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Předmluva místopředsedů Evropského parlamentu odpovědných za vztahy s 
vnitrostátními parlamenty 
 

Jakožto místopředsedové s odpovědností za vztahy s vnitrostátními parlamenty s potěšením 
předkládáme zprávu Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty o činnosti za rok 2017.  

Tato výroční zpráva nastiňuje poslední činnosti a vývoj v oblasti meziparlamentní spolupráce s 
vnitrostátními parlamenty v Evropské unii a uvádí podrobné informace o těchto činnostech a 
iniciativách, které se uskutečnily v uplynulém roce.  

Rok 2017 byl v řadě ohledů rokem změn, a to nejen v meziparlamentních vztazích.  

Těší nás, že vzájemné propojení mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty se 
nadále prohlubuje. Bylo dosaženo významného pokroku při rozvoji pevného partnerství 
založeného na důvěře a vzájemné spolupráci. 

Právě tato vize motivuje naši činnost. Právě tato vize nás inspiruje, abychom se chopili nových 
příležitostí k formální a neformální spolupráci a dále usilovali o posilování tohoto dialogu.  

V roce 2017 pokračovaly debaty o migraci a ochraně hranic, o brexitu, růstu a 
konkurenceschopnosti. Kromě toho se na programu meziparlamentních setkání často objevovala 
i bezpečnostní a obranná politika, hospodářská a měnová unie, evropský pilíř sociálních práv, 
jednotný digitální trh, zaměstnanost a investice.  

Po určitém poklesu v roce 2016 evropští občané opět vyjádřili obnovenou důvěru v budoucnost 
EU.  

Na parlamentní úrovni existuje shoda na tom, že je nezbytné společně usilovat o řešení 
aktuálních výzev a znovu oživit debatu o silnější a více sjednocené Unii. Tyto oblasti 
vzájemného zájmu jsou z hlediska zaměření naší meziparlamentní spolupráce zásadní. 

V institucionální oblasti se debaty soustředily na roční pracovní program Evropské komise a na 
transparentnost v unijním rozhodovacím procesu. Došlo také k pokroku v diskusi o společné 
parlamentní kontrole Europolu, což jasně dokládá narůstající význam parlamentní kontroly 
výkonných složek EU. 

V probíhající diskusi o budoucnosti Evropy mají vnitrostátní parlamenty, které jsou jádrem 
demokracie v EU, klíčovou úlohu, aby v rámci spolupráce s vládami tuto diskusi formovaly a 
ovlivňovaly. Navzdory různým názorům je důležité zabránit fragmentaci. Účinná kontrola 
činností jednotlivých vlád v oblasti záležitostí EU ze strany jejich vnitrostátních parlamentů je 
jednoznačně dána a je nezbytná k zajištění provázanosti práce na úrovni Rady a na úrovni 
vnitrostátních parlamentů. 

Zajistit podporu občanů pro reformy je důležité a před tímto úkolem stojíme všichni společně. 
Díky své výsadní pozici mohou parlamenty posilovat postavení a možnosti občanů k převzetí 
odpovědnosti a využívání toho, co Evropská unie ztělesňuje, a k pochopení hodnoty, kterou nám 
všem EU přináší do života. Parlamentarismus by měl být nyní posilován více než kdy předtím. 
Je nezbytné, aby vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament určily soubor hodnot, kterých se 
budou držet.  
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Čeká nás rok nových výzev. 

V květnu 2019 budou evropští občané hlasovat v příštích evropských volbách. Parlamenty v celé 
EU mají společný zájem povzbuzovat občany k aktivní účasti na demokratickém životě v 
členských státech a v EU. Měli bychom se společně snažit podpořit občany, aby se chopili 
výkonu svých práv, především pak práva hlasovat pro zástupce v místních, regionálních, 
celostátních a evropských volbách. 

Jménem všech poslanců a zaměstnanců Evropského parlamentu děkujeme za Váš zájem o 
Evropský parlament. Budeme rádi, pokud si najdete čas, abyste si přečetli tuto zprávu a dozvěděli 
se o důležité práci poslanců a úředníků Evropského parlamentu a 41 vnitrostátních parlamentů a 
komor v 28 členských státech v rámci rozvoje meziparlamentní spolupráce. 

