pověřovacích listin,  postoupí  ji  příslušnému výboru.
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Jak se volí předseda EP? 
Kandidáti na post předsedy Evropského parlamentu mohou být navrženi politickou skupinou
nebo alespoň jednou dvacetinou všech poslanců, tedy 38 zákonodárci (článek 15 jednacího
řádu EP). Volba proběhne formou tajného hlasování.
 
Poslanci na hlasovacím lístku označí svého preferovaného kandidáta a takto upravený lístek
vhodí do volební urny. Na volbu bude dohlížet osm ověřovatelů vybraných z poslanců.
 
 
 Na zvolení předsedy Evropského parlamentu je nutná absolutní většina platných odevzdaných
hlasů, tedy 50 % plus jeden hlas (článek 16 jednacího řádu EP). Do počtu odevzdaných hlasů
se nezapočítávají prázdné nebo chybně označené hlasovací lístky. V případě, že žádný z
kandidátů nebude zvolen v prvním kole volby, mohou být stejní nebo jiní kandidáti za stejných
podmínek nominováni do druhého kola. V případě potřeby se tento postup uplatní i pro třetí kolo
hlasování, které proběhne opět za nezměněných podmínek.
 
 
 Pokud předseda EP nebude zvolen ani ve třetím kole, dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů
v tomto kole postoupí do kola čtvrtého, ve kterém zvítězí kandidát s vyšším počtem hlasů.
 
 
 Nově zvolený předseda Evropského parlamentu se následně ujme předsednictví. Než plénum
přistoupí k volbě místopředsedů a kvestorů, může nový předseda přednést úvodní projev.
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Jaký je postup při volbě místopředsedů a kvestorů
EP? 
Po zvolení nového předsedy musí plénum zvolit další orgány, které jsou nezbytné pro řádné
fungování Evropského parlamentu. Poslanci si nejprve zvolí čtrnáct místopředsedů a následně i
pět kvestorů EP.
 
Kandidáti na posty místopředsedů a kvestorů Evropského parlamentu mohou být navrženi
politickou skupinou nebo alespoň jednou dvacetinou všech poslanců, tedy 38 zákonodárci (
článek 15 jednacího řádu EP).  Volba proběhne formou jednokolového tajného hlasování,
přičemž ke zvolení  musí  kandidáti  získat  absolutní  většinu platných odevzdaných hlasů.
 
Pokud v prvním kole hlasování nebude zvoleno všech čtrnáct místopředsedů, plénum přistoupí
k druhému kolu volby za stejných podmínek. V případě, že se nepodaří obsadit všechna místa
místopředsedů ani během druhého kola, uskuteční se třetí kolo, ve kterém ke zvolení stačí
poměrná většina odevzdaných hlasů (článek 17 jednacího řádu EP).
 
Hierarchie místopředsedů vyplyne z pořadí, v němž byli zvoleni, přičemž v případě rovnosti
hlasů rozhodne jejich věk (článek 17 jednacího řádu EP). Pokud je počet navržených kandidátů
stejný  jako  počet  obsazovaných  postů,  tedy  čtrnáct,  volba  místopředsedů  se  uskuteční
aklamací.  I  v  tomto  případě  však  proběhne  tajné  hlasování  s  cílem  určit  hierarchie
místopředsedů.
 
Volba kvestorů probíhá stejným postupem (článek 18 jednacího řádu EP). Zvolený předseda,
místopředsedové  a  kvestoři  EP  by  měly  odrážet  rozdělení  poslanců  do  jednotlivých
poslaneckých  klubů  (politických  skupin),  a  tedy  celkové  složení  EP.
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Kdy se rozhodne o zařazení poslanců do výborů? 
Parlament  na své ustavující  schůzi  (2.  -  4.  července 2019)  rozhodne na základě návrhu
Konference předsedů (předseda EP a lídři politických skupin) o počtu poslanců, kteří zasednou
v  jednotlivých  stálých  výborech  a  podvýborech.  Plénum o  návrhu  Konference  předsedů
rozhodne  prostou  většinou  hlasů.
 
Zařazení  poslanců do výborů je  v  rukou politických skupin.  Nominace by  měly  být  plénu
oznámeny během ustavující  schůze (dodatek k  jednacímu řádu EP).
 
 
 Výbory se sejdou na svých ustavujících zasedáních v průběhu následujících týdnů, přičemž
každý  výbor  zahájí  svou  práci  volbou  předsedy  a  místopředsedů.  V  polovině  pětiletého
funkčního období Evropského parlamentu, tedy po třiceti měsících, se o složení výborů a jejich
předsednictví rozhodne znovu.
 
