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V květnu 2019 se Evropané z 28 různých 
zemí zúčastnili vůbec největších 
demokratických voleb v historii našeho 
kontinentu. Více než 200 milionů občanů 
EU v nich zvolilo celkem 751 poslanců 
a poslankyň Evropského parlamentu. Po 
dlouhé době, kdy v evropských volbách 
postupně klesala volební účast, se 
tento trend podařilo zvrátit – k urnám 
se dostavila více než polovina všech 
oprávněných voličů. Lidé svou účastí dali 
najevo, že jsou si vědomi důležitosti těchto 
voleb a že rozhodnutí přijímaná Evropským 

parlamentem se bezprostředně dotýkají 
jejich života.

Evropský parlament je jediným přímo 
voleným orgánem Evropské unie. Jsme 
Vašimi zvolenými zástupci a naším úkolem 
je dbát o to, aby EU odrážela naděje, které 
v ni vkládáte, a dokázala reagovat na Vaše 
potřeby. Děláme to tím, že pozměňujeme 
a zlepšujeme právní předpisy EU, které 
vstupují do života každého z nás, a zároveň 
jsme diskusním fórem, kde je možné 
debatovat o těch nejpalčivějších otázkách, 
před nimiž stojí náš kontinent.

Jsem nesmírně poctěn, že jsem byl zvolen 
předsedou Evropského parlamentu, že 
mohu řídit jeho zasedání a reprezentovat 
tento orgán navenek. Jako předseda bych 
chtěl evropským občanům oplatit důvěru, 
kterou v nás vložili, a dosáhnout toho, 
že jim bude Parlament blíže než dosud. 
Až příliš často vzniká dojem, jako by se 
evropské instituce nacházely kdesi daleko 
od těch, které zastupují. Proto chci, aby se 
tento Parlament stal vzorem otevřenosti 
a transparentnosti a aby všem Evropanům 
dokázal jasně sdělit, jakým způsobem 
rozhoduje.

Naše Evropská unie je velkým příběhem 
o míru a usmíření a je to příběh úspěšný. Po 
skončení druhé světové války si zakladatelé 
dnešní Evropy uvědomili, že trvalého 
míru na kontinentu lze dosáhnout jedině 
tehdy, budeme-li vzájemně spolupracovat 
a mít společné instituce. Tomuto modelu 
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vděčíme nejen za to, že jsme mohli prožít 
sedmdesát let v míru, ale i za prosperitu, 
znovusjednocení kontinentu a možnost 
hájit evropské zájmy a hodnoty ve světě.

Nesmíme však usínat na vavřínech. Poslední 
desetiletí nebylo pro Evropu jednoduché. 
Ať už to byly důsledky ekonomické krize, 
či rostoucí nestabilita v našem sousedství, 
Evropa dělala vše proto, aby nalezla 
dlouhodobá řešení. Abychom se s těmito 
úkoly, které před námi stojí, dokázali 
vypořádat, musíme znovu nalézt odhodlání 
a zápal těch, kteří stáli u zrodu Unie.

Pokud máme evropským občanům 
splatit vloženou důvěru, musí být tento 
Parlament místem, kde o problémech 
nejenom diskutujeme, ale také činíme 
konkrétní kroky k jejich řešení. Musíme 
naslouchat milionům mladých Evropanů, 
kteří demonstrují v ulicích evropských měst 
a požadují, aby se ve věci klimatické změny 
konečně začalo jednat. O změně klimatu 
jsme možná příliš dlouho hovořili, příliš se 
zabývali podružnostmi. Na varování vědců 
jsme ale nedokázali adekvátně reagovat. 

Budeme proto úzce spolupracovat s novou 
Evropskou komisí, aby se tento stav změnil 
a Evropa začala konat dřív, než bude pozdě.

Musíme ale také vytvořit spravedlivější 
a rovnoprávnější Evropu. Evropu, ve které 
může uspět kdokoli bez ohledu na to, 
jakého je pohlaví, rasy, sexuální orientace 
či sociálního původu. Naopak těm, kteří 
nás chtějí rozdělit, šířit nenávist, hrůzu 
a extremistické názory, musíme jasně 
ukázat, kde je jejich místo. Svět musí 
vidět, že jsme silnější tehdy, jestliže jsme 
jednotní a stojíme si za svými společnými 
hodnotami.

Je na nás a tomto Parlamentu, abychom 
ukázali, že jsou zde Vaše názory zastoupeny 
a že jim nasloucháme. Jako jeho předseda 
udělám vše, co bude v mých silách, aby 
to tak skutečně bylo. Ani Vaše občanská 
odpovědnost nekončí odevzdáním hlasu 
v evropských volbách. Potřebujeme Vás 
i nadále – informované, angažované 
a aktivní občany. Potřebujeme Vaše 
odhodlání a energii, abychom dokázali 
vybudovat silnější a spravedlivější Evropu.