Těšíme se na další rok vynikající spolupráce a plodných diskusí zaměřených na společné řešení 
výzev, jež před námi stojí.  

Mairead McGuinnessová Bogusław Liberadzki 

místopředsedkyně místopředseda 
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1. Kontext 

Rok 2017 byl pro ředitelství dalším rokem růstu a spolupráce. Jeho významné prvky 
představovala řada činností, noví kolegové a partneři, účast na meziparlamentních akcích na 
vysoké úrovni, silnější vazby s ostatními útvary Evropského parlamentu (EP) a důležité milníky.  

V souladu s mottem GŘ pro předsednictví „Dopad prostřednictvím spolupráce“ ředitelství 
nadále poskytovalo poslancům EP a sekretariátu Evropského parlamentu služby a poradenství, 
které potřebovali k dalšímu rozvíjení institucionální spolupráce a legislativního dialogu s 
vnitrostátními parlamenty.  

Tato oblast činnosti se stále rozšiřuje, a proto byly zdroje využívány nákladově efektivním 
způsobem, aby bylo možné úspěšně reagovat na trend posílených meziparlamentních činností. 
Byly uspořádány meziparlamentní konference, setkání a debaty a uskutečnil se rekordní počet 
dvoustranných návštěv. Intenzivnější činnosti v rámci správních sítí meziparlamentní spolupráce 
naznačují, že zde existuje určitý prostor pro rozšiřování výměn. Ke stěžejním činnostem v roce 
2017 patřilo i poskytování podpory pro parlamentní rozměr maltského a estonského 
předsednictví.  

Tato činnost probíhala pod politickým vedením a podle pokynů předsedy EP, obou 
místopředsedů odpovědných za vztahy s vnitrostátními parlamenty a předsedkyně Výboru pro 
ústavní záležitosti (AFCO), která spolupředsedá delegaci EP při konferenci COSAC. Naši 
činnost podpořily i vynikající vztahy s politickými orgány EP (Konference předsedů a 
Konference předsedů výborů), s výbory a politickými skupinami EP. Na administrativní úrovni 
činnost ředitelství těžila i z řídicí práce generálního tajemníka a zástupce generálního tajemníka 
EP a z plné a okamžité podpory poskytované jejich kabinety. Posílila spolupráce s generálními 
ředitelstvími EP (zejména GŘ IPOL, GŘ EXPO, GŘ EPRS, GŘ ITEC)1 a službami EP, která je 
nyní již zavedeným prvkem naší práce. Jako obvykle jsme se mohli spolehnout na významné 
úsilí našich partnerů v rámci vnitrostátních parlamentů a orgánů EU, na síť zástupců 
vnitrostátních parlamentů, sekretariát konference COSAC, výkonný výbor sítě ECPRD a radu 
platformy IPEX.  

Rok 2017 se vyznačoval narůstající jednotností výběru témat meziparlamentních debat. Určité 
oblasti společného zájmu byly projednávány na všech meziparlamentních fórech. Povědomí o 
nutnosti vyhnout se roztříštěným přístupům vedlo k širším a více strukturovaným výměnám a ke 
sníženému zdvojování činností. 

První kapitoly této zprávy podávají přehled o zásadních evropských tématech, která byla během 
celého roku 2017 bez prodlení projednávána v různých meziparlamentních debatách a 
podrobných diskusích. Tyto debaty byly vedeny v politických souvislostech, jež se vyznačovaly 
příznivějším postojem veřejného mínění v EU. Diskuse se zaměřily zejména na následující 
témata: 

• úloha vnitrostátních parlamentů v rámci probíhajících úvah o budoucnosti EU a jejích 
politik a o odchodu Spojeného království z EU,  

• úloha vnitrostátních parlamentů v rámci úvah týkajících se zlepšování komunikace s 
občany o záležitostech EU, 

• budoucnost EU jako globálního aktéra v kontextu současných celosvětových změn, 
• společná parlamentní kontrola Europolu: pokrok v praktických ujednáních, 

                                                
1 Generální ředitelství pro vnitřní politiky, Generální ředitelství pro vnější politiky, Generální ředitelství pro 
parlamentní výzkumné služby, Generální ředitelství pro inovace a technickou podporu. 
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• vnější rozměr migrace, 
• meziparlamentní spolupráce v institucionálních záležitostech, jako je například kontrola 

ročního pracovního programu Evropské komise, transparentnost dokumentů Rady a 
zlepšování mechanismu včasného varování v oblasti subsidiarity.  

