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Evropská unie je fascinující myšlenkou 

míru, svobody, stability a prosperity. Po 

stoletích ničivých konfliktů a po zkáze 

dvou světových válek začala založením 

Evropské unie nová éra. Splnil se jeden 

z nejstarších snů lidstva: nebyla válka 

a otevřely se hranice. Dnes si už ne‑

dovedeme představit válečný konflikt 

mezi členskými státy EU. Jednotný trh 

je každodenní zkušeností půl miliardy 

Evropanů. Dnes žijeme ve svobodné, 

otevřené Evropě. V Evropě, která se 

pyšní rozmanitostí svých kultur a která 

brání práva svých občanů a prosazuje 

společné hodnoty.

Z nepřátel se stali přátelé, překonali 
jsme rozdíly mezi národy, náboženství‑
mi a myšlenkovými proudy a rozvíjíme 
se společně jako jedna Evropa. Uvědo‑
mili jsme si totiž, že naše zájmy nelze 
oddělit od zájmů našich sousedů – buď 
všichni prohrajeme, nebo všichni 
zvítězíme.

Co to znamená v praxi? Znamená to, 
že spory se řeší dialogem a vzájemnou 
shodou, rozhodují principy solidarity 
a demokracie, a nikoli právo silnějšího, 
vyvažují se zájmy menších a větších 
členských států, severu a jihu, východu 
a západu a nad individuální zájmy se 
staví zájmy celku.

PŘEDMLUVA  
PŘEDSEDY 
PARLAMENTU



Nesmíme však považovat Evropskou 
unii a proces evropské integrace za 
něco samozřejmého. Procházíme 
bouřlivým obdobím evropských 
dějin. Pro mnoho lidí v Evropě jsou 
to těžké časy. Hospodářská a finanční 
krize připravuje mnoho lidí o víru 
v politiku a její instituce a krize dů‑
věry postihuje také proces evropské 
integrace. Je třeba pochopit, že 
lidé v Evropě nemají příliš času na 
institucionální debaty – musí se 
starat o budoucnost svých dětí, svá 
zaměstnání, své penze.

Chce‑li se Evropa opět stát plně 
aktuálním projektem, musí dokázat, 
že umí řešit problémy, které jsou 
důležité pro občany. Místem pro 
demokracii a diskusi o budoucím 
politickém směřování Evropské unie 
je Evropský parlament.

Poslanci Evropského parlamentu 
hájí vaše zájmy a jako předseda 
jsem na to zvláště hrdý. Jsem rád, že 
mohu stát v čele tak angažovaného 

a otevřeného Parlamentu. Hlas 
Evropského parlamentu je vaším 
hlasem, protože jste to vy, kdo volí 
své zástupce, aby hájili vaše nejdů‑
ležitější zájmy. A my vám chceme 
naslouchat.

Vytvářejme nyní pro sebe i pro příští 
generace Evropu, která naplní vizi 
ekonomicky silné, sociálně spraved‑
livé, svobodné a demokratické vlasti 
pro všechny Evropany.

Evropský parlament je srdcem 
demokracie na evropské úrovni. 
Bude vždy stát na straně lidí, bude 
vždy usilovat o to, aby se zlepšil 
každodenní život stovek milionů 
Evropanů. Evropský parlament bude 
pracovat důstojně a spravedlivě, 
v duchu vzájemného respektu a bez 
diskriminace.

Martin Schulz 
předseda Evropského parlamentu



EVROPSKÝ PARLAMENT: 
HLAS OBČANŮ V EU
K R ÁT K Ý  P R Ů V O D C E  E V R O P S K Ý M  PA R L A M E N T E M



Evropská unie (EU) je jedinečným 
hospodářským a politickým part‑
nerstvím 28 členských států EU. Byla 
založena po 2. světové válce v zájmu 
posílení hospodářské spolupráce: vy‑
cházelo se z myšlenky, že země, které 
spolu budou obchodovat, získají 
hospodářskou nezávislost a budou 
tak moci snáze předejít konfliktům. 
EU je založena na zásadách právního 
státu: veškerá její činnost vychází ze 
smluv, které jsou schváleny všemi 
členskými státy.

EU stále usiluje o to, aby její instituce 
byly transparentní a demokratické. 
Evropský parlament je jedineč‑
ným vícenárodním parlamentním 
shromážděním, jehož členové jsou 
voleni občany přímo. 751 poslanců 
Evropského parlamentu zastupuje 
více než 500 milionů občanů 28 člen‑
ských států. Evropští občané mohou 
ovlivnit politická rozhodnutí různými 
způsoby. Mohou se například účast‑
nit voleb, kontaktovat své poslance 
v Evropském parlamentu, předkládat 
petice Evropskému parlamentu nebo 
zahajovat občanské iniciativy, jejichž 
prostřednictvím mohou Evropskou 
komisi vyzvat k vypracování legisla‑
tivního návrhu.

