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Úvod 

Ve dnech 24. a 25. května 2019 

se uskuteční v České republice již čtvrté 

volby do Evropského parlamentu. 

Hlasování proběhne po pěti náročných 

letech, kdy se Evropská unie (EU) 

potýkala se spory ohledně řešení otázky 

migrace a kdy se Spojené království 

rozhodlo jako historicky první členský 

stát EU opustit. Podobně jako ve zbytku 

světa se navíc v EU čím dál více 

projevovaly dopady čtvrté průmyslové 

revoluce a globalizace, které vedou 

k proměnám pracovního trhu 

i informačního prostředí a zpochybňují 

tak osvědčené recepty i postavení 

zavedených politických stran.  

Komplikované období posledního 

mandátu Evropského parlamentu (EP) 

zároveň vedlo k reflexi současného 

fungování EU a debatám o její 

budoucnosti. Volby do EP v roce 2019 

budou jedinečnou příležitostí, kdy mohou 

voliči do těchto debat aktivně zasáhnout 

a spoluurčit, jakou EU si v budoucnosti 

přejí.  

Nový EP bude již letos například hlasovat 

o víceletém finančním rámci pro 

sedmileté období po roce 2020. V dalších 

letech bude muset odsouhlasit jakoukoli 

dohodu o budoucích vztazích EU se 

Spojeným královstvím, stejně jako 

obchodní dohody s dalšími třetími 

zeměmi nebo dohody o přistoupení 

kandidátských států do EU. Již od 

Lisabonské smlouvy mají přitom evropští 

poslanci rovnoprávnou pozici s Radou EU 

(Radou) ve většině sektorových politik 

a zasahují tak do tvorby řádově stovek 

legislativních aktů ročně s přímým 

účinkem na život občanů v EU. 

I přes tuto významnou pozici EP se Česká 

republika řadí mezi členské státy 

s nejnižší volební účastí v celé EU. 

Dosavadní průzkumy navíc ukazují, 

že ani o  nadcházející evropské volby 

se čeští občané příliš nezajímají. 

Mobilizace voličů je proto v naší zemi 

velkou výzvou nadcházejících voleb. 

Cílem tohoto informačního materiálu 

Úřadu vlády ČR je proto přispět k větší 

informovanosti o fungování EP 

a nadcházejících evropských volbách. 

Věnuje se zejména následujícím tématům: 

 pravomocem a fungování 

Evropského parlamentu a jeho 

zapojení do legislativního procesu; 

 struktuře Evropského parlamentu 

(např. výborům, předsednictvu); 

 pravidlům voleb do Evropského 

parlamentu včetně rozložení 

mandátů mezi členské státy EU 

a voličské účasti; 

 výběru vedení příštího Evropského 

parlamentu a vedoucích kandidátů 

na předsedu Evropské komise 

(Spitzenkandidaten); 

 fungování frakcí v Evropském 

parlamentu, představení frakcí 

a jejich vedoucích kandidátů 

do nadcházejících voleb; 

 politickému kontextu nadcházejících 

voleb a prioritním tématům pro 

budoucí Evropský parlament. 
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1. Stručná charakteristika Evropského parlamentu 

a institucionální otázky 

1.1. Základní struktura a fungování Evropského parlamentu 

EP nemá jednotné sídlo a působí ve třech hlavních pracovních lokalitách: stálá 

plenární zasedání probíhají ve Štrasburku a mimořádná pak v Lucemburku nebo 

v Bruselu. Zasedání výborů a frakcí se uskutečňují v Bruselu, kde působí i Generální 

sekretariát Parlamentu.1 Poslanci tak většinu času tráví právě v Bruselu. 

  

Zleva doprava obrázek sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku a Bruselu2 

Funkci předsedy zastává ve druhé polovině legislatury EP italský lidovec Antonio Tajani 

(Evropská lidová strana, EPP), jenž v lednu roku 2017 nahradil svého 

sociálnědemokratického předchůdce Martina Schulze (Pokrokové spojenectví socialistů 

a demokratů, S&D). Spolu se 14 místopředsedy tvoří nejvyšší organizační vedení této 

instituce – tj. předsednictvo, které je voleno každých 2,5 roku.3  

 

Současný předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani4 

                                                           
1
 Generální sekretariát je administrativní těleso EP čítající přibližně 4000 úředníků, jehož sídlo se nachází 

v Bruselu a Lucemburku. 
2 Copyright: Evropský parlament 
3
 Z českých zástupců zastává aktuálně funkci místopředsedy EP nezávislý poslanec Pavel Telička (ALDE). 

4 Copyright: Evropský parlament 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiLgZmcqOPfAhWFzKQKHdHXARUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.com/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://www.europarl.europa.eu/visiting/en/%26psig%3DAOvVaw263agHCqcV-vSbNRggU4uL%26ust%3D1547213046369217&psig=AOvVaw263agHCqcV-vSbNRggU4uL&ust=1547213046369217
http://www.europarl.europa.eu/the-president/resource/static/images/generic/20170703_ep-055982a_mch_0045.jpg?epbox&gallery=shadowbox


 

4 
 

K významným orgánům EP patří Konference předsedů politických skupin 

(Konference předsedů), která přijímá rozhodnutí ve věci organizace práce EP 

a  plánování legislativní činnosti.5 Dále pak Konference předsedů výborů, která dává 

Konferenci předsedů doporučení týkající se práce parlamentních výborů a návrhů 

pořadu jednání dílčích zasedání. Obě konference jsou politickými tělesy uvnitř EP, které 

v prvním případě reprezentují postavení existujících parlamentních frakcí a ve druhém 

pak tematické členění EP na základě pracovní agendy. Za administrativní a finanční 

záležitosti týkající se přímo poslanců odpovídá pětičlenná skupina kvestorů. Kvestoři 

působí jako poradci předsednictva EP a dbají na to, aby měli poslanci k dispozici zázemí 

potřebné k výkonu svého mandátu. Pro účely navázání a udržování styků se zeměmi 

mimo EU zřizuje EP zahraniční meziparlamentní delegace, jež hrají významnou úlohu 

při komunikaci s nečlenskými a kandidátskými státy. 

Organizace EP je založena především na struktuře (v současnosti) 20 parlamentních 

výborů. Ty se skládají z 25 až 73 poslanců, mají předsedu voleného na 2,5 roku, 

předsednictvo a vlastní sekretariát.6 Poslanci EP mohou založit také dočasné výbory 

připravující po dobu 12 měsíců zprávy na určité téma (např. daňové úniky, boj s 

terorismem). Výbory se dále vnitřně člení na podvýbory a jejich podoba odráží složení 

pléna. Po obdržení legislativního návrhu nebo zprávy či jiného materiálu dojde k jeho 

přidělení jednomu či více výborům. Zároveň je stanoven gesční výbor, který má na 

starost koordinaci celého procesu. Členové výboru zvolí ze svých řad zpravodaje návrhu, 

jenž má za úkol připravit zprávu, která je posléze (po schválení daného návrhu uvnitř 

výboru) předkládána k projednání na plénum EP. Všichni poslanci jsou dle svého 

specifického odborného zaměření členy některého z výborů.  

Seznam a složení stálých výborů EP (od ledna 2017)7 

Zaměření výboru Zkratka Počet 

členů8 

Předseda  

Zahraniční věci*  AFET 73 David McAllister (EPP) 

Rozvoj DEVE 34 Linda McAvanová (S&D)  

Mezinárodní obchod  INTA 41 Bernd Lange (S&D) 

Rozpočet BUDG 41 Jean Arthuis (ALDE)       

Rozpočtová kontrola CONT 30 Ingeborg Gräßleová (EPP) 

Hospodářství a měna ECON 61 Roberto Gualtieri (S&D) 

Zaměstnanost a sociální věci EMPL 55 Thomas Händel (GUE/NGL) 

Živ. prostředí, zdraví a bezp. potravin ENVI 69 Adina-Ioana Vãleanová (EPP) 

                                                           
5
 Konference předsedů politických skupin rozhoduje kupříkladu o době konání a programu plenárních zasedání, 

konkrétním složení výborů, delegací a jejich úkolech apod. 
6
 Z Čechů je v současném období předsedou výboru Pavel Svoboda z KDU-ČSL (EPP), který předsedá Výboru pro 

právní záležitosti a Petr Ježek (ALDE), který předsedá zvláštnímu Výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se 
daňovým povinnostem a daňové úniky. 
7
 Evropský parlament, Parlamentní výbory: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/parliamentary-

committees.html (24. 7. 2018) 
8
 Každý výbor má stejný počet náhradníků jako členů. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/parliamentary-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/parliamentary-committees.html


 

5 
 

Průmysl, výzkum a energetika ITRE 66 Jerzy Buzek (EPP) 

Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů 

Doprava a cestovní ruch 

Regionální rozvoj 

Zemědělství a rozvoj venkova 

Rybolov 

Kultura a vzdělání 

Právní záležitosti 

Občan. svobody, sprav. a vnitřní věci 

Ústavní záležitosti 

Práva žen a rovnost pohlaví 

Petice 

IMCO 

TRAN 

REGI 

AGRI 

PECH 

CULT 

JURI 

LIBE 

AFCO 

FEMM 

PETI 

40 

49 

43 

46 

27 

31 

25 

60 

25 

37 

36 

Anneleen Van Bossuytová (ECR) 

Karina Delliová (Greens/EFA) 

Iskra Mihaylovová (ALDE) 

Czesľaw Siekierski (EPP) 

Alain Cadec (EPP) 

Petra Kammerevertová (S&D) 

Pavel Svoboda (EPP) 

Claude Moraes (S&D) 

Danuta Hübnerová (EPP) 

Vilija Blinkevičiūtėová (S&D) 

Cecilia Wikströmová (ALDE) 

* Výbor pro zahraniční věci (AFET) se dále člení na podvýbor pro lidská práva (DROI) a podvýbor pro 

bezpečnost a obranu (SEDE). 

1.2. Evropský parlament po Lisabonské smlouvě 

Evropský parlament je nadnárodním a jediným přímo voleným orgánem zastupujícím 

zájmy občanů EU. V rámci svého pětiletého funkčního období spoluurčuje 

rozhodujícím způsobem fungování a činnost Unie. Relativní síla EP v unijní architektuře 

historicky kontinuálně roste a dnes představuje zcela klíčového aktéra, bez jehož účasti 

není možné přijímat unijní legislativní akty.  

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost k 1. prosinci roku 2009 znamenal 

jednoznačné potvrzení tohoto dlouhodobého trendu. S nárůstem pravomocí se tak EP 

postupně proměnil z dříve nelichotivě označovaného „diskusního fóra“ 

v plnohodnotného hráče s přímým vlivem na každodenní projednávanou agendu. 