Následující kapitoly zkoumají z pohledu ředitelství činnosti meziparlamentních orgánů (kapitola 
3), formy meziparlamentního dialogu (kapitola 4), legislativní dialog (kapitola 5) a konečně také 
správní sítě a nástroje pro meziparlamentní spolupráci (kapitola 6). 

Rok 2017 položil kvalitní základy pro nové meziparlamentní debaty o strategických 
záležitostech v nadcházejících letech: budoucnosti Unie a jejích politik, politice rozšíření, 
budoucím víceletém finančním rámci, budoucích vztazích se Spojeným královstvím, dalších 
aspektech obchodní politiky EU, potřebě dosáhnout výsledků v oblasti migrace a bezpečnosti a 
o stálé strukturované spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. 

Tuto zprávu stejně jako další informace týkající se vztahů Evropského parlamentu s 
vnitrostátními parlamenty EU lze nalézt na webových stránkách Evropského parlamentu: 
www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/news. 
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2. Hlavní události a trendy v meziparlamentní spolupráci 

Vnitrostátní parlamenty podstatným způsobem přispívaly k debatám o nejnaléhavějších 
politických, legislativních a institucionálních problémech. Rok 2017 ukázal, že vnitrostátní 
parlamenty nyní přistupují k formování agendy meziparlamentní spolupráce v rámci stávajících 
meziparlamentních fór ze strategického pohledu. Široká škála témat, která patří k oblastem 
společného zájmu, a soustavná angažovanost parlamentů v EU jasně naznačují rozmanitost a 
kvalitu debat v nadcházejících letech.  

2.1 Úloha vnitrostátních parlamentů v debatě o budoucnosti Evropské unie a odchodu 
Spojeného království z EU 

Debata o budoucnosti EU odráží politickou snahu zajistit, aby byl evropský projekt v souladu s 
měnící se geopolitickou realitou a s očekáváními občanů. Toto nové nastavení priorit EU 
zahrnuje i silnější smysl pro solidaritu. Solidarita by měla být upřednostněna nejen při definování 
priorit a způsobů financování nových projektů, ale i při provádění dohodnutých opatření na 
vnitrostátní úrovni. Výsledek voleb v Nizozemsku, Francii a Německu je z hlediska evropské 
jednoty vnímán jako kladný vývoj.  

S bratislavským prohlášením a plánem, římským prohlášením u příležitosti 60. výročí Římské 
smlouvy a s „agendou lídrů“ demokratická diskuse o budoucnosti EU nadále nabírala na 
dynamice. Komise k této otevřené diskusi přispěla předložením bílé knihy o budoucnosti Evropy 
a diskusních dokumentů o hlavních politikách EU, jakož i návrhů stanovených v projevu „O 
stavu Evropské unie“ z roku 2017.  

Evropský parlament věnoval budoucnosti Evropy několik usnesení. Rozhodl se pozvat hlavy 
států a vlád EU do EP k jednáním o budoucnosti Evropy v otevřených rozpravách. Evropský 
parlament k těmto rozpravám přistupuje v otevřeném a konstruktivním duchu; diskuse o 
budoucnosti Evropy dospěje k závěru dne 9. května 2019, kdy se uskuteční neformální setkání 
vedoucích představitelů EU v rumunském Sibiu. 