EVROPSKÁ UNIE: 
CO A PROČ

Více o petici Evropskému parlamentu na:
europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/00533cec74/Petitions.html

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/00533cec74/Petitions.html


MEZI HLAVNÍ ÚSPĚCHY EU PATŘÍ:

Ô

1. Půlstoletí míru, stability 
a prosperity, což jsou 
faktory, které zásadním 
způsobem zlepšily životní 
úroveň milionů Evropanů.

4. Zavedení jednotné 
měny, eura, využívané 
v současnosti ve většině 
členských států EU, ještě 
více usnadnilo obchod 
a cestování.

5. Hodnoty, jimiž jsou lidská 
důstojnost, svoboda, demokracie, 
rovnost, právní stát a dodržování 
lidských práv, jsou stanoveny 
v Listině základních práv Evropské 
unie. Orgány EU a vlády členských 
států EU jsou právně vázány 
jejich dodržováním při provádění 
veškerých právních předpisů EU.

6. Společná zahraniční 
a bezpečnostní politika 
umožňuje EU jednotně 
vystupovat v záležitostech 
celosvětového významu. 
EU rovněž jedná jako celek 
při poskytování pomoci 
zemím mimo EU,  přičemž 
sleduje otázky dodržování 
lidských práv ve světě a řídí 
obchodní vztahy se zeměmi 
mimo EU.

3. Takzvaný „jednotný trh“ 
umožňuje volný pohyb 
většiny zboží, služeb, 
finančních prostředků 
a osob v rámci EU a je jejím 
hlavním hospodářským 
motorem.

2. Díky zrušení hraničních kontrol 
mezi členskými státy EU mohou lidé 
svobodně cestovat po téměř celém 
kontinentu. V Evropě je také mnohem 
jednodušší žít a pracovat v jiném státě.



RADA EVROPSKÉ UNIE:

Rada Evropské unie zastupuje vlády jednotlivých 
členských států. Předsednictví Rady je sdíleno členskými 
státy na základě rotačního systému.

EVROPSKÁ RADA:

všeobecné priority EU jsou stanoveny Evropskou radou, 
v níž společně zasedají zástupci vlád členských států 
a vůdčí představitelé EU. V jejím čele stojí předseda 
a tvoří ji hlavy států, předsedové vlád a předseda Komise.

ORGÁNY  
EVROPSKÉ UNIE
ZDE JE KRÁTKÝ PŘEHLED HLAVNÍCH 
ORGÁNŮ EU A JEJICH FUNKCÍ.

Ô

EVROPSKÝ PARLAMENT:

jediný orgán EU volený přímo. Zastupuje 500 milionů 
obyvatel EU. Hraje klíčovou úlohu při volbě předsedy 
Evropské komise. Sdílí rozpočtové a legislativní 
pravomoci s Radou Evropské unie.



C

Zjistěte více o institucích a orgánech EU na:
europa.eu/about‑eu/institutions‑bodies/index_cs.htm

ÚČETNÍ DVŮR:

Účetní dvůr provádí kontrolu financí EU. Jako externí 
auditor přispívá ke zlepšování finančního řízení EU a jedná 
jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů EU.

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA:

centrální banka pro jednotnou evropskou měnu – euro. 
Hlavním úkolem Evropské centrální banky je udržet kupní 
sílu eura, a tím i cenovou stabilitu v eurozóně.

SOUDNÍ DVŮR:

nejvyšší soud v záležitostech právních předpisů EU. 
Vykládá právo EU a zajišťuje jeho stejné uplatňování 
ve všech členských státech.