Na  rozdíl od národních parlamentů ovšem postrádá některé klasické „parlamentní“ 

pravomoci. Asi k nejviditelnějším z nich patří skutečnost, že nedisponuje (autonomní) 

zákonodárnou iniciativou, která náleží na základě Smluv prozatím výhradně Evropské 

komisi (EK).9 Mezi hlavní pravomoci EP se řadí:10 

 Legislativní pravomoc. Poslanci EP jsou zákonodárci EU. Lisabonská smlouva 

navíc rozšířila o více než 40 počet oblastí, v nichž Parlament tzv. spolurozhoduje11 

s Radou. Do této kategorie patří hlasování o většině unijních politik (např. společná 

zemědělská politika, vnitropolitické otázky typu imigrace, justiční a policejní spolupráce, 

oblast hospodářské a měnové politiky, evropské strukturální fondy apod.). V uvedených 

případech je EP v průběhu legislativního procesu zcela postaven na úroveň Rady. Přesto 

                                                           
9
 EP může pouze většinou hlasů všech svých členů požádat EK o předložení určitého legislativního návrhu. Tento 

požadavek však není pro EK závazný, a proto lze vliv Evropského parlamentu považovat spíše za nepřímý.  
10

 Evropský parlament, Pravomoci a postupy: http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/cs/powers-
and-procedures (15. 10. 2018) 
11

 Lisabonská smlouva přejmenovává tuto proceduru a povyšuje ji na tzv. „řádný legislativní proces“. 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/cs/powers-and-procedures
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/cs/powers-and-procedures
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i nadále zůstává řada oblastí, v nichž je pouze konzultován či informován (blíže 

nadcházející kapitola „Legislativní proces“). 

 Rozpočtová pravomoc. EP spolu s Radou rozhoduje o společném rozpočtu 

určujícím výši příjmů a výdajů Unie na následující rok. Takto stanovený rozpočet, který 

vychází z návrhu předloženého EK respektuje stropy definované v tzv. víceletém 

finančním rámci (angl. Multiannual Financial Framework), jenž je sestavován v časové 

perspektivě 7 let. Poslanci mají pravomoc zamítnout rozpočet a požadovat nový návrh, 

pokud se domnívají, že jejich priority nebyly dostatečně zohledněny. Poslední reforma 

Smluv rozšířila rozpočtovou pravomoc EP na veškeré výdaje EU. EP má zároveň 

odpovědnost za kontrolu plnění schváleného rozpočtu: Na základě doporučení Rady EU 

Parlament rozhoduje o tom, zda Komisi i dalším institucím udělí absolutorium, tedy 

konečné schválení toho, jakým způsobem byl rozpočet v daném roce plněn. 

 Jmenování a kontrola Evropské komise. Za důležitý lze rovněž považovat 

vztah EP ke Komisi. Poslanci musí nejen absolutní většinou svých členů potvrdit jejího 

předsedu, který byl navržen vládami členských států (Evropskou radou), ale také 

schválit pomocí prosté většiny i Komisi jako celek (včetně vysokého představitele EU 

pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).12 Jednotliví kandidáti na komisaře nadto 

podstupují před hlasováním slyšení („grilování“) na půdě Parlamentu, která mohou 

naznačit jejich následnou (ne)přijatelnost ze strany členů EP. Během svého působení 

Evropská komise Parlamentu předkládá výroční zprávy, včetně výroční zprávy 

o činnosti Evropské unie a o plnění rozpočtu. Předseda Komise jednou za rok (většinou v 

polovině září) před plénem Parlamentu pronese projev o stavu Unie. V souladu 

s článkem 234 Smlouvy o fungování EU může EP vyslovit Komisi nedůvěru a tím ji 

přimět k demisi.13  

 Kontrola a dohled. Vedle výše zmíněné úlohy při jmenování a kontrole Komise 

plní EP některé funkce kontrolní a dohledové. Patří sem například parlamentní kontrola 

Evropské centrální banky (ECB), pořádání veřejných slyšení prezidenta ECB, členů její 

Výkonné rady a kandidátů nominovaných pro funkci v Účetním dvoře EU. Poslanci 

mohou také ustavit dočasný vyšetřovací výbor, aby šetřil otázku veřejného zájmu nebo 

zkoumal případné přestupky a porušení předpisů při uplatňování práva Unie. 

 Zahraniční politika a lidská práva. Silné postavení má EP také v otázkách 

zahraniční a bezpečnostní politiky. Jeho souhlas je vyžadován pro každé budoucí 

rozšíření Unie, stejně tak jako pro veškeré uzavírání mezinárodních smluv s třetími 

zeměmi. Ve věci obchodní politiky, rozvojové spolupráce a humanitární pomoci EP 

rozhoduje společně s Radou. Poslanci rovněž pravidelně jednají o stavu dodržování 

                                                           
12

 Smlouva o EU, čl. 17 (7). 
13

 O návrhu vyslovení nedůvěry EK se hlasuje veřejně a k jeho přijetí je zapotřebí většina dvou třetin 
odevzdaných hlasů a většina všech členů Evropského parlamentu. 
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lidských práv ve světě, vysílají pozorovatele do sledovaných oblastí a každoročně 

od roku 1988 udělují Sacharovovu cenu za svobodu myšlení.  

 Petice. Občané EU mají právo zasílat Parlamentu petice se stížnostmi v oblasti, 

která spadá do působnosti Unie a která se jich přímo dotýká. Veřejnost se může obrátit 

i na evropského veřejného ochránce práv (nezávislou osobu volenou Parlamentem), 

který má pravomoc vyšetřovat obvinění z nesprávného úředního postupu nebo zneužití 

pravomoci, kterých se mohl dopustit některý z orgánů EU. 

1.3. Legislativní proces 

Jak již bylo naznačeno, k přijetí legislativního aktu navrženého EK je nutné jeho následné 

schválení Radou v součinnosti s EP. Součinnost všech uvedených orgánů je proto 

naprosto klíčová pro dlouhodobě efektivní chod EU. Volba legislativního postupu 

je určena primárním právem a v praxi se odvíjí od oblasti unijní politiky, jíž se daný 

legislativní návrh týká. Po přijetí Lisabonské smlouvy se legislativní proces dělí na dva 

základní typy. V naprosté většině případů se legislativní akty přijímají tzv. řádným 

legislativním postupem (dříve známým jako spolurozhodovací procedura), pro citlivé 

oblasti unijní politiky se pak zpravidla uplatní některý z tzv. zvláštních legislativních 

postupů – jedná se zejména o proceduru konzultace či souhlasu EP.14  

Řádným legislativním postupem přijímají EP a Rada návrh legislativního aktu 

společně (tj. mají rovné postavení), přičemž Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.15 

V současnosti se využívá ve většině oblastí, jako jsou například zemědělství, rybolov, 

doprava, strukturální fondy, rozpočet či justiční spolupráce v trestních věcech. Proces je 

zahájen tím, že EK postoupí legislativní návrh současně EP a Radě. Za účelem sladění 

pozic mezi Evropským parlamentem a Radou přijímá Rada k návrhu nejprve neformálně 

bez hlasování tzv. obecný přístup (angl. general approach).  

 EP v prvním čtení zaujímá postoj, zpravidla při vědomí obecného přístupu Rady, 

hlasováním prostou většinou, v němž může s návrhem souhlasit beze změny či přijmout 

pozměňující návrhy. Pokud se následně Rada ztotožní s postojem EP, je legislativní text 

přijat. Pokud nikoli, přijme Rada vlastní postoj a postoupí návrh zpět do EP.  

                                                           
14 V případě konzultační procedury Rada, ať již rozhoduje jednomyslně nebo kvalifikovanou většinou, 
může přijmout legislativní akt na návrh EK pouze po konzultaci s EP. Stanovisko poslanců není závazné. 
V legislativním postupu se souhlasem EP může Rada přijmout daný návrh až poté, co obdrží souhlas EP. 
Ten může navržené znění přijmout nebo odmítnout, avšak nepodílí se aktivně na jeho dalších 
modifikacích. 
15 Kvalifikovaná většina v Radě se podle Lisabonské smlouvy opírá o dvě hlavní kritéria (tzv. princip dvojí 
většiny): kritérium počtu států a jejich lidnatosti. Od 1. listopadu 2014, kdy po uplynutí přechodného 
období vstoupil daný mechanismus v platnost (a přestal platit starší systém tzv. vážených hlasů), je 
k přijetí návrhu potřeba nejméně 55 % členů Rady (tvořených alespoň 15 z nich), kteří reprezentují 
nejméně 65 % obyvatel EU. Blokační menšinu musejí tvořit nejméně čtyři členové Rady, kteří zastupují 
více než 35 % obyvatelstva EU. 
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 Souhlasí-li EP ve druhém čtení s postojem Rady, je právní text přijat. EP ovšem 

může znění navržené Radou též modifikovat nebo zcela odmítnout. Odmítnutí vede 

k nepřijetí právní úpravy, změny navrženého znění podléhají dále schválení Radou. 

 Není-li při schvalování legislativy ve druhém čtení dosaženo shody, přistupuje se 

ke svolání „kompromisního“ dohodovacího výboru (tzv. formálního trialogu), který 

je  složen paritně ze zástupců obou institucí. Diskuse probíhají za účasti zástupců 

Komise. Členové výboru mají 6 týdnů na to, aby nalezli konsenzus na konečném znění 

daného aktu. Pokud se tak stane, musí být výsledný text (opět v maximální lhůtě 

6 týdnů) schválen oběma orgány, tj. Radou a EP. V situaci, kdy se členové dohodovacího 

výboru neshodnou, nebo pokud výsledné znění textu není schváleno Radou či EP, 

projednávaný návrh definitivně zanikne.  

Valná většina (zhruba 90 %) legislativy přijaté v řádném legislativním procesu byla 

v letech 2014 - 2016 schválena již v prvním čtení.16 Podle kritiků to dokazuje vzrůstající 

vliv neformálních trialogů mezi Parlamentem, Komisí a Radou, v rámci kterých se 

dohoda již před hlasováním v prvním čtení dojedná.17 

Ve Smlouvami stanovených oblastech unijních politik jsou používány jiné – pro tyto 

účely Smlouvami stanovené – zvláštní procedury, souhrnně označované jako zvláštní 

legislativní postup.  

 První z nich se označuje jako konzultační procedura a spočívá v tom, že Rada 

může přijmout legislativní akt na návrh EK po konzultaci s EP, jehož postoj však nemusí 

vzít v potaz. Konzultační procedura se dosud používá např. k přijímání některých 

opatření v oblasti vnitřního trhu a v oblasti soutěžního práva. 

 Další zvláštní legislativní proceduru představuje tzv. legislativní postup se 

souhlasem EP. V tomto případě může Rada přijmout legislativní akt na návrh EK 

až poté, co obdrží souhlas EP. EP může buď navržené znění přijmout, nebo odmítnout, 

pro případné navrhování změn a dodatků není stanoven žádný mechanismus. I zde se 

však může uplatnit zmíněný dohodovací výbor. Tohoto postupu se využívá například 

při rozhodování o uzavření mezinárodních smluv. 