Ve svém projevu na mimořádné konferenci předsedů vnitrostátních parlamentů EU, která se 
konala u příležitosti 60. výročí Římských smluv, pan Antonio Tajani, předseda Evropského 
parlamentu, hájil potřebu jednoty mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty. 
Předseda upozornil na velký závazek projevovat silnou politickou vůli a vedení k prosazování 
společných hodnot: „Evropa představuje úspěch, ztělesňuje-li sen o pokroku, prosperitě, 
svobodě a míru. Je na nás, abychom změnili představu abstraktní, neefektivní a byrokratické 
Unie a obnovili nadšení Evropanů pro tento velký projekt’. 

LVII. plenární zasedání konference COSAC, které se v roce 2017 uskutečnilo na Maltě, 
věnovalo celou jednu schůzi úloze vnitrostátních parlamentů z hlediska budoucnosti EU. Během 
této schůze Mairead McGuinnessová, první místopředsedkyně Evropského parlamentu, uvedla, 
že vnitrostátní parlamenty by měly být jedním z ústředních prvků rozhodování Evropské unie. 
Vyzvala vnitrostátní parlamenty, aby byly silnější jak v rámci EU, tak v partnerství s Evropským 
parlamentem, který je připraven s nimi spolupracovat, a to i na úrovni politických skupin. V 
návazné rozpravě stejně jako v 27. pololetní zprávě COSAC většina delegátů uvedla, že lepší 
meziparlamentní spolupráce a účinnější kontrola v průběhu celého legislativního procesu by 
mohly zajistit další podporu pro evropský projekt. 

Příspěvek LVIII. konference COSAC přijatý v rámci estonského předsednictví na základě 
diskusí plenárního zasedání konference COSAC a zjištění 28. pololetní zprávy konference 
výborů COSAC uznal, že EU vyžaduje odhodlání k zachování jednoty. Konference COSAC 
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důrazně požadovala, aby byla rozhodnutí týkající budoucnosti EU přijímána s nejvyšší možnou 
mírou účasti všech členských států a občanů. 

Na zasedání věnovaném budoucnosti Evropské unie Kersti Kaljulaidová, prezidentka Estonské 
republiky, Michel Barnier, hlavní vyjednavač EU pro brexit, a Danuta Hübnerová, předsedkyně 
Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu, vyzvali k přijetí politické vize a k 
pozitivní a proaktivní agendě zahrnující: posilování eurozóny, hlubší hospodářskou a měnovou 
unii, skutečně společnou politiku bezpečnosti, rozpočtovou kapacitu pro reakce na vnitřní a 
vnější hrozby, udržitelný sociální rozměr jednotného trhu, humánní a účinnou politiku v oblasti 
migrace a pevný pilíř sociálních práv. Předsedkyně výboru AFCO uvedla, že během celého 
vývoje EU krize vedly k rozhodným politickým krokům ve prospěch společných závazků. Stálá 
strukturovaná spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany ukázala, že bez ohledu na svá odlišná 
stanoviska se členské státy shodly na tom, že postup proti společné existenciální hrozbě vyžaduje 
společná opatření. Většina příspěvků v následujících rozpravách poukázala na nutnost řádně 
ocenit Unii a nevinit ji za nedostatky národních vlád.  

V říjnu 2017 uspořádal Výbor pro ústavní záležitosti meziparlamentní setkání výborů věnované 
budoucnosti Evropy, zejména návrhům EP a bílé knize Komise, která pro budoucnost Evropy 
nastiňuje pět scénářů. Ústředními prvky setkání byly dva tematické panely: první na téma 
prohlubování hospodářské a měnové unie, budoucnosti financí v EU a sociálního rozměru, a 
druhý na téma budoucnosti evropské obrany a využití potenciálu globalizace.  

Odchod Spojeného království z EU byl součástí širších diskusí o budoucnosti EU. Evropský 
parlament v roce 2017 přijal tři usnesení o stavu jednání se Spojeným královstvím: dne 5. dubna 
2017, 3. října 2017 a 13. prosince 2017. Jak pro dohodu o vystoupení, tak pro jakýkoli budoucí 
vztah mezi Spojeným královstvím a EU je podle Smluv nezbytný souhlas Evropského 
parlamentu.  

