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Politické skupiny (�akce)

Poslanci zvolení za své domácí politické 

strany se sdružují ve �akcích (aktuálně 

jich je sedm) s podobným politickým 

programem. Jejich rozhodování je vedeno 

tímto programem, národní příslušnost 

nehraje vždy nejdůležitější roli, proto také 

poslanci sedí v plenárním sále dle 

příslušnosti k politickým skupinám.

Výbory

Hlavní úlohu v procesu vytváření 

legislativy mají výbory. Parlament má 20 

stálých výborů a může zřídit dle potřeby 

i výbory dočasné. Ve výborech probíhá 

odborná diskuse a hlasováním se 

potvrzují předlohy pro finální hlasování 

v plénu.

Evropský parlament je jedinou přímo 

volenou institucí EU. Tvoří jej 751 poslanců 

volených na pětileté období. V České 

republice jich volíme 21.

Evropský parlament je zastupován svým 

předsedou. Dalšími rozhodujícími orgány 

jsou Předsednictvo (14 místopředsedů) 

a Konference předsedů (předsedové 

politických skupin). Všechny orgány jsou 

voleny vždy na dva a půl roku.

Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) 220 poslanců

Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) 220 poslanců

Skupina progresivní a
lia

nce socialistů a demokratů v Evropském parlamentu 191 poslanců
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Evropská konzervativní a reformní skupina 71 poslanců

Evropská konzervativní a reformní skupina 71 poslanců
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Zelení/Evropská svobodná aliance 50 poslanců
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Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ 48 poslanců
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Telekomunikace – roaming

Nižší ceny telefonování, SMS a datových přenosů v zemích EU směřující 

k úplnému zrušení roamingu

Bezpečnost silničního provozu – e-call 

Stovky zachráněných životů díky systému, který bude instalován 

v každém novém autě a při nehodě automaticky přivolá pomoc 

a oznámí polohu 

Ochrana spotřebitele – označování potravin

Lepší informovanost spotřebitelů o tom, co obsahují potraviny, které 

kupují v obchodě nebo konzumují v restauraci

Životní prostředí – úspory energie

Úspory elektrické energie, informovaná nákupní rozhodnutí spotřebitelů 

díky přehlednému označování spotřebičů s jasnými informacemi 

o spotřebě a výkonu

Ekonomická legislativa – jak předejít dalším krizím?

Nová pravidla pro regulaci bank, hlídání deficitů národních rozpočtů, 

omezení bonusů bankéřů a další

Evropský parlament je jednou ze tří hlavních institucí Evropské unie. Poslanci 

Evropského parlamentu jsou přímo voleni v Evropských volbách, které se 

konají ve všech členských státech vždy jednou za 5 let (ty příští budou v roce 

2019).

Evropský parlament spolu s Radou EU (zástupci vlád členských států) 

spolurozhoduje o evropské legislativě. Hraje tak klíčovou roli při vytváření 

pravidel, která se dotýkají všech občanů EU. Vedle této hlavní role Evropský 

parlament také vykonává demokratickou kontrolu nad výkonnou mocí 

(Evropskou komisí) a schvaluje rozpočet EU.

Sídlem Evropského parlamentu je Štrasburk, kde se každý měsíc konají 

plenární zasedání. Parlament však pracuje také v Bruselu (jednání výborů 

a politických skupin) a Lucemburku (sekretariát). 

Mír

Evropská integrace vedoucí k dnešní Evropské unii začala brzy 

po skončení druhé světové války především jako projekt, který 

má zaručit mír v Evropě. V tomto ohledu je proces evropské 

integrace jednoznačným úspěchem. Na současném území EU 

se nikdy předtím v historii nepodařilo žít po takto dlouhou 

dobu v míru.

Volný pohyb

Evropská unie stojí na principu volného pohybu osob, zboží, 

služeb a kapitálu. To znamená nejen možnost cestovat přes 

hranice bez jakýchkoliv kontrol, ale také možnost se 

odstěhovat za prací a usadit se v jiném členském státě. Firmy 

mohou investovat, nabízet své zboží a služby a obchodovat 

na jednotném trhu s více než půl miliardou lidí. 

Měnová a hospodářská unie

Evropská integrace dospěla po celní unii (1968) i k unii 

měnové a hospodářské (1990). Většina členských států se 

rozhodla přijmout společnou měnu Euro, která je 

hmatatelným produktem evropské integrace v peněženkách 

občanů.

Evropský parlament rozhoduje v řadě oblastí a mnohé z nich se přímo dotýkají 

občanů. Z nedávných rozhodnutí můžeme jmenovat několik příkladů:Chcete se dozvědět o fungování a roli Evropského parlamentu více? 

Obraťte se na Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice, 

která je zde nejen pro novináře a odborníky, ale i pro školy či širokou 

veřejnost.

Informační kancelář EP v ČR
Jungmannova 24

110 00 Praha 1

Tel: +420 255 708 208

Mail: eppraha@ep.europa.eu

www.evropsky-parlament.cz

www.facebook.com/epiopraha             @EP_Praha

Evropský parlament

Co je a co dělá 
Evropský parlament?

Evropský parlament 
ve vaší blízkosti 

Jak se rozhoduje v EU?
O čem Evropský parlament 

rozhoduje?
Co přináší EU?
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