1.4. Komunikace Úřadu vlády s Evropským parlamentem 

S ohledem na posílení úlohy EP v institucionální struktuře EU je stěžejním úkolem 

členských států dění v EP pozorně sledovat a navázat kontakty s významnými aktéry EP. 

Základním předpokladem pro dobrou spolupráci s EP jsou zejména úzké kontakty 

s českými zástupci v EP. ČR (vláda ČR, Stálé zastoupení v Bruselu atd.) udržuje tradici 

                                                           
16

 Evropský parlament, The Ordinary legislative procedure: http://www.europarl.europa.eu/ordinary-
legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html (10. 1. 2019) 
17

 EUObserver, Secret EU lawmaking: the triumph of the trialogues: 
https://euobserver.com/investigations/123555 (16. 10. 2018) 

http://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
http://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
https://euobserver.com/investigations/123555
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pravidelných setkání s poslanci zvolenými za ČR, která nabízejí prostor pro navázání 

osobních kontaktů a indikování zájmů ČR u konkrétních legislativních návrhů. 

Aktuální forma a rozsah spolupráce s EP vychází z materiálu „Komunikace a spolupráce 

vlády se členy Evropského parlamentu: vyhodnocení a opatření na zefektivnění“, který 

byl schválen Výborem pro EU na vládní úrovni dne 27. února 2017. Za účelem 

zefektivnění dosavadní spolupráce vlády a českých poslanců EP a pro zajištění většího 

zapojení poslanců a jejich asistentů do aktivnější komunikace s jednotlivými rezorty 

bylo zavedeno několik nových opatření. 

Tato opatření tvoří mimo jiné rozšíření pravidelného mechanismu zasílání pozičních 

dokumentů také na nelegislativní návrhy a zasílání těchto pozičních dokumentů před 

relevantními rozpravami v EP. Dále se jedná o určení rezortních koordinátorů 

(tj. expertů) odpovědných za komunikaci a spolupráci s českými poslanci EP, ustavení 

zvláštní skupiny pro koordinaci této agendy (jejími členy jsou již zmínění rezortní 

koordinátoři, asistenti poslanců EP a zástupci Úřadu vlády) a také obecná snaha zasílat 

poziční dokumenty poslancům EP také k prioritním návrhům, u nichž nebyla v Radě 

uspokojivě prosazena pozice ČR. Důraz je rovněž kladen na konzultace státního 

tajemníka pro evropské záležitosti a dalších vysoce postavených zástupců vlády ČR 

s poslanci EP zvolenými v ČR, stejně tak jako větší zapojení asistentů poslanců EP do 

komunikace a vzájemné výměny informací.  



 

10 
 

2. Volby do Evropského parlamentu 

2.1. Pravidla voleb do Evropského parlamentu 

V období od 23. až 26. května roku 2019 se dle rozhodnutí Rady a na základě 

všeobecného, přímého a tajného hlasovacího práva uskuteční v pořadí již deváté volby 

do EP od roku 1979.18 Proběhnou ve všech členských státech EU, které si samy určí 

přesná pravidla týkající se způsobu volby (voličské oprávnění,19 výběr příslušné volební 

formule, možnost preferenčních hlasů, množství volebních obvodů,20 povinnost účasti,21 

finanční strop na výdaje v kampani apod.) Za předpokladu jejich splnění mohou 

ze zákona volit a kandidovat všichni občané EU bez rozdílu, a to jak ve své vlastní zemi, 

tak na území jiných členských států, pokud jsou tamními rezidenty. Ke společným 

celounijním podmínkám patří dodržení zásady systému poměrného zastoupení 

a nastavení uzavírací klauzule (percentuálně vyjádřený minimální podíl hlasů 

potřebných pro vstup do zastupitelského sboru) na národní úrovni tak, aby nepřesáhla 

horní hranici 5 %. Dvanáct členských států možnost uzavírací klauzule pro volby do EP 

nyní využívá (zpravidla ve výši od 3 % do 5 %), zbylých patnáct ji neuplatňuje vůbec.22 

Dále platí neslučitelnost výkonu mandátu poslance EP a mandátu člena národního 

parlamentu a jiných vysokých veřejných funkcí (Evropská komise, Účetní dvůr, 

soudnictví, bankovní rada apod.).23  

Nesjednocení termínu konání voleb v rámci EU, jež vychází ze specifických národních 

tradic, přináší množství problémů. Kromě řady technických komplikací (rozšířené 

nerespektování čekání se sčítáním a vyhlašováním výsledků na uzavření volebních 

místností v posledním členském státu), zde existuje riziko vzájemného ovlivňování 

hlasování mezi jednotlivými zeměmi, například prostřednictvím zveřejňování byť 

neoficiálních a předběžných odhadů výsledku voleb (zpravidla pomocí tzv. exit polls).   

                                                           
18

 Evropský parlament, Electoral Procedures: http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/key-dates/ 
(24. 7. 2018)  
19

 Aktivní volební právo všechny státy EU limitují dosažením věku 18 let, jediná výjimka je Rakousko s hranicí 16 
let. Pasivní volební právo se v jednotlivých zemích liší a osciluje mezi 18 (většina států) a 25 roky (Itálie, Kypr). 
Evropský parlament, Electoral Procedures: http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/key-dates/ (24. 
7. 2018)   
20

 Nejčastější úpravou je hlasování v jednom celostátním volebním obvodu. Některé členské státy EU však člení 
své teritorium do většího počtu obvodů (např. Belgie, Francie, Irsko, Itálie). Evropský parlament, Elections Press 
Kit: http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/key-dates/ (24. 7. 2018)  
21

 Právo volební participace je ve většině případů dobrovolné, přesto některé členské státy (Belgie, Řecko, Kypr, 
Lucembursko) stanovují účast na volbách jako povinnou, a to i pro členy jiných států EU registrovaných v těchto 
státech. Evropský parlament, Elections Press Kit: http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/key-
dates/ (24. 7. 2018)   
21 

Evropský parlament, Electoral Procedures: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.3.4.pdf (2. 8. 
2018) 
23

 Evropský parlament, Electoral Procedures: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.3.4.pdf  (2. 8. 
2018) 

http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/key-dates/
http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/key-dates/
http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/key-dates/
http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/key-dates/
http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/key-dates/
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.3.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.3.4.pdf
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V České republice připadá termín nadcházejících voleb do EP vzhledem k výše 

zmíněným národním tradicím a současně platné právní úpravě na pátek 24. a sobotu 

25. května 2019. Volby jsou vyhlašovány prezidentem republiky na základě rozhodnutí 

Rady (EU) a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním.24 Podle zákona č. 62/2003 Sb. 

o volbách do Evropského parlamentu tvoří území České republiky jeden volební 

obvod.25  

Volebního klání se účastní uchazeči zvolení na kandidátních listinách národních 

politických stran. Evropská uskupení působící na úrovni celé EU a financovaná převážně 

z unijních prostředků, takzvané „eurostrany“26 (Evropská lidová strana – EPP, Strana 

evropských socialistů – PES, Strana evropských zelených – EGP apod.) nemohou 

za stávajících pravidel kandidovat přímo. Jejich úspěch či neúspěch a tím i relativní síla 

jim přidružených parlamentních frakcí (tj. širších politických skupin, do kterých se 

na parlamentní půdě mohou dále sdružovat – více viz kapitola „Politické složení EP“), 

plně závisí na volebním výsledku spřízněných národních subjektů oslovujících voliče 

uvnitř členských států Unie. 

2.2. Rozložení mandátů v Evropském parlamentu 

Článek 14 Smlouvy o EU stanovuje maximální počet poslanců na 750 plus 

předsedu. Systém přidělování mandátů probíhá na základě principu „degresivní 

proporcionality“ (sestupné poměrnosti). Jeho přesná definice coby „kvocient poměru 

mezi populací a počtem delegátů, který se pro každý stát zvyšuje s velikostí populace“ 

byla stanovena na Lisabonské mezivládní konferenci v červenci 2007. Představuje 

způsob, který na jedné straně zohledňuje míru lidnatosti jednotlivých členských států 

ve vztahu k množství obdržených křesel (čím lidnatější stát, tím více křesel), zároveň 

však částečně zvýhodňuje (nadreprezentovává) země s menší populací. Důležitým 

znakem je, že konkrétní vymezení počtu přidělených míst není výsledkem racionálního 

matematického modelu, ale politické dohody dosažené v rámci negociací mezi členskými 

státy EU. Deklarovanou poměrnost nelze tudíž chápat jako striktní, ale pouze přibližnou. 

V praxi na jedno poslanecké křeslo připadá v různě lidnatých státech odlišný počet hlasů 

(lze tedy například zjednodušeně tvrdit, že relativní vliv voliče Lucemburska je přibližně 

desetkrát větší než voliče německého). Respektován musí být ovšem podle současné 

úpravy parametr minimálního počtu 6 (Malta, Lucembursko, Kypr) a maximálního 96 

(Německo) poslanců za jeden určitý stát.27 

V České republice se minulých voleb, které proběhly 23. a 24. května roku 2014, 

zúčastnilo dohromady 39 stran a hnutí, z nichž sedm překročilo 5% práh nutný pro 

                                                           
24 V lednu 2019 prezident Miloš Zeman oficiálně vyhlásil uskutečnění voleb do EP v uvedeném termínu 
25

 Zákon č. 62/2003 Sb. 
26

 Evropská politická strana je subjektem působícím na úrovni EU a představuje zpravidla svazky jednotlivých 
národních politických stran.  
27

 Smlouva o EU, čl. 14. 
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vstup do EP. Nejvyšší počet hlasů obdrželo ANO 2011 (16,13 %, 4 mandáty), dále 

následovala TOP 09 a STAN (15,95 %, 4 mandáty), ČSSD (14,17 %, 4 mandáty), KSČM 

(10,98 %, 3 mandáty), KDU-ČSL (9,95 %, 3 mandáty), ODS (7,67 %, 2 mandáty) 

a Svobodní (5,24 %, 1 mandát).28 Kompletní seznam českých poslanců zvolených do EP 

v končícím volebním období podle politické příslušnosti znázorňuje následující tabulka: 

Poslanci Evropského parlamentu zvolení za ČR (2014 – 2019) 29 

                                                           
28

 Český statistický úřad, Volby do Evropského parlamentu konané na území ČR ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2014 
https://www.volby.cz/pls/ep2014/ep11?xjazyk=CZ (30. 7. 2018)  
29 Evropský parlament, Poslanci EP: http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/home (včetně obrázků) (10. 1. 
2019) 

Politická příslušnost a členství ve výborech EP – aktuální stav 

ANO 2011 (ALDE) TOP 09 + STAN (EPP) 

1. Dita Charanzová, Výbor pro vnitřní 

trh a ochranu spotřebitelů 

 
2. Martina Dlabajová, Výbor pro 

rozpočtovou kontrolu, Výbor pro 

zaměstnanost a sociální věci 

 

1. Luděk Niedermayer, 

Hospodářský a měnový výbor 

 
2. Jiří Pospíšil, Výbor pro vnitřní 

trh a ochranu spotřebitelů 

 
3. Jaromír Štětina, Výbor pro 

zahraniční věci 

 
 

 

 

 

 

https://www.volby.cz/pls/ep2014/ep11?xjazyk=CZ
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/home
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30

 Jaromír Kohlíček v únoru 2016 nahradil zeslulého poslance Miroslava Ransdorfa. 