David Sassoli
předseda Evropského parlamentu
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EVROPSKÝ PARLAMENT 
A VY

Evropský parlament se klíčovým a často 
rozhodujícím způsobem podílí na 
vytváření právních předpisů a politik, 
které zlepšují každodenní život vás 
i stovek milionů občanů Evropské 
unie (EU). Abyste si o tom udělali 
jasnější představu, stačí si na malý 
okamžik představit svůj běžný život 
bez těchto právních předpisů a politik 
schvalovaných Parlamentem.

Byly by mnohem méně účinně 
kontrolovány a zakazovány výrobky 
nebezpečné pro životní prostředí 
i vaše zdraví, než je tomu dnes. A váš 
soukromý život by byl v on-line světě 
mnohem méně chráněn. Neexistovaly 
by finanční a správní nástroje pro práci 
či studium v zahraničí, ani koordinace 
mezi různými zeměmi Unie pro 
účinnější boj s terorismem, nemluvě 

o frontách na hranicích a povinnosti 
mít cestovní pas a cizí měnu pokaždé, 
když byste se vydali do některé ze 
zemí EU. Ostatně, v této zemi byste při 
telefonování i nadále platili poplatky za 
roaming. A tím výčet nekončí...

Starosti vás, občanů, jsou hlavní náplní 
práce Evropského parlamentu. Každý 
občan Evropské unie koneckonců 
může předložit petici a žádat, aby bylo 
uplatňováno právo Unie a dodržována 
jeho práva.

Nedodržování základních svobod, 
neuspořádané územní plánování, 
zdravotní a ekologické hrozby atd., 
to všechno jsou témata, jichž se týká 
zhruba 1 000 petic, které Petiční výbor 
Evropského parlamentu ročně vyřídí.





EVROPSKÝ 
PARLAMENT, 
VOLENÝ OBČANY 
PRO OBČANY



Evropská unie je příkladem spolupráce, 
který ve světě nemá obdoby. Je 
hospodářským prostorem, v němž 
se volně pohybuje zboží, pracovníci 
a studenti, ale také společenstvím 
hodnot, které se vyznačuje zrušením 
trestu smrti, obranou demokracie, 
lidských práv a rovnosti pohlaví nebo 
kolektivní reakcí na hrozbu změny 
klimatu.

Uvnitř Unie zaujímá Evropský 
parlament zvláštní místo, jelikož je 
jediným z evropských orgánů, jehož 
členové jsou voleni přímo občany, 
což z něj činí jeden z hlavních 
demokratických pilířů EU. Evropští 
poslanci jsou vlastně vašimi legitimními 
zástupci, vás občanů Unie, a zaručují, 
že rozhodnutí, která se vás týkají, 
nepřijímají anonymní úředníci, ale 
demokraticky zvolení zástupci. Právě 
v Parlamentu se během diskuzí, 
mnohdy velmi živých, setkávají různé 
politické myšlenky a trendy z celé 
Evropy.



Přijímá evropské právní 
předpisy
Parlament přijímá a případně upravuje 
návrhy právních předpisů předložené 
Evropskou komisí. Tuto pravomoc sdílí 
s Radou Evropské unie. Oba orgány 
znění právních předpisů nejprve pečlivě 
zkoumají a poté si začnou intenzivně 
vyměňovat návrhy pro dosažení dohody. 
Během každého volebního období (pět 
let) přijme Parlament průměrně více než 
tisícovku legislativních aktů, které mají 
přímý dopad na všední život evropských 
občanů.

Schvaluje rozpočet 

Parlament stejně jako Rada přezkoumává 
návrh ročního rozpočtu, který předkládá 
Komise na následující rok, a to jak 
celkovou částku, tak podrobné rozdělení 
přidělovaných finančních prostředků 
na provádění politik Unie. Než je 
vytvořen společný text umožňující 
hlasování o ročním rozpočtu EU, jehož 
hlavním cílem je podněcovat růst 
a zaměstnanost, zahrnuje tento postup 
mnohdy intenzivní jednání.

Vy jako evropský občan máte 
z evropských financí prospěch v řadě 
oblastí: Evropa pomáhá milionům 
studentů, tisícům vědců a množství 
měst, regionů a sdružení a zajišťuje 
rovněž důstojné příjmy svým 
zemědělcům.