EVROPSKÁ KOMISE:

výkonný orgán EU odpovědný za navrhování a provádění 
právních předpisů EU, monitorování smluv a každodenní 
fungování EU.

http://www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_cs.htm


EVROPSKÝ PARLAMENT,  
JEHO PRAVOMOCI A ÚLOHA

Evropský parlament (EP) je jedinečným příkladem mnohonárodní a mnohojazyč‑
né demokracie v praxi. Přímo volení poslanci Evropského parlamentu se účastní 
veřejných diskusí a hrají zásadní úlohu při formování politik EU. Mezi hlavní 
oblasti jejich činnosti patří:

PRÁVNÍ PŘEDPISY

EP rozhoduje společně s Radou EU 
o právních předpisech, které ovlivňují 
každodenní život občanů Unie. Týkají 
se témat, jako je svoboda pohybu, 
bezpečnost potravin a ochrana spo‑
třebitelů, životní prostředí a většiny 
hospodářských odvětví. Členské 
státy mají nicméně právo veta v ob‑
lastech, jako jsou daně a zahraniční 
záležitosti /obrana. V některých 
oblastech musí Rada před tím, než 

učiní rozhodnutí, získat souhlas 
Evropského parlamentu. Avšak i na 
oblasti, v nichž členské státy 
rozhodují samy, jako je vzdělávání 
a kultura, se často vztahují podpůrná 
opatření EU, například program 
ERASMUS+, který mladým Evropa‑
nům poskytuje možnost studia, 
dobrovolné činnosti, školení či získání 
pracovních zkušeností v zahraničí.

Zapojte se do formování evropských politik:
europa.eu/eu‑law/have‑your‑say/index_cs.htm

http://europa.eu/eu-law/have-your-say/index_cs.htm


ZNÁMÝM PŘÍKLADEM DŮLEŽITÉHO ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU JE ZAMÍTNUTÍ KONTROVERZNÍ OBCHODNÍ DOHODY 
PROTI PADĚLATELSTVÍ (ACTA) V ROCE 2012.

Cílem této mnohostranné smlouvy 
bylo zavést mezinárodní normy pro 
posílení práv duševního vlastnictví. Or‑
ganizace zastupující občany a nevládní 
zájmy však prohlašovaly, že ACTA by 
mohla narušit řadu základních práv, 
včetně svobody projevu a práva na 
soukromí. Dále byly z důvodu tajného 
vyjednávání o dohodě z procesu 
vyloučeny některé skupiny občanské 
společnosti, rozvojové země i široká 

veřejnost. Podepsání smlouvy ze strany 
EU a řady jejích členských států vedlo 
k rozsáhlým protestům v celé Evropě. 
V důsledku tlaku občanské společnosti, 
včetně pěti předložených petic, z nichž 
jedna získala 2,8 milionu podpisů, 
Evropský parlament dohodu důkladně 
prošetřil a následně zamítl. To zname‑
nalo skutečný konec dohody ACTA 
a tento dokument tak nemohl být 
přijat žádným z členských států EU.



100 %

33,9 %

1,6 %

6,1 %

6,4 %

13,1 %

38,9 %

ROZPOČET

Rozpočtové pravomoci jsou klíčovou 
výsadou každého Parlamentu – ten, 
kdo rozděluje prostředky, rozhoduje 
o politických prioritách. Na úrovni 
EU sdílí tuto pravomoc Evropský 

parlament s Radou. Každých sedm let 
společně přijímají víceletý finanční 
rámec, kontrolují a schvalují rozpočet 
na každý rok a rovněž jeho čerpání 
v předchozím roce.

Více o rozpočtu EU:
europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/003dcd4001/
The‑budget‑procedure‑explained.html

DLOUHODOBÝ ROZPOČET EU NA OBDOBÍ 2014–2020
Výdajové stropy (v EUR) na období 7 let

Ô

Zachování a řízení přírodních zdrojů  
Společná zemědělská politika a rozvoj venkova  
(373,2 miliardy)

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost  
Výzkum a technologie (125,6 miliardy)

Administrativa 
(61,6 miliardy)

EU jako globální hráč 
Mezinárodní záležitosti (58,7 miliardy)

Svoboda, bezpečnost a spravedlnost 
Vnitřní věci (15,7 miliardy)

Soudržnost pro růst a zaměstnanost 
Práce, územní soudržnost a spolupráce (325,1 miliardy)

Celkové výdaje (960 miliard) 
včetně kompenzace pro Chorvatsko ve výši 27 milionů

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html


KONTROLA

Evropský parlament monitoruje správ‑
né využívání prostředků EU. Výsledky 
voleb do EP jsou zohledněny při 
jmenování předsedy Evropské komise. 
Parlament však rovněž volí předse‑
du a schvaluje jmenování Komise 
(předsedy Komise a kolegia komisařů) 
a může ji přinutit k odstoupení. Komi‑
saři jsou často vyzváni, aby obhajovali 
své politiky v Parlamentu, a předseda 
Evropské rady a vysoká představitelka 
pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku pravidelně předstupují před 
Parlament, aby informovali poslan‑
ce a odpovídali na jejich otázky. Za 
posledních pár let Parlament výrazně 
rozšířil diskuse se všemi vůdčími čini‑
teli, kteří mají rozhodovací pravomoci 
související s eurem. Snaží se tak vnést 
do rozhodovacích postupů v oblasti 
měnové politiky více transparentnosti. 
V tomto smyslu se EP stal jedním z fór, 
jež slouží ke zlepšení transparentnosti 
správy eurozóny.