4. Stanislav Polčák, Výbor pro 

regionální rozvoj 

 

ČSSD (S&D) KSČM (GUE/NGL) 

1. Jan Keller, Výbor pro zaměstnanost 

a sociální věci 

 
2. Olga Sehnalová, Výbor pro vnitřní 

trh a ochranu spotřebitelů 

 
3. Pavel Poc, Výbor pro životní 

prostředí 

 
4. Miroslav Poche, Výbor pro 

průmysl, výzkum a energetiku 

 
 

1. Kateřina Konečná, Výbor pro 

životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin 

 
2. Jaromír Kohlíček30, Výbor pro 

průmysl, výzkum a energetiku 

 
3. Jiří Maštálka, Výbor pro životní 

prostředí, veřejné zdraví a 

bezpečnost potravin, Výbor pro 

vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
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31

 Jiří Payne v září 2017 nahradil odstoupivšího poslance Petra Macha. 
32

 Zvolen za ANO 2011, s hnutím ukončil spolupráci v říjnu 2017. 

KDU-ČSL (EPP) ODS (ECR) 

1. Pavel Svoboda, Výbor pro právní 

záležitosti 

 
2. Michaela Šojdrová, Výbor pro 

kulturu a vzdělávání, Výbor pro 

práva žen a rovnost pohlaví 

 
3. Tomáš Zdechovský, Výbor pro 

rozpočtovou kontrolu, Výbor pro 

občanské svobody, spravedlnost a 

vnitřní věci 

 

1. Jan Zahradil, Výbor pro 

mezinárodní obchod 

 
2. Evžen Tošenovský, Výbor pro 

průmysl, výzkum a energetiku 

 

 

Svobodní (EFDD) Nezávislí (ALDE) 

1. Jiří Payne31, Výbor pro občanské 

svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

 

1. Pavel Telička32, místopředseda 

EP, Výbor pro dopravu a cestovní 

ruch 
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Rozložení mandátů v EP pro legislativní období od roku 2019 vychází 

z  rozhodnutí Evropské rady z června 2018.34 Počet poslanců se v příštím volebním 

období sníží ze 751 na 705 v důsledku odchodu Spojeného království a jeho poslanců 

z Evropské unie. 46 křesel v současnosti náležících britským poslanců zanikne, 27 bude 

rozděleno mezi členské státy tak, aby rozložení sil lépe reflektovalo princip rozdělení 

křesel v EP i demografický vývoj ve členských státech. Francie a Španělsko získají 

5 mandátů navíc, Itálie a Nizozemsko 3, Irsko 2 a Rakousko, Švédsko, Dánsko, Finsko, 

Slovensko, Chorvatsko, Estonsko, Polsko a Rumunsko po jednom mandátu navíc. 35 

Počet českých poslanců EP zůstává v příštím období stejný, tedy 21. 

Evropská rada stanovila, že pokud Spojené království z EU do konce stávajícího mandátu 

EP nevystoupí, bude až do jeho případného odchodu platit současné složení Parlamentu 

se 751 poslanci podle rozhodnutí Rady z června 2013.36 Není však zatím jasné, zda 

v případě odložení brexitu bude Spojené království organizovat nákladné evropské 

volby pro zvolení poslanců, kteří by v EP zasedali jenom několik měsíců.37 

 

 

                                                           
33

 Zvolen za ANO 2011, s hnutím ukončil spolupráci v lednu 2018. 
34

Evropská rada, Rozhodnutí Evropské rady o složení Evropského parlamentu, 2018: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/the-european-council-establishes-the-
composition-of-the-european-parliament/ (16. 10. 2018) 
35

 Evropská rada, Rozhodnutí Evropské rady o složení Evropského parlamentu, 2018: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/the-european-council-establishes-the-
composition-of-the-european-parliament/ (16. 10. 2018) 
36

 Evropská rada, Rozhodnutí Evropské rady o složení Evropského parlamentu, 2013: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%20110%202013%20REV%201 (16. 10. 2018) 
37 Financial Times, UK can delay Brexit without holding Europe elections, say lawyers: 
https://www.ft.com/content/901f95fe-1a70-11e9-9e64-d150b3105d21 (22. 1. 2019) 

2. Petr Ježek33, Hospodářský a 

měnový výbor 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/the-european-council-establishes-the-composition-of-the-european-parliament/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/the-european-council-establishes-the-composition-of-the-european-parliament/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/the-european-council-establishes-the-composition-of-the-european-parliament/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/the-european-council-establishes-the-composition-of-the-european-parliament/
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%20110%202013%20REV%201
https://www.ft.com/content/901f95fe-1a70-11e9-9e64-d150b3105d21


 

16 
 

Rozložení mandátů v Evropském parlamentu 2014 – 201938 

2.3. Voličská účast 

Důležitý indikátor voleb do EP představuje bezpochyby voličská účast, která 

dlouhodobě vykazuje sestupnou tendenci. Od uspořádání prvních přímých voleb do EP 

v roce 1979 (v tehdejších 9 členských státech) klesla aktivní participace občanů z 62 % 

                                                           
38

 Evropský parlament: EU elections: how many MEPs will each country get in 2019: 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/eu-elections-how-many-
meps-will-each-country-get-in-2019  (16. 10. 2018); Eurostat: EU population up to nearly 513 million on 1 
January 2018: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9063738/3-10072018-BP-EN.pdf/ccdfc838-
d909-4fd8-b3f9-db0d65ea457f (16. 10. 2018) 

Členský stát 2014 2019 Počet obyvatel (2019) 

DE 96 96 82 850 000 

FR 74 79 67 221 943 

IT 73 76 60 483 973 

ES 54 59 46 659 302 

PL 51 52 37 976 687 

RO 32 33 19 523 621 

NL 26 29 17 118 100 

BE 21 21 11 413 058 

EL 21 21 10 738 868 

CZ 21 21 10 610 055 

PT 21 21 10 291 027 

SE 20 21 10 120 242 

HU 21 21 9 778 371 

AT 18 19 8 822 267 

BG 17 17 7 050 034 

DK 13 14 5 781 190 

FI 13 14 5 513 130 

SK 13 14 5 443 120 

IE 11 13 4 838 259 

HR 11 12 4 105 493 

LT 11 11 2 808 900 

SL 8 8 2 066 900 

LV 8 8 1 934 400 

EE 6 7 1 319 100 

CY 6 6 864 200 

LU 6 6 602 000 

MT 6 6 475 701 

UK 73 0 66 186 444 

CELKEM 751 705 512 596 400 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/eu-elections-how-many-meps-will-each-country-get-in-2019
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/eu-elections-how-many-meps-will-each-country-get-in-2019
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9063738/3-10072018-BP-EN.pdf/ccdfc838-d909-4fd8-b3f9-db0d65ea457f
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9063738/3-10072018-BP-EN.pdf/ccdfc838-d909-4fd8-b3f9-db0d65ea457f
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oprávněných voličů na 42 % v roce 2014.39 Značný podíl na statistických údajích 

z uplynulého desetiletí lze přičíst kromě obecného poklesu v původních zemích EU15 

i posledním dvěma rozšiřovacím vlnám, kdy, až na některé výjimky (Malta, Kypr), 

dosahují právě nové členské státy přistoupivší po roce 2004 výrazně nižších hodnot.  

Vývoj průměrné volební účasti do EP 1979 – 2014 (v procentech) 

 

V České republice se volební účast do EP v prvních dvou předchozích hlasováních 

pohybovala mírně pod třiceti procenty (28,3 % v roce 2004, 28,2 % v roce 2009) V roce 

2014 klesla na 18,2 %, což byla po Slovensku druhá nejnižší účast mezi všemi členskými 

státy EU.40 V průzkumu Eurobarometru v květnu 2018 pouze 20 % českých respondentů 

uvedlo, že se o volby do Evropského parlamentu v roce 2019 zajímají. Mobilizace voličů 

proto bude v České republice velkou výzvou nadcházejících voleb.41  

Ačkoli nelze problém nízké volební účasti vnímat pouze negativně (může částečně 

reflektovat spokojenost elektorátu a důvěru v existující systém), bývá pochopitelně 

velmi diskutován, neboť je úzce spjatý s otázkou demokratické legitimity 

(reprezentativnosti) EP a spolu s ní i nezájmem či neinformovanosti občanů o dění v EU. 

Je paradoxem, že nastolený trend klesající volební účasti jde ruku v ruce s výše 

nastíněným nárůstem pravomocí a posílením pozice EP v rámci unijních institucí. 

Diskuse o budoucnosti Evropské unie zahájená brexitem podpořila dlouhodobé snahy 

o  zviditelnění a zatraktivnění Evropského parlamentu. Významným pokusem 

o  reformu bylo doporučení Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO), aby Evropská rada 

zavedla transnacionální kandidátní listiny pro volby EP. Kromě poslanců kandidujících 

za národní politické strany by v tomto případě občané dostali možnost hlasovat i pro 

                                                           
39

 Evropský parlament, Elections Press Kit:: http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/elections-
results-1979-2019/ (30. 7. 2018). 
40

 Evropský parlament, Elections Press Kit: http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/elections-
results-1979-2019/  (30. 7. 2018).  
41

 Eurobarometer Survey 89.2, Democracy on the Move: http://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/files/be-heard/eurobarometer/2018/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move/top-results/en-
one-year-before-2019-eurobarometer-results-annex.pdf (25. 9. 2018) 
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http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/elections-results-1979-2019/
http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/elections-results-1979-2019/
http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/elections-results-1979-2019/
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move/top-results/en-one-year-before-2019-eurobarometer-results-annex.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move/top-results/en-one-year-before-2019-eurobarometer-results-annex.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move/top-results/en-one-year-before-2019-eurobarometer-results-annex.pdf
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několik poslanců z jiných členských států v rámci společné kandidátní listiny. Plénum EP 

a následně i Evropská rada však tento návrh neschválily a podpořily pouze výše uvedené 

snížení počtu poslanců EP na 705 a dílčí změny ve stávajícím volebním zákoně. 42  

2.4. Vedoucí kandidáti a institucionální obměna 

Volby do EP předznamenají konec mandátu současné Evropské komise a odstartují 

personální obměnu na významných unijních postech. Mezi ně patří pozice předsedy 

Evropské komise, evropských komisařů, Vysokého představitele pro společnou 

zahraniční a bezpečností politiku a také předsednictva Evropského parlamentu a jeho 

výborů. 

Podle článku 17 Smlouvy o EU vybírá předsedu Evropské komise Evropská rada 

s přihlédnutím k výsledkům voleb do EP. Jeho nominaci musí schválit nový EP většinou 

svých členů. Každý členský stát následně navrhuje jednoho člena Evropské komise. 

