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Evropský parlament je jediným přímo voleným 
orgánem Evropské unie. 

Celkem 751 poslanců Evropského parlamentu 
zastupuje 500 milionů evropských občanů. 

Poslance volí jednou za pět let voliči ve všech 
28 členských státech.

Politickou a legislativní práci Parlamentu vykonává 
dvacet stálých výborů a dva podvýbory, z nichž 
každý volí svého předsedu a až čtyři místopředsedy. 

Na počátku nového volebního období Parlament 
na základě preferencí poslanců rozhodne 
o  výborech, v nichž budou jednotliví poslanci 
zasedat. To je velmi důležité rozhodnutí, protože 
na něm záleží, jaké oblasti se budou ve své práci 
převážně věnovat.

Výbory hrají klíčovou úlohu při tvorbě politik – 
jejich úkolem je připravovat postoj Parlamentu mj. 
také k novým legislativním návrhům.

Stručně o výborech 
Evropského parlamentu

24 jazyků
Poslanci Evropského parlamentu zastupují všechny občany EU. Každý poslanec EP má 

právo se rozhodnout, kterým úředním jazykem bude hovořit. Své dokumenty Parlament 

zveřejňuje ve všech 24 úředních jazycích EU. 

PŮSOBNOST STÁLÝCH 
VÝBORŮ
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Evropská komise vypracuje legislativní návrh a předloží jej 

Evropskému parlamentu a Radě.

Příklad řádného legislativního postupu

V Parlamentu probíhá činnost zejména dvojí formou: schůze parla-

mentních výborů a dílčí plenární zasedání.

Parlamentní výbory se legislativními návrhy zabývají do 

všech podrobností: analyzují je, navrhují k nim změny 

a hlasují o nich na svých schůzích, které se konají každý 

měsíc. Poté předloží svou zprávu Parlamentu jakožto 

celku.

Parlament přijme text legislativního návrhu na 

svém dílčím plenárním zasedání.

Poté, co dojde k dohodě mezi Parlamentem a Radou, je legislativní akt 

zveřejněn v Úředním věstníku.

Poté je proveden ve vnitrostátních právních 

řádech a začne platit pro všechny evropské 

občany.

V řádném legislativním postupu mají Evropský 
parlament a Rada Evropské unie rovnoprávné 
postavení. Tento postup pokrývá širokou škálu 
oblastí, včetně hospodářských a měnových zále-
žitostí, přistěhovalectví, energetiky, zemědělství, 
rybolovu, dopravy, životního prostředí a ochrany 
spotřebitele.

Drtivou většinu evropských právních předpisů 
přijímají společně Evropský parlament a Rada.

LEGISLATIVNÍ 
PRAVOMOCI 

EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU



Evropská komise
NÁVRH ROZPOČTU

RADA
NAVRHUJE ZMĚNY

NEBO

ROZPOČET
je přijat.

Evropský parlament 
schválí návrh změn

(nebo nepřijímá žádné rozhodnutí).

ROZPOČET
je přijat.

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ

NÁVRH ROZPOČTU je zamítnut. 
Komise předkládá nový návrh rozpočtu.

Evropský parlament
přijímá návrhy změn

(většinou hlasů všech poslanců).

21denní lhůta

Rada společný návrh schválí, 
EP jej zamítne.

Rada i EP 
společný návrh zamítnou.

Rada společný návrh zamítne, 
EP jej schválí.

14 denní lhůta

EP může do 14 dnů potvrdit své 
změny zvláštní většinou (většina 

hlasů všech poslanců + třípětinová 
většina odevzdaných hlasů).

pokud Rada ve lhůtě 
10 dnů přijme návrh 

změn EP

Není dosaženo dohody 
na společném návrhu.

Je dosaženo dohody 
na společném návrhu.

EP i Rada společný návrh 
schválí nebo nepřijmou  

žádné rozhodnutí.
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Rozpočtový proces Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se rozšířily pravomoci 
 Parlamentu v rozpočtové oblasti. V současnosti Parlament společně 
s Radou EU rozhoduje o celém ročním rozpočtu EU, přičemž tím, kdo 
má poslední slovo, je Parlament.

Parlament hraje důležitou úlohu v oblastech, jako jsou zahraniční 
věci a lidská práva. Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bez-
pečnostní politiku Parlament pravidelně konzultuje ohledně hlavních 
aspektů a řešení základních otázek společné zahraniční, bezpečnostní 
a obranné politiky EU.

Souhlasem Parlamentu je podmíněno každé rozšíření EU a uzavírání 
obchodních a jiných mezinárodních dohod se zeměmi, které nejsou 
členy EU. Přípravnou práci zde vykonávají výbory.