JAKÉ MÁ  
EVROPSKÝ  

PARLAMENT  
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Schvaluje mezinárodní 
dohody
Některé záležitosti přesahují rámec 
Evropy. Jedná se například o globální 
oteplování, zásobování energií nebo 
obchodní zájmy. Parlament udává směr 
jednání o mezinárodních dohodách. Tyto 
dohody podléhají jeho souhlasu, a bez 
něj tedy nesmějí být uzavřeny. Totéž platí 
pro případné rozšíření Unie o nové státy.

Má pod kontrolou 
výkonnou moc
Evropský parlament vykonává 
demokratickou kontrolu dohledem 
nad všemi orgány Unie a zejména nad 
jejím výkonným orgánem, Evropskou 
komisí. Cílem této kontroly je zajistit 
správné uplatňování evropského práva 
a řádné využívání rozpočtu. Další 
klíčovou výsadou Parlamentu je, že volí 
předsednictvo Komise, pořádá slyšení 
kandidátů na komisaře a může vyslovit 
nedůvěru, v návaznosti na niž musí 
Komise podat demisi.

Evropský parlament je jedním z orgánů s rozhodovací 
pravomocí a jeho hlasování ovlivňují každodenní život 
500 milionů občanů Evropské unie.
Má čtyři hlavní oblasti pravomocí.





JAK EVROPSKÝ 
PARLAMENT 
SPOLUPRACUJE 
S OSTATNÍMI 
EVROPSKÝMI 
ORGÁNY?

Proces zahajuje Evropská komise tím, 
že předkládá návrhy právních předpisů. 
Parlament následně, coby zástupce 
občanů, a Rada Evropské unie, coby 
zástupce členských států, spolupracují 
na změnách a poté tyto návrhy přijmou 
nebo zamítnou prostřednictvím celé 
řady výměn pozměňovacích návrhů. Ve 
většině oblastí tedy Parlament a Rada 
sdílejí pravomoc vytvářet evropské 
právní předpisy (směrnice či nařízení).

Evropská komise
Iniciátor

Evropský parlament Rada Evropské unie

Spolunormotvůrci







SLOŽENÍ 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU
2. července 2019 

V jednacím sále nejsou poslanci Evropského parlamentu 
usazeni podle národnosti, ale podle politické 
příslušnosti do různých skupin, které představují 
soubor myšlenkových proudů. Každý členský stát má 
k dispozici počet mandátů poměrný počtu svých 
obyvatel a zároveň je zajištěno dostatečné zastoupení 
nejmenších států, jako je Lucembursko či Malta.

Po odchodu Spojeného 
království z Evropské unie budou 
britská křesla uvolněna, a bude 
tedy nutné nově uspořádat 
počet a rozdělení křesel 
poslanců, jichž bude 705.

751  
poslanců Evropského 

parlamentu

Konfederace Evropské sje
dnocené levice a Severské zelené levice

Skupina Pokrokové aliance socialistů a demokratů

Skupina Zelených/ Evropské svobodné aliance

skupina Renew Europe 

Skupina Evropské lid
ové strany (Křesťanští d

emokraté)

Skupina Evropských konzervativců a reformistů

skupina Identita
 a demokracie 

Nezařazení poslanci

GUE/
NGL

S&D Zelení/
ESA

Renew 
Europe

ELS EKR ID NI



ROZDĚLENÍ KŘESEL 
PODLE POLITICKÝCH SKUPIN 

A ČLENSKÝCH STÁTŮ
2. července 2019 

GUE/
NGL S&D

Zelení/
ESA

Renew 
Europe ELS EKR ID NI Celkem
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JAK EVROPSKÝ PARLAMENT 
FUNGUJE?

Práce Evropského parlamentu skvěle 
uvádí do praxe motto Evropské unie: 
„Jednotná v rozmanitosti“. Kromě 
rozdílných politických přesvědčení je 
třeba spolupráce i široké škály kultur 
a jazyků. Každý z 24 úředních jazyků je 

stejně důležitý: všechny parlamentní 
dokumenty se zveřejňují ve všech 
úředních jazycích EU a každý poslanec 
Evropského parlamentu má právo 
hovořit v úředním jazyce, který si sám 
vybere.

Podívejme se nyní na to,  
jak Evropský parlament funguje
Evropská komise nejprve z vlastní 
iniciativy nebo na žádost jiných orgánů 
Unie předloží návrh právního předpisu. 
Všichni poslanci nejsou odborníky 
na všechna témata, a tento návrh 

proto zkoumá jeden z parlamentních 
výborů složený z poslanců, kteří se 
specializují na konkrétní oblasti: ochrana 
spotřebitele, mezinárodní obchod, 
občanské svobody, životní prostředí atd.  