Komise jako celek (včetně předsedy a Vysokého představitele) následně musí opět projít 

schválením EP, aby ji Evropská rada mohla formálně jmenovat.43 

Současná právní úprava vytváří prostor pro kompetenční spor mezi Evropskou radou 

a EP o to, kdo rozhoduje o předsedovi Evropské komise. Na základě ustanovení 

o přihlédnutí k výsledkům voleb při jeho výběru vyzval EP evropské politické strany 

před volbami 2014, aby nominovaly své kandidáty na tuto funkci 

(tzv. Spitzenkandidaten, z něm. vedoucí kandidát). Cílem zavedení principu 

Spitzenkandidaten bylo podnítit diskusi o evropských politických tématech napříč 

kontinentem, zatraktivnit volby do Evropského parlamentu a zvýšit demokratickou 

legitimitu Evropské komise.44  

Ve volbách v roce 2014 své vedoucí kandidáty postavily frakce Evropské lidové strany 

(EPP), Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D) Aliance libera lu  a demokratu  

(ALDE,) Zelení  / Evropska  svobodna  aliance (Greens/EFA) a Evropska  sjednocena  levice 

a Severska  zelena  levice (GUE/NGL), ktere  na sledne  zaha jily celoevropskou kampan  

zahrnují cí  mj. i televizní  debaty. Evrops tí  konzervativci a reformiste  (ECR) a Evropa 

svobody a pr í me  demokracie (EFDD) tento princip v roce 2014 odmí tly.  

Kritici procedury vy be ru vedoucí ch kandida tu  zdu razn ují , z e bez existence 

panevropsky ch kandida tek nema  ve ts ina evropsky ch volic u  moz nost pro vedoucí ho 

kandida ta volit, neboť bude na kandida tce pouze v jednom sta te . O pr edsedovi Evropske  

komise tak mí sto volic u  nebo demokraticky zvoleny ch vla d ve skutec nosti rozhodují  

                                                           
42

 Politico, Parliament votes down plan for pan European MEPs: https://www.politico.eu/article/parliament-
votes-down-plan-for-pan-european-meps/, (3. 8. 2018), European Council, Informal meeting of the 27 heads of 
state or government, 23/02/2018: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-
council/2018/02/23/ (3. 8. 2018) 
43

 Smlouva o EU, čl. 17 (7) 
44

RUSSACK, S. (2018), The problem with the Spitzenkandidaten system, CEPS: 
https://www.ceps.eu/publications/problem-spitzenkandidaten-system  (25. 9. 2018) 

https://www.politico.eu/article/parliament-votes-down-plan-for-pan-european-meps/
https://www.politico.eu/article/parliament-votes-down-plan-for-pan-european-meps/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/02/23/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/02/23/
https://www.ceps.eu/publications/problem-spitzenkandidaten-system
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spí s e nejve ts í  politicke  skupiny a jejich sekretaria ty.45 Vla dy ve ts iny c lensky ch sta tu , 

vc etne  C eske  republiky, naví c princip Spitzenkandidaten povaz ují  za nez a doucí  krok 

k politizaci Evropske  komise, ktera  by podle nich me la zu stat neza visly m arbitrem 

schopny m formulovat na vrhy pr ijatelne  pro vs echny vla dy EU a nestranne  moderovat 

a vyvaz ovat jejich c asto rozdí lne  pozice. 

V roce 2014 dos lo nakonec k pragmaticke  shode  mezi EP a Evropskou radou (navzdory 

ustoupení  od nepsane ho zvyku jednomyslne ho rozhodova ní  v ER v situaci nesouhlasu 

Spojene ho kra lovství  a Maďarska) a pr edsedou Komise se stal vedoucí  kandida t EPP Jean 

Claude Juncker. 46  Zu sta va  ota zkou, zda bude podobne ho kompromisu dosaz eno 

i po volba ch v roce 2019. Postoje Evropske  rady a Evropske ho parlamentu se pr ed 

nadcha zejí cí mi volbami lis í . Ve sve m usnesení  z u nora 2018 Evropsky  parlament varoval, 

z e neschva lí  z a dne  kandida ty na pr edsedu Komise, kter í  nebyli nominova ni jako vedoucí  

kandida ti mezi frakcemi.47 Na na sledne m summitu lí dr i sta tu  reagovali prohla s ení m, 

z e Evropska  rada není  povinna jmenovat pr edsedou Komise automaticky pra ve  pouze 

vedoucí ho kandida ta ví te zne  strany.48  

Za roven  vs ak princip Spitzenkandidaten ztratil podporu ALDE, tedy jedne  z frakcí , ktera  

tento postup pr i minuly ch volba ch vyuz ila. Ota zka zpu sobu vy be ru pr edsedy Komise 

je proto tr eba vní mat nejen jako kompetenc ní  spor mezi Evropsky m parlamentem 

a Radou, ale take  jako boj mezi jednotlivy mi politicky mi frakcemi, ktere  mají  v te chto 

dvou institucí ch odlis ne  pozice a pro jejichz  kandida ty nemusí  by t princip 

Spitzenkandidaten stejne  vy hodny . 

K lednu 2019 sve  Spitzenkandidaten pr edstavily frakce EPP, S&D, ECR a zelení , ALDE by 

v u noru me lo zvolit s irs í  vy be r svy ch nominantu  na pr edsedu Evropske  komise. 

 

  

 

                                                           
45

 EUObserver, The spitznekandidaten coup: https://euobserver.com/europe-in-review/126456 (25. 9. 2018) 
46

 The Guardian: Davod Cameron loses Jean-Claude Juncker vote: 
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/27/david-cameron-loses-jean-claude-juncker-vote-eu (26. 10. 
2018) 
47

 Evropský parlament: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. Února o revizi rámcové dohody o vztazích 
s Evropským parlamentem a Evropskou komisí: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0030+0+DOC+PDF+V0//CS (26. 10. 2018) 
48

 Evropská rada: Informal Meeting of the 27 heads of state of government, 23/02/2018: 
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/02/23/ (26. 10. 2018) 

https://euobserver.com/europe-in-review/126456
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/27/david-cameron-loses-jean-claude-juncker-vote-eu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0030+0+DOC+PDF+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0030+0+DOC+PDF+V0//CS
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/02/23/
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Potvrzení vedoucí kandidáti k nadcházejícím volbám do EP: Manfred Weber (EPP), Frans 

Timmermans (S&D), Jan Zahradil (ECR) a Ska Kellerová s Basem Eickhoutem (Zelení)49 

 

Zají mave  jiste  bude take  povolební  vyjednávání o předsednictvu Evropského 

parlamentu. Dí ky spolupra ci EPP, S&D  a ALDE doposud funkci pr edsedy EP vz dy 

zasta val za stupce z frakce EPP nebo S&D. Spolupra ce proevropsky ch stran naví c zajistila, 

z e po poslední ch volba ch euroskepticke  frakce EFDD a ENF (Evropa na rodu  a svobody) 

nedostaly ani z a dna  mí sta v pr edsednictvu Parlamentu c i vedení  vy boru .50 Zda se tato 

praxe udrz í  i po nadcha zejí cí ch volba ch, ve ktery ch euroskepticky  proud pravde podobne  

posí lí , zu sta va  ota zkou.  

                                                           
49 Copyright: EPP Group; Evropská komise; ACRE; Jens Jeske 
50

 Euractiv, Pro-EU parties shut out Farage’s EFDD from committees: https://www.euractiv.com/section/uk-
europe/news/pro-eu-parties-shut-out-farage-s-efdd-from-committees/ (3. 8. 2018) 

https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/pro-eu-parties-shut-out-farage-s-efdd-from-committees/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/pro-eu-parties-shut-out-farage-s-efdd-from-committees/
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3. Politické složení Evropského parlamentu 

3.1. Frakce v Evropském parlamentu 

Obdobně jako je tomu u národních parlamentů, také EP je vnitřně rozčleněn podle 

ideového (ideologického) kritéria. Zvolení poslanci se neseskupují na základě své 

státní příslušnosti, avšak vzájemně spolupracují na půdorysu transnacionálních 

politických skupin – tzv. frakcí. Frakce jsou volným seskupením národních stranických 

subjektů a sdružují naprostou většinu členů EP (dnes přibližně 96 %).51 Vzhledem 

k tomuto složení je ideové rozpětí frakcí v  porovnání s běžnými stranami značně široké. 

V rámci jedné frakce spolu nezřídka zasedají strany, které mají velmi rozdílné názory na 

evropské politiky i směr integrace jako takový (např. německá CDU a maďarský Fidesz 

ve frakci Evropské lidové strany). 

Frakcí existuje v současném volebním období osm a zahrnují více než sto jednotlivých 

politických stran a hnutí.52 Podmínkou jejich vzniku je podle stávajících pravidel 

jednacího řádu Evropského parlamentu minimální počet 25 poslanců 

pocházejících nejméně z jedné čtvrtiny členských států (tj. 7), přičemž není dovoleno být 

součástí více než jedné politické skupiny.53 Frakce přinášejí svým zástupcům nejen 

klíčové politické zázemí, ale i různé materiální a finanční výhody. Členství v nich však 

není povinností, a proto část poslanců zůstává nadále nezařazená a má tzv.  nezávislý 

status. 

Přestože počet členských států zaznamenal v historické perspektivě od evropských 

společenství po EU velmi dynamický vývoj (z 6 zakládajících států Evropského 

hospodářského společenství po dnešních 28 států tvořících EU), počet frakcí uvnitř 

původního Parlamentního shromáždění i EP jakožto jeho nástupce lze označit 

za poměrně stabilní. Navzdory myšlenkovému rozkvětu po druhé světové válce, který 

byl spojován se vznikem nových politických formací, se množství parlamentních frakcí 

na konci sedmdesátých let ustálilo mezi šesti (1979) až deseti (1989).54 Ke třem nejdéle 

fungujícím skupinám – křesťanskodemokratické, socialistické a liberální – přibyla 

postupně od druhé poloviny šedesátých let například krajně marxistická (komunistická) 

levice, národně orientovaní konzervativci, environmentalisté/zelení, či zástupci 

euroskeptického proudu. Jejich vzájemnou relativní sílu na základě počtu obdržených 

mandátů za uplynulá čtyři volební období EP shrnuje následující graf.  