Více o pravomocích a postupech EP:
europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/007c895f4c/Powers‑and‑procedures.html).html

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/007c895f4c/Powers-and-procedures.html).html


EVROPSKÝ PARLAMENT  
A OBRANA SVOBODY  
A DEMOKRACIE

Jako jediná volená instituce EU za‑
stává Parlament velmi vážnou úlohu 
strážce svobod, lidských práv a de‑
mokracie jak v Evropě, tak i za jejími 
hranicemi. Úkolem jeho poslanců je 
v první řadě zastupovat občany na 
úrovni EU a chránit jejich zájmy mezi 
vedoucími představiteli a orgány 
i institucemi Unie.

Většina mezinárodních dohod 
uzavíraných EU vyžaduje souhlas 
EP. Parlament je rovněž zapojen do 
formování politik EU v oblasti rozvoje 
a humanitární pomoci. Poslanci EP 
ve stále větší míře uplatňují svůj vliv 
na evropskou zahraniční politiku 
a udržují těsné vazby se zákonodárci 
po celém světě.

Poslanci EP často vykonávají funkci 
pozorovatelů voleb v zemích po 
celém světě s cílem odhalovat ne‑
srovnalosti. Zajišťují ochranu lidských 
práv v mezinárodních hospodářských 
a obchodních dohodách uzavřených 
s EU. Udělují Sacharovovu cenu, 
kterou vyznamenávají jednotlivce 
nebo organizace, kteří hájí lidská 
práva, demokracii a svobodu projevu 
a bojují proti nesnášenlivosti a útlaku 
na celém světě. Mezi laureáty patří 
Malala Yousafzai, Nelson Mandela 
nebo Aung San Suu Kyi.

Více o Sacharovově ceně Evropského parlamentu na:
europarl.europa.eu/sakharov

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




STRUKTURA 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU
SLOŽENÍ EP PODLE  
POLITICKÝCH SKUPIN (21.10.2014)

Ô

 ELS Skupina Evropské lidové strany 
(Křesťanští demokraté)

 S&D Skupina Pokrokové aliance 
socialistů a demokratů

 EKR Skupina Evropských 
konzervativců a reformistů

 ALDE Skupina Aliance liberálů 
a demokratů pro Evropu

 GUE/NGL Konfederace Evropské 
sjednocené levice a Severské 
zelené levice

 Zelení/ESA Skupina Zelených/  
Evropské svobodné aliance

 EFDD Skupina Evropa svobody  
a přímé demokracie

 NI Nezařazení poslanci

ELS

220

S&D

191 EKR

71

ALDE

67

GUE/NGL

52

Zelení/ESA

50

EFDD

48

NI

52
Celkem 751



ROZDĚLENÍ KŘESEL PODLE POLITICKÝCH 
SKUPIN A ČLENSKÝCH STÁTŮ (21.10.2014)

Ô

ELS S&D EKR ALDE
GUE/
NGL

Zelení/
ESA EFDD NI Celkem

Belgie 4 4 4 6 2 1 21

Bulharsko 7 4 2 4 17

Česká republika 7 4 2 4 3 1 21

Dánsko 1 3 4 3 1 1 13

Německo 34 27 8 4 8 13 2 96

Estonsko 1 1 3 1 6

Irsko 4 1 1 1 4 11

Řecko 5 4 1 6 5 21

Španělsko 17 14 8 11 4 54

Francie 20 13 7 4 6 1 23 74

Chorvatsko 5 2 1 2 1 11

Itálie 17 31 3 17 5 73

Kypr 2 2 2 6

Litva 4 1 1 1 1 8

Lotyšsko 2 2 1 3 1 2 11

Lucembursko 3 1 1 1 6

Maďarsko 12 4 2 3 21

Malta 3 3 6

Nizozemsko 5 3 2 7 3 2 4 26

Rakousko 5 5 1 3 4 18

Polsko 23 5 19 1 3 51

Portugalsko 7 8 2 4 21

Rumunsko 14 16 2 32

Slovinsko 5 1 1 1 8

Slovensko 6 4 3 13

Finsko 3 2 2 4 1 1 13

Švédsko 4 6 3 1 4 2 20

Spojené 
království 

20 20 1 1 6 24 1 73

Celkem 220 191 71 67 52 50 48 52 751



POZNEJTE EP LÉPE!
NAVŠTIVTE...