Parlamentní výbory přijímají zprávy, kterými upravují legislativní návrhy a navrhují pozměňovací
návrhy pro plenární zasedání. Jmenují také vyjednávací tým pro vedení jednání s představiteli
Rady  (ministrů)  EU  o  konečném  znění  nové  legislativy.  Vypracovávají  také  návrhy
nelegislativních usnesení, organizují veřejná slyšení s odborníky a kontrolují činnost jiných
orgánů a institucí EU.
 
.
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Kolik poslanců bude v jednotlivých výborech? 
Výbory byly během osmého funkčního období Evropského parlamentu tvořeny 25 až 73 stálými
členy a stejným počtem náhradníků.
 
 
 Počet stálých členů, kteří usednou ve výborech během devátého funkčního období EP určí
plénum na své ustavující schůzi, a to na základě návrhu Konference předsedů (předseda EP a
lídři politických skupin).
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Kdo bude předsedat jednotlivým výborům? 
Každý  výbor  si  na  svém ustavujícím  zasedání  zvolí  ze  svých  stálých  členů  předsedu  a
maximálně čtyři místopředsedy. Mandát předsednictví je 30 měsíců, tedy polovina pětiletého
funkčního období EP. Politické složení výborů odráží politické složení Evropského parlamentu
jako celku.
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Existují i jiné než stálé výbory? 
Parlament může kromě stálých výborů zřídit i podvýbory a dočasné zvláštní výbory, které se
zabývají  specifickou  problematikou,  jakož  i  vyšetřovací  výbory,  které  zkoumají  případné
porušování  předpisů  nebo  nesprávné  úřední  postupy  při  provádění  práva  Unie.
 
Zvláštní výbory zřízené v letech 2014 - 2019:
 

TAXE - Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou
nebo účinkem (činnost ukončil 30. listopadu 2015) 
TAX2 -  Zvláštní  výbor  pro  daňové  rozhodnutí  a  jiná  opatření  podobného  svojí
povahou  nebo  účinku  (činnost  ukončil  2.  srpna  2016) 
TAX3 - Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a
daňové úniky (činnost ukončil 28. března 2019) 
TERR - Zvláštní výbor pro terorismus (činnost ukončil 14. listopadu 2018) 
PEST - Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů (činnost ukončil 12.
prosince 2018)
 

Vyšetřovací výbory v letech 2014 - 2019:
 

EMIS -  Vyšetřovací  výbor pro měření emisí  v automobilovém průmyslu (činnost
ukončil  4.  dubna 2017) 
PANA - Vyšetřovací výbor pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a
daňové úniky (činnost ukončil 13. prosince 2017)
 

Ve fázi dohodovacího řízení se zřizuje takzvaný dohodovací výbor. Dohodovací řízení je třetí a
zároveň  poslední  fází  řádného  legislativního  postupu  -  známého  také  pod  pojmem
„spolurozhodování“. Dohodovací řízení se zahájí tehdy, pokud Rada (ministrů) EU neschválí
všechny změny, které přijal Evropský parlament ve druhém čtení.
 
Dohodovací výbor se skládá ze dvou delegací: z delegace Rady, v níž má každý členský stát po
jednom představiteli (ministři nebo jejich zástupci), a z delegace EP složené ze stejného počtu
poslanců. Jeho úkolem je dosáhnout dohody na společném návrhu textu, který před vstupem v
platnost musí v příslušném znění schválit Parlament a Rada. 
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Kdo koordinuje práci jednotlivých výborů? 
Jednotlivé výbory koordinují svou práci prostřednictvím orgánu, který se nazývá Konference
předsedů výborů. Podrobnější informace jsou k dispozici zde.
 
.
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Jak se tvoří a jak fungují politické skupiny v EP? 
politická  skupina,  časté  též  označována  jako  frakce,  musí  sestávat  alespoň  z
pětadvaceti poslanců zvolených v minimálně jedné čtvrtině členských států (tedy
aktuálně ze sedmi zemí EU) 
vytvořením skupiny poslanci potvrzují, že mají stejnou politickou příslušnost 
jednání o vytvoření politických skupin začala 27. května 
politické  skupiny  musí  oznámit  své  složení  do  1.  července,  pokud se  na  jejich
existenci  má přihlížet  od  počátku  ustavujícího  zasedání  dne  2.  července 
politická skupina může vzniknout i kdykoliv později v průběhu funkčního období EP
 

.
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Jaké jsou podmínky pro vytvoření politické skupiny
v EP? 
Po volbách utvářejí poslanci politické skupiny známé také jako frakce. V těchto skupinách se
sdružují poslanci EP z různých členských států na základě jejich politické příslušnosti. Skupiny
se mohou vytvářet  i  později  během mandátu Parlamentu.  V současnosti  je  v  Evropském
parlamentu osm politických skupin.
 
Aby politická skupina získala formální statut, musí ji tvořit nejméně 25 poslanců EP, kteří jsou
zvoleni v nejméně jedné čtvrtině členských států (tj. alespoň v sedmi). Poslanci EP mohou být
členem pouze jedné politické skupiny.
 