                                                           
51

 Evropský parlament, MEPs by member state and political group: 
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/crosstable.html, (31. 7. 2018) 
52

 Evropský parlament, Political Groups: http://www.europarl.europa.eu/ireland/en/your-meps/political-
groups (31. 7. 2018)  
53

 Evropský parlament, Political Groups: http://www.europarl.europa.eu/ireland/en/your-meps/political-
groups (31. 7. 2018)  
54

 European Univeristy Insitute (2009): Building Parliament, 50 Years of European Parliament History 1958 – 
2008 (2009), Florence, str. 53 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/crosstable.html
http://www.europarl.europa.eu/ireland/en/your-meps/political-groups
http://www.europarl.europa.eu/ireland/en/your-meps/political-groups
http://www.europarl.europa.eu/ireland/en/your-meps/political-groups
http://www.europarl.europa.eu/ireland/en/your-meps/political-groups
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Zastoupení hlavních politických proudů/skupin uvnitř EP (1994 – 2014) 55 56 57 

 

 

Po posledních volbách v květnu 2014 v Evropském parlamentu oslabily tradiční 

proevropské strany Evropská lidová strana (EPP), Pokroková aliance socialistů 

a liberálu (S&D) a Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), které historicky 

držely rozhodující část mandátů. Posílil naopak euroskeptický proud reprezentovaný 

skupinami Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD) a Evropa národů a svobody 

(ENF), krajní levice reprezentovaná Evropskou sjednocenou levicí – Severskou zelenou 

levicí (GUE-NGL) a také konzervativci a reformisté z ECR. Zástupcům EPP, S&D a ALDE 

i tak zbyl více než 60% podíl mandátů, díky kterým schválili Evropskou komisi vedenou 

Jeanem-Claudem Junckerem z EPP a složenou ze zástupců těchto tří frakcí. 

Postup EPP, S&D a ALDE při sestavování současné Komise odpovídá dlouholeté praxi, 

kdy spolu tyto strany spolupracovaly a fungovaly jako protipól ostatních ideologicky 

vyhraněnějších či euroskeptických stran. Přestože dva nejsilnější proudy – socialistický 

a křesťanskodemokratický (konzervativní) – dominovaly EP od jeho vzniku, kdy držely 
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průměrně 50 až 70 % celkového počtu mandátů, ani jeden z nich se nikdy nedokázal 

obejít bez spolupráce se svým protějškem. Jak již bylo zmíněno, tento vztah hraje stále 

relevantní úlohu při dlouhodobém chodu instituce, rozdělování funkcí a  uplatňování 

jejích pravomocí.58  

Na rozdíl od některých národních politických systémů se politické skupiny v EP 

vyznačují nižší stranickou disciplínou, což logicky vyplývá z  loajality poslanců jak 

k evropské skupině, tak domácí straně a občanům státu, ve kterém byli zvoleni. V EP tak 

při hlasování hraje roli nejen tradiční pravo-levý konflikt, ale také (byť v nižší míře) 

různé národní zájmy a postoj k evropské integraci.59 Studie ukazují, že poslanci spíše 

hlasují podle své ideologické příslušnosti, při hlasování o legislativě dotýkající 

se důležitých národních zájmů se však vliv jejich národnosti při rozhodování zvyšuje.60 

V důsledku ekonomické a migrační krize navíc na úkor pravo-levého rozdělení posiluje 

při hlasování střet mezi stranami, které jsou tradičně proevropské, a pravicovými 

i levicovými euroskeptiky.61 Poměrně rozšířeným fenoménem v Evropském parlamentu 

je meziskupinová fluktuace, zejména od krajních pólů směrem ke středu politického 

spektra.62  

Početní síla jednotlivých frakcí a jejich předsedové (leden 2019)63 

1. Evropská strana lidová 

(EPP)  

218 Manfred Weber (DE) 

2. Pokroková aliance socialistů 

a demokratů (S&D)  

189 Udo Bullman (DE) 

3. Evropští konzervativci a 

reformisté (ECR) 

73 Syed Kamall (UK) 

4. Aliance liberálů a demokratů 

pro Evropu (ALDE) 

68 Guy Verhofstadt (BE)  

5. Zelení / Evropská svobodná 

aliance (Greens/EFA) 

52 Philippe Lamberts (BE), 

Ska Kellerová (DE) 

6. Evropská sjednocená levice / 

Severská zelená levice 

(GUE/NGL) 

51 Gabriele Zimmerová 

(DE) 
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7. Evropa svobody a přímé 

demokracie (EFDD)  

43 Nigel Farage (UK) 

8. Evropa národů a svobody 

(ENF) 

35 Nicolas Bay (FR), Marcel 

de Graaf (NL) 

9. Nezařazení  21  

3.2. Představení jednotlivých frakcí 

3.2.1. Evropská strana lidová (EPP) 

 

  

    Předseda frakce EPP Manfred Weber64 

I přes ztráty v posledních volbách je Evropská lidová strana již čtvrtým volebním 

obdobím v řadě (1999, 2004, 2009, 2014) nejpočetnější frakcí v EP, aktuálně s 218 

poslanci. Na ustavující schůzi 4. června 2014 byl do jejího čela zvolen německý politik 

Manfred Weber. 

K základním programovým principům EPP patří sociálně tržní hospodářství, zásada 

subsidiarity a ochrana tradičních hodnot a rodiny. EPP v Evropském parlamentu 

sdružuje křesťansko-demokratické, konzervativní a liberálně konzervativní strany.65 

Českou republiku v tomto období ve frakci zastupují poslanci KDU-ČSL a TOP 09, dalšími 

členy parlamentní frakce je například německá CDU/CSU, francouzští Republikáni, 

španělští a rakouští lidovci, polská Občanská platforma či maďarská vládní strana 

Fidesz. Členství Fideszu budí ve straně kontroverze: liberálnější subjekty v rámci EPP 

pocházející z Nizozemska či Švédska požadují jeho vyloučení v reakci na kritiku 

porušování vlády práva v Maďarsku, jiné, včetně bavorské CSU či rakouské lidové 

strany, naopak podporují jeho setrvání. Z praktického hlediska může být členství 

Fideszu relevantní pro budoucí udržení pozice EPP jako nejsilnější frakce po volbách  

do EP.66 

Delegáti členských stran EPP 8. listopadu na kongresu v Helsinkách zvolili svým 

vedoucím kandidátem pro nadcházející volby současného předsedu frakce Manfreda 

Webera. Weber jasně zvítězil nad svým konkurentem, bývalým finským premiérem 
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Alexandrem Stubbem poté, co získal podporu všech osmi lidoveckých hlav států 

či předsedů vlád.67 Pokud bude budoucí předseda Evropské komise vybrán na základě 

principu Spitzenkandidaten, Weber má velkou šanci tuto funkci získat. V jeho 

neprospěch však hraje zpochybňování tohoto principu ze strany Evropské rady i jiných 

politických frakcí, očekávané oslabení EPP oproti současnému volebnímu období a také 

jeho chybějící zkušenosti s exekutivní pozicí.68 

3.2.2. Pokroková aliance socialistů a demokratů (S&D) 
 

   

   Předseda frakce S&D Udo Bullman69 

Pokroková aliance socialistů a demokratů (S&D) je se svými 189 poslanci druhou 

největší frakcí v Parlamentu. Od března 2018 ji vede německý politik Udo Bullman. 

S&D deklaruje, že se snaží budovat inkluzivní evropskou společnost založenou 

na principech svobody, rovnosti, solidarity, rozmanitosti a spravedlnosti.70  Frakce 

zastupuje na půdě Evropského parlamentu členy transnacionální Strany evropských 

socialistů (PES), na S&D se frakce na půdě EP přejmenovala poté, co se k ní v roce 2009 

připojila italská Demokratická strana (PD).71 Kromě té do frakce patří poslanci české 

ČSSD, francouzské socialistické strany (PS) či německé SPD.  

Na kongresu v Lisabonu 7. a 8. prosince S&D svým vedoucím kandidátem formálně 

zvolila současného místopředsedu Evropské komise Franse Timmermanse, který 

se o funkci ucházel jako jediný.72 
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Levicové frakci v EP odborníci v nadcházejících volbách předpovídají ztráty.73 Sociální 

demokraté v posledních letech prohrávali napříč Evropou, jak dokazují volby ve Francii, 

Německu i České republice. Uškodit jim může i očekávaný pokles voličské účasti 

ve velkých zemích EU a samozřejmě také předpokládaný odchod britských labouristů.74  

3.2.3. Evropští konzervativci a reformisté (ECR) 

 

  

    Předseda frakce ECR Syed Kamalla75 

Se 73 mandáty jsou Evropští konzervativci a reformisté (ECR) třetí největší parlamentní 

frakcí. Od června roku 2014 ji vede britský poslanec Syed Kamalla. 

Skupina ECR vznikla v roce 2009 ze spolupráce britských konzervativců, české ODS 

a polské strany Právo a spravedlnost. Jejich řady doplňuje například separatistická 

belgická Nová vlámská aliance či Praví Finové. Frakce se zasazuje o individuální 

občanské svobody, minimální státní intervencionismus, svobodné podnikání, nízké 

daně, regulaci přistěhovalectví, či snižování byrokracie EU a její celkovou reformu. 

Frakce odmítá hlubší federalizaci EU, a naopak podporuje zásady subsidiarity 

a zachování suverenity národních států. Z tohoto pozice pramení i skeptický postoj 

frakce k principu vedoucích kandidátů, kterého v roce 2014 tato frakce nenominovala.76  

I přes svůj skeptický postoj k principu Spitzenkandidaten (tedy výběru předsedy EK 

Evropským parlamentem) si ECR jako lídra do voleb do EP vybrala českého 

europoslance Jana Zahradila.77 

19 ze 73 křesel ECR v současnosti náleží britským konzervativcům, což vzbuzuje 

pochyby nad osudem frakce v příštím legislativním období, kdy Spojené království již 

nebude v EP zastoupeno. Konzervativní poslanci mají ambici z frakce v příštím období 
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vybudovat „eurorealistický“ mezičlánek mezi eurofederalisty a tvrdými euroskeptiky 

toužícími po zániku EU.78 

3.2.4. Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) 

 

   

    Předseda frakce ALDE Guy Verhofstadt79 

ALDE je v současnosti čtvrtým největším parlamentním uskupením. Frakce prosazuje 

pravidla neoliberální ekonomiky, hospodářské integrace a jednotného evropského trhu. 

Předseda frakce Guy Verhofstadt patří k nejvýraznějším zastáncům reformy EU směrem 

k většímu federalismu, mnohé subjekty v rámci ALDE však tento směr nezastávají. 