Následně se členové jednotlivých 
politických skupin prostřednictvím 
pozměňovacích návrhů upravujících 
znění Komise snaží pozměnit návrh 
tak, aby odpovídal jejich prioritám. 
Po prvním hlasování v parlamentním 
výboru se Parlament sejde na 
plenárním zasedání ve velkém 
jednacím sále, kde mezi jednotlivými 
politickými skupinami probíhá veřejná 
diskuze o zprávě parlamentního 
výboru. Po skončení plenárního 
zasedání se sejdou politické skupiny 
a jejich předsedové se snaží sblížit 
různé vnitrostátní zájmy pro dosažení 
společného postoje k předloženým 
pozměňovacím návrhům. Skupiny se 
tak mohou pokusit vytvořit mezi sebou 
koalice, aby pro stovky pozměňovacích 
návrhů předkládaných ke konečnému 
hlasování získaly většinu. Během něj 
člen každé skupiny dá zvednutím ruky 
všem svým kolegům najevo souhlas 
s hlasováním, čímž se připomene 
společný postoj celé skupiny k danému 
tématu.

Poslanci Evropského parlamentu mají 
tedy mnoho různých úkolů: nejprve 
je to technická analytická činnost, 
poté diskuze o názorech, vyjednávání 
a hledání kompromisu a konečně 
hlasování.

Parlamentní výbory působí v Bruselu. 
Parlament se schází na plenárním 
zasedání dvanáctkrát do roka ve 
Štrasburku. Šest dvoudenních menších 
zasedání se rovněž koná v Bruselu.

EVROPSKÝ PARLAMENT  
PŘIJAL AMBICIÓZNÍ  
PRÁVNÍ PŘEDPISY BOJUJÍCÍ 
PROTI JEDNORÁZOVÝM 
PLASTŮM

Poslanci Evropského parlamentu se dne 24. října 
2018 velkou většinou vyjádřili ve prospěch zákazu 
některých jednorázových plastových výrobků, jako je 
nádobí, příbory, vatové tyčinky, míchátka, brčka nebo 
nafukovací balonky, které dohromady představují 
více než 70 % odpadu v mořích. Na tento seznam 
výrobků, které budou v EU od roku 2021 zakázány, 
poslanci přidali výrobky obsahující oxorozložitelné 
plasty, například tašky a obaly, a také obaly pro rychlé 
občerstvení vyrobené z expandovaného polystyrenu.



OBRÁNCE SVOBODY 
A DEMOKRACIE

Mezi priority Evropského parlamentu 
patří ochrana lidských práv. Je 
zarputilým ochráncem demokracie, 
svobody projevu, svobodných voleb 
a právního státu v Evropě i po celém 
světě.

Proti porušování těchto práv bojuje 
zejména prostřednictvím legislativních 
iniciativ začleňujících lidská práva do 
obchodních dohod, pozorováním 
voleb a vedením diskuzí o lidských 
právech, které se konají jednou 
měsíčně ve Štrasburku.

Evropský parlament rovněž podporuje 
lidská práva prostřednictvím 
každoročního udílení Sacharovovy 
ceny za svobodu myšlení. Cena je již 
třicet let udělována osobnostem, které 
výjimečným způsobem přispěly k boji 
za lidská práva; upozorňuje na případy 
jejich porušování, podporuje laureáty 
a pomáhá jim v jejich úsilí.
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ZRUŠENÍ POPLATKŮ ZA 
ROAMING A SNÍŽENÍ CEN 
MEZINÁRODNÍCH HOVORŮ

Od 15. června 2017 můžeme při cestách po Evropské unii 
telefonovat, posílat SMS a surfovat na internetu z našeho 
mobilního telefonu za stejnou cenu jako v naší domovské 
zemi. Evropský parlament trval na tom, aby se tento právní 
předpis nevztahoval jen na omezenou dobu strávenou 
v zahraničí, ale aby byl založen na zásadě „rozumného 
užívání“. Znamená to, že dokud svůj telefon využíváme 
více ve své vlastní zemi než v zahraničí, můžeme v rámci 
Unie využívat poplatků za vnitrostátní ceny tolikrát, kolikrát 
chceme.

Kromě toho koncem roku 2018 Parlament schválil text, 
který od 15. května 2019 stanoví maximální cenu hovorů do 
jiných evropských zemí ve výši 19 centů za minutu.