Vytvoření politické skupiny se oznamuje předsedovi Parlamentu formou prohlášení, v němž je
uveden název skupiny, jména jejich členů a složení předsednictva.
 
Parlament obvykle neposuzuje politickou příslušnost členů skupin. Poslanci EP utvořením
skupiny automaticky potvrzují svou politickou příslušnost. Pouze v případě, že dotčení poslanci
sami  popírají  svou  politickou  příslušnost,  musí  Parlament  přehodnotit,  zda  byla  skupina
skutečně  vytvořena  v  souladu  s  jednacím řádem.
 
.
 

Background

CS Tiskové oddělení, Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume Duch Guillot
Tiskové odd. - ústředna (32-2) 28 33000

13 I 20

https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/2187/ANTONIO_TAJANI/home


Jak jsou politické skupiny financovány? 
Politické skupiny, známé také jako frakce, si mohou najímat zaměstnance a mají k dispozici
administrativní  zázemí  financované  z  rozpočtu  Parlamentu.  Předsednictvo  Parlamentu
stanovuje pravidla pro správu a kontrolu těchto finančních prostředků. Tyto prostředky jsou
určeny nejen k pokrytí administrativních a provozních nákladů, ale také k financování politické a
informační činnosti související s politickými aktivitami Evropské unie.
 
Rozpočet skupin nesmí být použit k financování žádné formy evropské, vnitrostátní, regionální
či místní volební kampaně ani k financování politických stran na vnitrostátní a evropské úrovni
nebo jimi zřizovaných subjektů.
 
Poslanci, kteří nejsou členy politické skupiny, jsou označováni jako "nezařazení". Tito poslanci
mají rovněž nárok na zaměstnance a mají práva podle pravidel stanovených Předsednictvem
EP.
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Kdo jsou předsedové politických skupin a jak jsou
voleni? 
Během osmého funkčního období fungovalo v Evropském parlamentu osm politických skupin.
Každá politická skupina si volí svého předsedu a místopředsedy. Předsedové politických skupin
a předseda EP tvoří Konferenci předsedů EP.
 
Konference předsedů přijímá rozhodnutí ve věci organizace práce a plánování legislativní
činnosti Parlamentu, předkládá návrhy týkající se složení a působnosti výborů a delegací a
odpovídá za záležitosti  související se vztahy Parlamentu s jinými orgány a institucemi EU,
vnitrostátními parlamenty členských států a nečlenskými zeměmi.
 
.
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https://www.europarl.europa.eu/organs/confpres/default_en.htm


Kdo jsou koordinátoři politických skupin ve
výborech a jak jsou voleni? 
Politické skupiny volí "koordinátory" parlamentních výborů. Ti jsou politickými lídry jednotlivých
skupin ve výboru. Koordinují stanoviska své skupiny k projednávaným tématům a společně s
předsedou a místopředsedy organizují práci ve výboru.
 
.
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Jak se ověřují pověřovací listiny nově zvolených
poslanců? 
Osvědčení o zvolení nových poslanců se kontrolují  za účelem ověření, zda nevykonávají
funkci, která je neslučitelná s funkcí poslance Evropského parlamentu. Neslučitelnými s
výkonem mandátu poslance EP jsou například funkce ve vládě či v parlamentu členského státu
EU, v Evropské komisi, v rámci Soudního dvoru EU či EÚD, ve správní radě Evropské centrální
banky a v Evropské investiční bance. Poslanci EP rovněž nemohou pracovat jako úředníci
orgánů nebo institucí  EU zřízených na základě Smluv o EU za účelem správy finančních
prostředků Unie.
 
Po  oficiálním  vyhlášení  konečných  výsledků  voleb  členské  státy  oznámí  Evropskému
parlamentu jména všech zvolených poslanců. Předseda EP následně požádá příslušné orgány
členských států, aby přijaly nezbytná opatření k zabránění jakékoliv neslučitelnosti s funkcí.
 
Před nástupem do funkce musí  zvolení  poslanci  EP písemně prohlásit,  že  nezastávají
žádnou funkci neslučitelnou s funkcí poslance EP. Toto prohlášení je třeba učinit nejpozději
do šesti dnů před ustavujícím zasedáním Parlamentu.
 
Pověřovací listiny nových poslanců Evropského parlamentu následně kontroluje Výbor EP pro
právní záležitosti, který vypracuje rozhodnutí na základě informací poskytnutých členskými
státy. Rozhodnutí se pak předá předsedovi EP, který o něm během následujícího zasedání
informuje  plénum.  Kromě kontroly  pověřovacích listin  rozhoduje  Parlament  i  o  jakýchkoli
sporech s ohledem na akt o volbě členů EP ze dne 20. září 1976 s výjimkou těch, které jsou
založeny na vnitrostátních volebních zákonech.
 