Poslanci EP také věnují značné úsilí otázce lidských práv a podpoře de-
mokratických hodnot po celém světě. Činnost EP v této oblasti vrcholí 
každým rokem slavnostním udílením Sacharovovy ceny za svobodu 
myšlení.
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Každý měsíc jsou jeden až dva týdny vyhrazeny 
na činnost výborů. Na schůzích výborů poslanci 
diskutují o legislativních a nelegislativních 
zprávách, navrhují k nim změny a hlasují o nich. 
Sledují také jednání mezi Parlamentem a Radou.

Výbory aktivně napomáhají stanovování legislativ-
ního plánu, např. tím, že předkládají podněty před 
přijetím výročního pracovního programu Komise. 
Hrají významnou úlohu při dohledu nad činnostmi 
EU, neboť monitorují řádné vynakládání prostřed-
ků z rozpočtu EU a řádné provádění přijatých 
právních předpisů a mezinárodních dohod.

Pořádají také slyšení relevantních odborníků 
a dohlížejí na činnost ostatních orgánů a institucí 
EU. Před jmenováním nové Komise musí každý 
kandidát na komisaře předstoupit před parlament-
ní výbor, který se zabývá oblastí spadající do jeho 
portfolia, aby posoudil vhodnost kandidáta pro 
danou pozici.

Pro každé projednávané téma jmenují výbory ze 
svého středu poslance, který jako zpravodaj řídí 
celý rozhodovací proces vedoucí k přijetí stanovis-
ka Parlamentu.

Návrh zprávy předložený zpravodajem pak 
mohou ostatní poslanci změnit díky předlože-
ní pozměňovacích návrhů, které mohou být 
přijaty. O  původním textu zprávy a pozměňo-
vacích návrzích k němu, včetně kompromisních 
pozměňovacích návrhů předložených politický-
mi skupinami, se poté hlasuje ve výboru. Zpráva 
přijatá výborem je následně předložena ke 
schválení plenárnímu zasedání.

KALENDÁŘ VŠECH 
SCHŮZÍ
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Přímý přenos rozprav na internetu
Parlamentní výbory zasedají jednou či dvakrát za měsíc 

v Bruselu a jejich jednání jsou veřejná. Většina schůzí je živě 

vysílána na internetu a je k dispozici i později formou „videa 

na požádání“ (video on demand, VOD). 
SLEDUJTE PŘÍMÝ PŘENOS EP NA: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/EP-LIVE/CS

Odborná podpora
Výbory mají k dispozici nezávislé poradenství a odborné 

písemné materiály (studie, stručná sdělení i podrobnější 

analýzy či jiné texty), které pro ně vypracovávají jednotlivé 

výzkumné služby Parlamentu, mj. tzv. tematické sekce. 

Konají se různé semináře a diskusní panely, na kterých mají 

poslanci možnost klást dotazy odborníkům a diskutovat 

s nimi o otázkách souvisejících s parlamentní činností nebo 

s aktuálními tématy. 

VEŠKERÉ ODBORNÉ MATERIÁLY NALEZNETE NA ADRESE:  
WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/SUPPORTING-ANALYSES

Fakta a čísla o Evropské unii
Sbírka Fakta a čísla podává přístupnou formou věcný 

a stručný přehled institucí a politik Unie a role, kterou hraje 

Parlament při jejich utváření.  

VŠECHNA „FAKTA A ČÍSLA“ NALEZNETE ZDE: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/FACTSHEETS/CS

Parlament rovněž zřizuje vyšetřovací a zvláštní 
výbory – příkladem je zvláštní výbor pro daňová 
rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou 
nebo účinkem a zvláštní výbor pro organizovanou 
trestnou činnost, korupci a praní peněz.

Výbory se značně liší počtem svých členů, od 25 
členů výborů pro právní záležitosti a ústavní zále-
žitosti, až po 73 členů Výboru pro zahraniční věci 
(tato čísla odpovídají volebnímu období 2014–
2019). Složení výboru vždy odráží sílu jednotlivých 
politických skupin v Parlamentu jako celku.

Parlament stojí v čele úsilí 
o zvyšování transparentnosti 
a otevřenosti. Schůze výborů 
jsou živě přenášeny na inter-
netových stránkách Parlamen-
tu a lze si je kdykoli zpětně 
přehrát. 

PODPŮRNÉ ANALÝZY

FAKTA A ČÍSLATV EP

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/supporting-analyses-search.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
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Zahraniční věci

podvýbor pro lidská práva

podvýbor pro bezpečnost 
a obranu

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

Výbory 
a podvýbory

AFET EMPL

ECON

CONT

BUDG

INTA

DEVE

SEDE

DROI ENVI JURI

CULT

PECH

AGRI

REGI

TRAN

IMCO

ITRE
LIBE

PETI

FEMM

AFCO

NALÉZT VŠECHNY 
VÝBORY
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Více informací o výborech: 
www.europarl.europa.eu/committees/cs
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