JAK LÉPE POZNAT EVROPSKÝ 
PARLAMENT  
NAVŠTIVTE EVROPSKÝ 
PARLAMENT

Chcete pochopit, jak vznikají 
legislativní akty Evropské unie? Chtěli 
byste zjistit, jak a kde vaši evropští 
poslanci přijímají rozhodnutí, která 
ovlivňují váš každodenní život?

Evropský parlament nabízí v Bruselu 
a ve Štrasburku mnoho návštěv, které 
umožňují lépe pochopit fungování 
tohoto orgánu, jeho historii a celkový 
evropský kontext. Veškeré nezbytné 
informace týkající se těchto aktivit 
naleznete na internetové stránce 
Evropského parlamentu www.europarl.
europa.eu/visiting/cs/.

Architectes: Architecture Studio

http://www.europarl.europa.eu/visiting/cs/
http://www.europarl.europa.eu/visiting/cs/


Jak Evropa ovlivňuje náš každodenní 
život? Jaký má vliv na naše zaměstnání, 
rodinu, zdravotní péči, koníčky, cestování, 
bezpečnost, spotřebitelské preference 
a sociální práva? A jak je Evropa 
přítomna v našich městech a regionech? 
Internetová stránka https://what-europe-
does-for-me.eu/cs přináší celou řadu 
stručných informací, které popisují 
aktivity a působení Evropské unie ve 
vašem regionu, městě a v oblastech, 
které vás obzvláště zajímají.

CO DĚLÁ 
EVROPA 
PRO MĚ



PARLAMENT – 
JE VÁM BLÍZKO

Pro více informací o všech styčných 
kancelářích: 
http://europarl.europa.eu/eplos

Spojte se s Evropským parlamentem 
prostřednictvím styčné kanceláře ve své zemi. 
Buďte informováni, zúčastněte se akcí, které 
pořádá, a staňte se součástí její sítě.

ČESKO – PRAHA
Jungmannova 24
111 21 Praha 1  
ČESKÁ REPUBLIKA  
Tel. +420 255708208
eppraha@europarl.europa.eu  
www.evropskyparlament.cz

http://europarl.europa.eu/eplos
mailto:eppraha@europarl.europa.eu
http://www.evropskyparlament.cz


CITIZENS’ APP –  
EVROPA  

NA DLANI

S dotazy se neváhejte obrátit na: 

SLUŽBA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Place du Luxembourg 100
1050 Bruxelles
BELGIE
visit@europarl.europa.eu 
europarl.europa.eu/visiting/cs/

NAVŠTIVTE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY
Můžete zde naživo sledovat diskuse 
z plenárního zasedání, najít kontaktní údaje 
poslanců Evropského parlamentu z vaší země 
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 DISKUZÍ
facebook.com/europeanparliament

SLEDUJTE NÁS NA TWITTERU
twitter.com/europarl_cs

SLEDUJTE ČINNOSTI VŠECH POSLANCŮ 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A POLITICKÝCH 
STRAN V REÁLNÉM ČASE
epnewshub.eu

Informace o tom, co pro vás Evropská unie dělá v oblastech, 
které vás zajímají, a ve vámi vybraných regionech, můžete získat 
prostřednictvím nové aplikace Citizens’ App, která je ke stažení 
v App Store a Google Play Store. Můžete také dostávat upozornění, 
pokud pokročí iniciativy, jež se vás týkají. Obsahuje rovněž informace 
ve všech 24 jazycích Unie o nadcházejících událostech a získáte 
přístup k multimediálnímu obsahu.

mailto:visit%40europarl.europa.eu?subject=
http://www.europarl.europa.eu/visiting/cs/
http://europarl.europa.eu
http://facebook.com/europeanparliament
http://twitter.com/europarl_cs
http://epnewshub.eu


Obraťte se na EU
Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího 
střediska naleznete na internetové stránce: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit:

— prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento 
hovor účtovat),

— na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo

— e-mailem prostřednictvím internetové stránky: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Vyhledávání informací o EU
On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových 
stránkách Europa na adrese: https://europa.eu/european-union/index_cs.

Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat na adrese: 
https://publications.europa.eu/cs/publications. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk 
bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska 
(viz https://europa.eu/european-union/contact_cs).

Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1952 ve všech úředních 
jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: http://eur-lex.europa.eu.

Veřejně přístupná data od EU
Portál veřejně přístupných dat EU (http://data.europa.eu/euodp/cs) umožňuje přístup k datovým 
souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční 
účely.

https://europa.eu/european-union/contact_cs
https://europa.eu/european-union/contact_cs
https://europa.eu/european-union/index_cs
https://publications.europa.eu/cs/publications
https://europa.eu/european-union/contact_cs
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/cs




europarl.eu

http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
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