Uměřenější postoj vůči větší integraci EU mají například nizozemská VVD premiéra 

Marka Rutteho, německá FDP i české ANO 2011.80  

Po dlouhých spekulacích řady ALDE před nadcházejícími volbami zřejmě rozšíří poslanci 

zvolení za francouzské hnutí En Marche, které původně zvažovalo vytvoření vlastní 

platformy proevropských liberálních stran. Včlenění tohoto hnutí pravděpodobně 

pozmění identitu ALDE a může vést i ke změně jejího jména.81 Průzkumy ukazují, že díky 

této spolupráci ALDE posílí oproti současnému období, pravděpodobně to však nebude 

stačit na získání pozice druhé největší frakce v EP.82 

Jako vstřícné gesto k En Marche, které princip Spitzenkandidaten nepodporuje, 

je všeobecně vnímáno také rozhodnutí ALDE nevolit jednoho vedoucího kandidáta, 

ale představit až devět nominantů na vedoucí pozice. Tyto vedoucí kandidáty strana 

představí během únorového kongresu v Berlíně, jako o možných kandidátkách se 

spekuluje mimo jiné o české komisařce Věře Jourové či dánské komisařce Margrethe 

Vestagerové.83 

                                                           
78

 Acre Europe, Retune the EU: Jan Zahradil: https://www.acreurope.eu/files-acre-system/jz/JZ-Programme.pdf 
(10. 1. 2019) 
79 Copyright: Evropský parlament. 
80

 Politico: Dutch prime minister says more EU integration ‘not the answer‘: 
https://www.politico.eu/article/mark-rutte-eu-integration-not-the-answer/ (1. 8. 2018) 
81

 Politico: Liberals forge plan to break conservative grip on EU: https://www.politico.eu/article/liberals-alde-
forge-plan-to-break-conservatives-grip-on-eu-guy-verhofstadt-vera-jourova-margrethe-vestager/ (2. 1. 2019) 
82

 Poll of Polls: European Elections 2019 https://pollofpolls.eu/EU (2. 1. 2019) 
83

 Politico, Liberals to present slate of candidates for top EU jobs: https://www.politico.eu/article/alde-liberals-
to-present-slate-of-candidates-margrethe-vestager-vera-jourova-guy-verhofstadt-for-top-eu-jobs/ (2. 1. 2019) 

https://www.acreurope.eu/files-acre-system/jz/JZ-Programme.pdf
https://www.politico.eu/article/mark-rutte-eu-integration-not-the-answer/
https://www.politico.eu/article/liberals-alde-forge-plan-to-break-conservatives-grip-on-eu-guy-verhofstadt-vera-jourova-margrethe-vestager/
https://www.politico.eu/article/liberals-alde-forge-plan-to-break-conservatives-grip-on-eu-guy-verhofstadt-vera-jourova-margrethe-vestager/
https://www.politico.eu/article/alde-liberals-to-present-slate-of-candidates-margrethe-vestager-vera-jourova-guy-verhofstadt-for-top-eu-jobs/
https://www.politico.eu/article/alde-liberals-to-present-slate-of-candidates-margrethe-vestager-vera-jourova-guy-verhofstadt-for-top-eu-jobs/


 

28 
 

Vedle ústupku En Marche je odklon frakce od principu Spitzenkandidaten vnímán také 

jako pragmatické rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že členové této frakce mají stejný počet 

předsedů vlád jako členové EPP, ale podstatně méně poslanců, má ALDE  vyšší šanci 

obsadit post předsedy Evropské komise výběrem v Evropské radě, než pokud jej bude 

určovat Evropský parlament.84  

3.2.5. Zelení / Evropská svobodná aliance (Greens/EFA)                 

    

   Předsedové frakce Greens/EFA Philippe Lamberts a Ska Kellerová85 

Frakce Zelení/Evropská svobodná aliance ve volbách v roce 2014 získala 50 mandátů, 

dva další poslanci se k frakci připojili během volebního období. Tradiční institut 

spolupředsednictví v současné době zastávají francouzský politik Philippe Lamberts 

a německá politička Ska Kellerová. Alianci tvoří dva svébytné bloky, Zelení a Evropská 

svobodná aliance.  

K Zeleným se hlásí environmentálně zaměřené evropské strany (včetně např. českých či 

německých zelených). EFA v současnosti reprezentuje nestátní či regionální zájmy 

(autonomisté, separatisté, decentralisté apod.) a také Piráty.  

Deklarovaným cílem Greens/EFA je vytvořit společnost, která respektuje lidská práva 

a  ekologickou spravedlnost. Podporují právo na sebeurčení, dostupné bydlení, 

zdravotnictví, kulturu a vzdělávání i větší flexibilitu v pracovním životě. Zasazují se 

o prohlubování demokracie ve smyslu decentralizace a přímé participace lidí 

na rozhodovacím procesu a o rozšiřování principu subsidiarity a solidarity uvnitř 

Evropské unie. Podporují transparentnost evropských institucí a chtějí učinit Evropskou 

komisi plně odpovědnou Evropskému parlamentu. Představitelé frakce jsou toho 

názoru, že EU příliš zdůrazňuje ekonomickou dimenzi integrace na úkor sociálních, 

kulturních a ekologických hodnot.86 
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Během berlínského sjezdu 23. – 25. listopadu 2018 si strana Zelených (nereprezentující 

EFA) zvolila své dva kandidáty na pozici předsedy Evropské komise, Němku Ska 

Kellerovou a Nizozemce Base Eickhouta.87 

3.2.6. Evropská sjednocená levice / Severská zelená levice (GUE/NGL) 

   

    Předsedkyně frakce GUENGL Gabriele Zimmerová88 

GUE/NGL patří k vítězům posledních voleb do EP, kdy profitovala z občanské 

nespokojenosti s úspornými opatřeními zejména v jižních státech eurozóny. Ve volbách 

si polepšila o 16 křesel na současných 51. Předsedkyní skupiny je od roku 2012 

německá poslankyně Gabriele Zimmerová.  

Již samotný oficiální název vzniklý spojením dvou jazyků (Groupe confédéralde 

la gauche unitaire européenne/Nordic Green Left) svědčí o jisté rozpolcenosti strany. 

GUE/NGL tvoří strany nové evropské levice, komunistické strany a skandinávská 

levicová ekologická uskupení. Největší zastoupení mají ve frakci poslanci španělských 

Podemos, mandáty za GUE/NGL mají také řecká Syriza, německá Die Linke, irská Sinn 

Féin či česká KSČM. 

GUE/NGL je občas označována za euroskeptickou frakci, její členové jsou však spíše 

kritičtí k fungování eurozóny a ke způsobu řešení nedávné hospodářské krize než 

k existenci EU jako takové. Členové GUE/NGL se profilují na základě odporu proti 

kapitalismu a usilují o lidskou rovnost a osvobození od všech forem útlaku 

a diskriminace. EU obviňují z přílišného zaměření na hospodářský růst, čímž podle nich 

přispívá k existujícím ekonomickým i environmentálním krizím. Jejich deklarovaným 

cílem je zajistit lepší pracovní podmínky a přístup ke vzdělávání, prosazují společenskou 

solidaritu a jistoty.89  
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Průzkumy předpovídají, že by GUE/NGL měla v budoucích volbách svoji pozici udržet. 90 

Svého vedoucího kandidáta strana zatím nepředstavila. V minulých volbách do EP 

(2014) stranu reprezentoval nynější řecký premiér Alexis Tsípras z hnutí Syriza. 

3.2.7. Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD)  

 

            

        Předseda frakce EFDD Nigel Farage91 

EFDD, vedená britským poslancem Nigelem Faragem, je euroskeptická pravicová frakce 

odmítající současnou podobu evropské integrace. Její předchůdkyně EFD sehrála roli 

opozice a aktivně přispěla v kampani namířené proti přijetí Lisabonské smlouvy v době 

druhého irského referenda v roce 2009. 

Frakce se prezentuje jako podporovatel spolupráce mezi evropskými státy stavící 

se proti další integraci. Dále upřednostňuje, aby všechny smlouvy a dodatky byly 

schvalovány lidem v národních referendech. Podle EFDD by měly evropské státy 

a národy lépe střežit své hranice a posilovat své vlastní historické a kulturní hodnoty.92 

EFDD se v současné době skládá ze 43 poslanců, přičemž její jádro tvoří britská Strana 

nezávislosti (UKIP) a italské populistické Hnutí pěti hvězd (M5S). Do EFDD patří také 

německá Alternativa pro Německo (AfD) a jeden poslanec za české Svobodné.  

Euroskeptické frakce, v současnosti reprezentované EFDD i EFN (a částečně i ECR) 

dlouhodobě trpí nedostatkem soudržnosti, kdy jejich členové často přecházejí mezi 

skupinami či stranami. Někdy ze svých funkcí přímo odstupují. Nízkou soudržnost 

podtrhuje i fakt, že euroskeptičtí poslanci dnes zasedají ve třech parlamentních 

skupinách.93 Zda se EFDD v příštím Parlamentu udrží a jakou podobu bude mít, proto 

zůstává značně nejasné. Podobně jako v případě ECR je existence EFDD ve stávající 

podobě ohrožená odchodem Spojeného království, jehož 19 členů momentálně tvoří 
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téměř polovinu poslanců frakce. Na druhou stranu EFDD může profitovat z nárůstu 

popularity německé AfD.94 

3.2.8. Evropa národů a svobody (ENF)  

 

    

  Předsedové frakce ENF Nicolas Bay a Marcel de Graaff95 

Další euroskeptickou frakcí v EP čítající 36 poslanců je Evropa národů a svobody (ENF), 

kterou v červnu 2015 založila předsedkyně francouzské Národní fronty (dnes 

Národního sdružení) Marine Le Penová. Kvůli neshodám při zakládání frakce zasedali 

její současní členové v Parlamentu mezi červnem 2014 a červnem 2015 jako nezávislí. 

Le Penová z vedení strany odešla v roce 2017, kdy se stala poslankyní francouzského 

parlamentu. EFN nyní spolupředsedají Francouz Nicolas Bay a Nizozemec Marcel 

de Graaff. 

Téměř polovina poslanců EFN patří do francouzského Národního sdružení (bývalé 

Národní fronty), do frakce patří také zástupci rakouských svobodných Heinze-Christiana 

Stracheho, italské Ligy Mattea Salviniho či nizozemské Strany pro svobodu Geerta 

Wilderse. Členem evropského Hnutí pro Evropu národů a svobody (MENF), které ENF 

v EP reprezentuje, je také Tomio Okamura a jeho SPD. 

ENF ve svých statutech zastává právo svobody a spolupráce mezi suverénními 

národními státy, odmítá politiky tvořené na nadnárodní úrovni i další přesun pravomocí 

ze států na evropské instituce. Jednotlivé evropské národy mají podle ENF právo chránit 

si svou identitu regulací migrace. ENF podporuje také zachování svobody slova online.96 

ENF je obecně považována za radikálnější uskupení než EFDD: Nigel Farage Národní 

frontu po volbách v roce 2014 obvinil z rasismu a antisemitismu a odmítl nabídky 

Le Penové na spoluzaložení frakce.97 Poslanci ENF navíc čelí několika skandálům 

a vyšetřováním zneužívání evropských financí.98 
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Budoucnost ENF a euroskeptického hnutí obecně bude do velké míry záležet na jejich 

budoucí schopnosti se domluvit. ENF má optimističtější vyhlídky na to stát 

se euroskeptickou základnou v příštím Evropském parlamentu než EFDD, neboť 

nesdružuje žádné britské poslance a členové ENF včetně italské Ligy, rakouských 

svobodných či české SPD v národních parlamentech od roku 2014 posílili.99 Zároveň 

však současní členové ENF hledají před volbami i spojence mimo ENF, u kterých není 

jasné, zda by se k této radikálně euroskeptické skupině chtěli připojit. Příkladem tohoto 

jednání jsou probíhající námluvy mezi italskou Ligou a polskou stranou Právo 

a spravedlnost, která je v současné době členem frakce ECR.100  
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4. Aktuální témata a výzvy Evropského parlamentu 

4.1. Kontext nadcházejících voleb 

Volby do Evropského parlamentu v roce 2019 se odehrají po pěti letech 

náročného období, které ovlivnilo složení této instituce a inspirovalo diskusi 

o samotné budoucnosti EU. Na doznívající hospodářskou a finanční krizi v roce 2015 

navázala migrační krize. Rozporuplné reakce členských států i EU, které na příchod 

jednoho milionu migrantů101 nebyly připraveny, posílilo občanskou nedůvěru v národní 

i nadnárodní instituce a posílilo protestní strany a hnutí.  