Pokud se zjistí, že poslanec vykonává funkci neslučitelnou s výkonem funkce poslance EP,
Parlament „oznámí uvolnění mandátu".
 
.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:01976X1008(01)-20020923
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/juri/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/juri/home.html


Jak se volí předseda Evropské komise a sbor
komisařů? 
Předseda Evropské komise
 
Předsedu Evropské komise volí  Evropský parlament.  První  příležitost  volby  nového šéfa
exekutivy  EU  se  naskytne  během  druhého  červencového  plenárního  zasedání  EP  ve
Štrasburku  (15.  -  18.  července  2019).
 
Jedním z prvních úkolů Evropského parlamentu po volbách je zvolení novéhopředsedy
Evropské komise (výkonný orgán EU). Kandidáta na tento post navrhne Evropská rada, tedy
hlavy států a vlád EU (kvalifikovanou většinou), při své nominaci však musí zohlednit evropské
volby.
 
 
 Parlament musí schválit nového předsedu Komise absolutní většinou (polovina všech poslanců
plus jeden). Jestliže kandidát nezíská požadovanou většinu, Evropská rada musí do jednoho
měsíce navrhnout jiného kandidáta.
 
 
 Pro volby v roce 2014 zavedl Parlament systém spitzenkandidátů na post předsedy Komise.
Každá evropská politická strana představila před volbami do EP svého kandidáta na post šéfa
exekutivy EU a strana, která ve volbách získala nejvíce mandátů - a zabezpečila většinu hlasů v
EP, navrhla svého kandidáta do vedení EK.
 
Komisaři
 
Parlament důkladně prověřuje i kandidáty na posty komisařů.
 
Rada po dohodě se zvoleným předsedou Komise sestaví seznam kandidátů na komisaře -
jednoho za každý členský stát. Kandidáti na členy sboru komisařů se představí parlamentním
výborům, do jejichž působnosti spadá jejich budoucí portfolio. Každý výbor po těchto slyšeních
vypracuje hodnotící zprávu zaměřenou na odborné znalosti a kvality navrženého komisaře a
předá ji Konferenci předsedů výborů, která všechny zprávy předloží předsedovi Parlamentu.
Negativní hodnocení v minulosti přiměla kandidáty, aby z procesu odstoupili.
 
Úplná  Komise  včetně  předsedy  EK a  vysokého představitele  Unie  pro  zahraniční  věci  a
bezpečnostní  politiku  musí  být  před  nástupem do funkce schválena jediným hlasováním
Parlamentu. Poté, co jsou předseda a členové Komise schváleni Parlamentem, jmenuje Rada
formálně Komisi kvalifikovanou většinou.
 
V  případě podstatné  změny portfolia  jednoho z  komisařů  během funkčního  období  dané
Komise,  obsazení,  uvolnění  místa  v  Komisi  nebo potřeby  jmenovat  nového komisaře  po
přistoupení nového členského státu musí komisaři, kterých se změna týká, opět předstoupit

Background

CS Tiskové oddělení, Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume Duch Guillot
Tiskové odd. - ústředna (32-2) 28 33000

18 I 20

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/president_en
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před příslušné výbory EP.
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Kolik poslanců bude mít nový Evropský parlament? 
Přerozdělení křesel v Evropském parlamentu, v jehož rámci by měly některé členské státy
získat dodatečné mandáty v plénu EP a celkový počet poslanců měl zároveň klesnout ze 751
na 705, nabude účinnosti pouze v případě vystoupení Spojeného království z Evropské unie.
Pokud k brexitu nedojde do 2. července, deváté funkční období Evropského parlamentu se
začne se 751 poslanci a s původním rozdělením mandátů mezi země EU.
 
Čl.  3 odst.  Rozhodnutí  Evropské rady ze dne 28. června 2018 o složení Evropského
parlamentu uvádí:
 
„Bude-li však na počátku volebního období 2019–2024 Spojené království doposud členským
státem Unie, počet zástupců zvolených do Evropského parlamentu v každém členském státě,
kteří se ujmou funkce, bude odpovídat článku 3 rozhodnutí Evropské rady 2013/312/EU (4), a to
do doby, než vystoupení Spojeného království z Unie nabude právního účinku.“
 
„Jakmile vystoupení Spojeného království z Unie nabude právního účinku, bude počet zástupců
zvolených do Evropského parlamentu v každém členském státě odpovídat počtu stanovenému
v odstavci 1 tohoto článku.“
 
„Všichni  zástupci  v  Evropském parlamentu,  kteří  zaplní  dodatečná místa,  jež  vzniknou v
důsledku rozdílu mezi počtem míst přidělených podle prvního a druhého pododstavce, se své
funkce v Evropském parlamentu ujmou současně.“
 
.
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