Zajímá vás, jak se z návrhů stanou právní předpisy a kde se vaši 
poslanci EP podílejí na rozhodnutích, která ovlivňují váš každoden‑
ní život? 

Evropský parlament v Bruselu a Štrasburku nabízí návštěvníkům příležitost lépe 
porozumět této instituci, její historii a celkovému kontextu EU pomocí řady inter‑
aktivních médií. Další informace o všech činnostech a níže uvedených zdrojích 
najdete na stránkách Evropského parlamentu: europarl.europa.eu

PARLAMENTARIUM (BRUSEL):
prohlubte své znalosti historie evropské integrace a vlivu EU na váš každodenní 
život zábavnou cestou pomocí multimediálních nástrojů. Dveře jsou vám otevře‑
ny 7 dní v týdnu bez nutnosti rezervace.

DŮM EVROPSKÝCH DĚJIN (BRUSEL):
Dům evropských dějin poskytuje návštěvníkům příležitost seznámit se s evrop‑
skými dějinami 20. století a pochopit jejich význam pro současnost.

PROHLÍDKA JEDNACÍHO SÁLU PRO JEDNOTLIVCE:
navštivte jednací sál v Bruselu (dvě prohlídky denně bez nutnosti předchozí 
rezervace) nebo se zúčastněte schůze během plenárního zasedání ve Štrasburku 
na galerii pro hosty.

SKUPINOVÉ NÁVŠTĚVY PARLAMENTU:
zúčastněte se prezentace pracovníka Parlamentu o úloze a práci EP. Návštěva 
zahrnuje prohlídku jednacího sálu v Bruselu nebo ve Štrasburku (během pracov‑
ních dnů, nutná rezervace, pro minimálně dvacetičlenné skupiny).

http://www.europarl.europa.eu


SIMULAČNÍ HRA NA POSLANCE PRO ŠKOLY (BRUSEL):
studenti mají příležitost vklouznout na 2,5 hodiny do role poslance EP a poznat 
inovativním a zábavným způsobem zákonitosti rozhodovacího procesu v Evropském 
parlamentu (během pracovních dnů, nutná rezervace, pro skupiny od 16 do 32 osob).

PROGRAM EUROSCOLA (ŠTRASBURK):
v rámci mnohojazyčného Evropského parlamentu pro mládež mají studenti střed‑
ních škol jedinečnou možnost zažít proces rozhodování v EU přímo z jednacího sálu 
Evropského parlamentu.

PARLAMENT ZBLÍZKA:
navštivte informační akce, výstavy a diskuse k evropským otázkám organizované 
informačními kancelářemi Parlamentu ve všech členských státech.

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE 
Jungmannova ul. 24
110 00 Praha 1
Tel. +420 255708208
Fax + 420 255708200
eppraha@europarl.europa.eu
evropsky‑parlament.cz

mailto:eppraha@europarl.europa.eu
http://www.evropsky-parlament.cz


... NEBO ZŮSTAŇTE V KONTAKTU!

NAVŠTIVTE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY:
Můžete zde naživo sledovat diskuse z plenárního zasedání, najít kontaktní údaje 
poslanců EP ve vaší zemi a samozřejmě také řadu informací a novinek týkajících 
se studií a zpráv ke konkrétním tématům: europarl.europa.eu

PŘIDEJTE SE K NAŠÍ KOMUNITĚ NA FACEBOOKU A ZAPOJTE SE DO DISKUSÍ: 
facebook.com/europeanparliament

SLEDUJTE NA NÁS NA TWITTERU: 
twitter.com/europarl_cs

SLEDUJTE POSLANCE EP A POLITICKÉ STRANY NAŽIVO: 
epnewshub.eu

Pokud jste již Evropský parlament navštívili, můžete nám na adresu 
vissem‑cs@europarl.europa.eu zaslat svoji e‑mailovou adresu a zůstat tak 
v kontaktu s dalšími členy vaší návštěvnické skupiny, vyměňovat si fotografie 
a dostávat zpravodaj s informacemi o současném dění v EP.

http://europarl.europa.eu
https://www.facebook.com/europeanparliament
http://twitter.com/europarl_cs
http://www.epnewshub.eu
mailto:vissem-cs@europarl.europa.eu


EVROPSKÝ PARLAMENT:
HLAS OBČANŮ V EU
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Více informací:

europarl.europa.eu

Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. 
Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu).
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