Překvapením pro evropské společenství bylo rozhodnutí britských občanů v referendu 

dne 23. června 2016 opustit Evropskou unii (tzv. brexit). Spojené království se má stát 

první zemí, která od vzniku společenství EU opustí. V návaznosti na oficiální oznámení 

Spojeného království vystoupit z EU začalo běžet na základě čl. 50 SEU dvouleté období, 

které vyprší 29. března 2019. K tomuto datu by mělo Spojené království formálně 

přestat být členským státem EU. V lednu 2019 britská Dolní sněmovna neschválila 

dohodu o vystoupení připravenou kabinetem britské premiérky Terezy Mayové, kterou 

přitom již v listopadu odsouhlasila Evropská rada. Z důvodu absence jasného postoje 

Spojeného království k budoucím vztahům s EU nyní hrozí odchod Spojeného království 

z Unie bez dohody, odložení brexitu nebo nové referendum.102 

Brexit odstartoval debaty o další budoucnosti Evropské unie. Tři měsíce 

po referendu v roce 2016 se premiéři a prezidenti států EU sešli v Bratislavě, kde 

v takzvané Bratislavské deklaraci potvrdili svůj závazek k další evropské spolupráci 

a identifikovali prioritní témata spolupráce (migrace a vnější hranice, vnitřní 

bezpečnost, vnější vztahy a obrana).103  V březnu 2017 Evropská komise představila 

Bílou knihu o budoucnosti Evropy, kde představila pět scénářů budoucího vývoje EU: 

zachování dnešního stavu, spolupráce pouze na rovině jednotného trhu, dvourychlostní 

Evropa, důraz pouze na několik vybraných politik, nebo hlubší integrace ve všech 

směrech.104 V rámci oslav šedesáti let od podpisu zakládajících smluv Evropského 

hospodářského společenství v březnu 2017 v Římě podepsali lídři další deklaraci 

spolupráce, kde jako prioritu identifikovali budování bezpečné, prosperující, udržitelné, 

sociální a silné Evropy.105 Témata jednání hlav států a předsedů vlád na Evropské radě 
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včetně rozvrhu konkrétních iniciativ do června 2019 obsahuje Agenda lídrů ze září 

2017.106 

Reformní atmosféru v EU povzbudilo zvolení Emmanuela Macrona ve francouzských 

prezidentských volbách v roce 2017. Emmanuel Macron v projevu o „evropské 

suverenitě“ na Sorbonně v září 2017 představil řadu návrhů na reformu Evropské 

unie.107 Při prosazování svých ambiciózních plánů však čelí vlažnému přístupu Německa 

i dalších států, a například jím navržené institucionální změny se proto jeví 

nerealisticky.108 Protesty francouzských žlutých vest na konci roku 2018 navíc oslabily 

důvěru ve schopnosti prezidenta Macrona reformovat Francii a potažmo EU a podryly 

i jeho image lídra liberálních prounijních sil v EU.109
 

Ujal se však Macronův projekt občanských konzultací o budoucnosti EU, během kterých 

politici diskutovali s veřejností její očekávání od EU. Konzultace mezi květnem a říjnem 

2018 proběhly také v 11 městech ČR. Evropská komise dále paralelně spustila další 

platformu konzultací online, jež budou ukončeny až v květnu 2019.110  

Obecně se dá shrnout, že probíhající debata o budoucnosti EU zřejmě nepovede 

k vyjednání nové smlouvy, státy však mají možnost integraci prohlubovat 

či diferenciovat i v rámci stávajícího právního rámce (např. posílená spolupráce). Cílem 

diskuse je spíše přispět k definici společných politik s jasnou přidanou hodnotou. 

Evropské instituce i členské státy si přitom přejí, aby nové směřování EU navázalo 

na odchod Spojeného království z EU a korespondovalo se schválením nového 

rozpočtového rámce a také zasednutím nového Evropského parlamentu.111 Završením 

debat o budoucnosti EU (včetně občanských konzultací) má být summit v rumunském 

Sibiu, který proběhne 9. května 2019, tedy přibližně dva měsíce po brexitu a necelé dva 

týdny před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu.112 

Turbulentní roky dále oslabily pozici tradičních skupin v Evropském parlamentu. 

Vzhledem ke slabým výsledkům sociálně-demokratických stran po celém kontinentu 

a odchodu britských labouristů lze očekávat oslabení frakce S&D. Očekává se i mírný 
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propad skupiny EPP, která navíc trpí rozštěpením mezi tradičně proevropské 

křesťansko-demokratické strany a maďarský Fidesz. Frakce ECR a EFDD s brexitem 

přijdou o velkou část svých současných poslanců. Liberální uskupení na půdorysu 

spolupráce ALDE s En Marche naopak po volbách pravděpodobně posílí, i za cenu změny 

vedení i jména zavedené frakce. 

Migrační krize, brexit a následné debaty o budoucnosti EU zvýšily poptávku po nových 

uskupeních a přispěly ke vzniku panevropských hnutí, od levicového DiEM 25 bývalého 

řeckého ministra financí Yanise Varoufakise, přes progresivní sdružení Volt, 

po nacionalistické hnutí Identita. Očekává se také oficiální vznik politického hnutí 

„žlutých vest“, které by mělo mít i evropský přesah.113 Tato hnutí vznikají spontánní 

občanskou aktivitou, jsou tvořena převážně mladými lidmi a zpravidla se zaměřují na 

několik konkrétních politických cílů (např. migrace, digitalizace, demokratizace EU), 

které jsou relevantní pro všechny státy EU. Liší se tak od tradičních parlamentních 

frakcí, které vznikají volnou asociací existujících národních stran, a které se často 

i během evropských voleb soustředí na témata domácí politiky. Nová panevropská hnutí 

mají ambice do voleb zasáhnout a protlačit svá témata minimálně na kandidátkách 

zavedených frakcí, ambicióznější z nich plánují sestavit vlastní kandidátky.114 

Velkým otazníkem je výsledek euroskeptických stran, které v současné době působí 

ve čtyřech frakcích Evropského parlamentu: ECR, EFDD, EFN a také EPP (Fidesz). 

Euroskeptické strany mají tradičně větší úspěch ve volbách do EP než do národních 

parlamentů, protože na rozdíl od umírněnějších stran chápou ony i jejich voliči volby do 

Evropského parlamentu jako prioritní téma. Zároveň v mnoha zemích, včetně České 

republiky, Německa, Rakouska či Itálie, euroskeptici od posledních voleb výrazně 

posílili. Pokud budou na evropské úrovni úspěšní a zároveň se jim tentokrát podaří 

spojit síly, dostanou poprvé možnost obsadit důležité posty v unijních institucích a začít 

prosazovat vlastní agendu po letech, kdy v Evropském parlamentu mohli jenom 

kritizovat.115 Pomoc pravicovým euroskeptickým stranám před volbami přislíbil bývalý 

strategický poradce Donalda Trumpa Steve Bannon, který v Bruselu založil nadaci 
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battle-lines-of-2019-european-parliament-elections-pub-76691   (21. 8. 2018); Eurobarometer Survey 89.2: 
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s názvem The Movement (Hnutí). Nadace má stranám asistovat prováděním výzkumů, 

využíváním dat, poskytováním půjček či dodáváním podkladů.116 

4.2. Prioritní témata příštího Parlamentu 

Vstup nových hnutí do Evropského parlamentu pravděpodobně povede k větší politizaci 

témat v budoucím EP, a tedy i ke zpomalení evropského legislativního procesu. 

Budoucí plénum přitom bude rozhodovat o zásadních otázkách pro fungování EU.  

Jejich konkrétní podoba bude částečně záviset i na tom, do jaké míry se priority 

současné Evropské komise, priority Agendy lídrů, brexit či víceletý finanční rámec 

podaří dojednat a schválit do konce mandátu stávajícího Evropského parlamentu. 

Budoucí Evropský parlament bude muset odsouhlasit víceletý finanční rámec pro 

období 2021 – 2027, který určí alokaci evropských investičních fondů pro jednotlivé 

politiky a členské státy na příštích sedm let. Současné plénum již schválilo své pozice 

k dlouholetému rozpočtu ve většině sektorových politik, k dosažení finální dohody 

Evropskou radou a následnému finálnímu hlasování v Evropském parlamentu však 

pravděpodobně nedojde dříve než na podzim.117 

Po pravděpodobném vystoupení Spojeného království z EU v březnu 2019 (tedy před 

nástupem nového pléna) bude muset příští EP hlasovat o dohodě o budoucích vztazích 

s Velkou Británií. Obdobným způsobem bude muset rozhodnout i o obchodních 

a  investičních dohodách s jinými zeměmi (např. investiční dohoda s Čínou, obchodní 

dohody s Vietnamem a Mexikem, o kterých probíhají jednání, a případná obchodní 

dohoda s USA).118  

V případě, že Srbsko a Černá Hora do konce mandátu nového parlamentu v roce 2024 

úspěšně uzavřou probíhající přístupová jednání s EU, bude hypotetické schválení 

přístupové smlouvy s těmito zeměmi rovněž podmíněno souhlasem Evropského 

parlamentu.119 

Z hlediska normotvorby nastolí nadcházející volby do EP v roce 2019 opětovně otázku 

tzv. legislativní diskontinuity. Nelze vyloučit, že s blížícím se koncem funkčního 

období EP bude zahájena neformální diskuse o tom, které legislativní akty si EP vybere 

k dalšímu projednávání. Podle stávající praxe na začátku každého volebního období 

rozhodne Konference předsedů  EP o odůvodněných požadavcích parlamentních výborů 
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a ostatních orgánů týkajících se obnovení nebo nového projednávání těchto záležitostí 

(viz čl. 229 Jednacího řádu EP120). I když i v unijním legislativním procesu je pravidlem, 

že neprojednané záležitosti jsou ukončeny na poslední schůzi před koncem volebního 

období, nový EP má možnost, za účelem zabránit nežádoucím prodlevám v legislativním 

procesu, zvolit si pokračování v projednávání konkrétních návrhů v tom stadiu 

projednávání, v jakém byly tyto návrhy v předchozím volebním období.  
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