V roce 2017 byl počet oficiálních dvoustranných návštěv z vnitrostátních parlamentů v EU, které 
směřovaly do Bruselu, a to i do Evropského parlamentu, s cílem jednat o záležitostech spojených 
s brexitem, nadále vyšší než počet návštěv týkajících se jiných témat. Nejvíce návštěv přijali tito 
poslanci EP: Mairead McGuinnessová, první místopředsedkyně Evropského parlamentu, Guy 
Verhofstadt, předseda skupiny ALDE a hlavní zástupce Evropského parlamentu pro proces 
jednání o brexitu, a Danuta Hübnerová, předsedkyně Výboru pro ústavní záležitosti Evropského 
parlamentu.  

Brexit byl v roce 2017 projednáván i v různých institucionálních meziparlamentních orgánech 
na různých konferencích včetně konference COSAC a Konference předsedů parlamentů EU. 
Namísto brexitu jako takového se však dominantním tématem staly úvahy o budoucnosti EU.  

2.2 Úloha vnitrostátních parlamentů při zlepšování komunikace s občany o záležitostech 
EU 

Parlamenty členských států EU mohou do probíhající debaty o zlepšování výkonnosti, 
transparentnosti a komunikace Evropské unie přispět svými bohatými zkušenostmi a postřehy. 

Rozprava o budoucnosti EU na plenárním zasedání LVII. konference COSAC na Maltě 
dokládala potřebu znovu potvrdit demokratickou složku EU a zajistit řádné zapojení evropských 
občanů do diskuse o budoucnosti tohoto společného projektu.  

Oddíl příspěvku LVIII. konference COSAC nazvaný „Přibližování Evropské unie jejím 
občanům“, který byl přijat v rámci estonského předsednictví, zdůraznil, že je nutné zařadit a 
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začlenit vnitrostátní parlamenty do diskusí a procesu tvorby politik týkajících se budoucnosti 
EU, aby byla posílena demokratická legitimita. Vnitrostátní parlamenty byly požádány, aby 
zajistily potřebné mechanismy, které umožní včasné konzultace a přímé zapojení občanů; byly 
rovněž vyzvány, aby zlepšily komunikaci týkající se EU. Konference COSAC konstatovala, že 
více plenárních rozprav o záležitostech EU zvyšuje povědomí o Unii a poskytuje občanům 
příležitost dozvědět se více o agendě EU a postojích, které politické strany k těmto tématům 
zaujímají. COSAC také vyzvala vnitrostátní orgány, aby propagovaly volby do Evropského 
parlamentu, a politické strany, aby se zapojily do politických debat týkajících se záležitostí, které 
jsou před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 klíčové. 

V nedávné době se dařilo novým iniciativám, které přibližovaly poselství Evropské unie 
občanům. V různých parlamentech byla také uspořádána slyšení občanů, uskutečnily se politické 
debaty přenášené ve vnitrostátních sdělovacích prostředcích a vznikly zvláštní parlamentní 
výbory zaměřené na otázku budoucnosti EU. Evropský parlament během roku 2017 uspořádal 
několik dvoustranných návštěv věnovaných tomuto tématu, především z podnětu francouzského 
Národního shromáždění. 

Přibližování parlamentní agendy občanům v moderním věku bylo také jedním z bodů 
Konference předsedů parlamentů EU, která se v roce 2017 konala na Slovensku (viz kapitola 
3.2).  

V závěrech, které konference přijala, předsedové parlamentů znovu potvrdili svůj závazek 
usilovat o parlamentní otevřenost, zajišťovat transparentnost legislativního procesu a uznávat 
právo veřejnosti na parlamentní informace.  

Kromě toho předsedové parlamentů uznali, že vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament 
mají zásadní úlohu při překlenování propasti mezi občany a oblastí tvorby politik a při sdělování 
evropských i vnitrostátních politik veřejnosti. Lepší informování o mnoha pozitivních výsledcích 
evropské tvorby politik a účinném fungování evropských institucí v souladu se Smlouvami by 
pomohlo čelit protievropským postojům, verbálním projevům nenávisti, šíření nepravdivých 
zpráv a dezinformací. 

V diskusích Evropský parlament zdůraznil význam aktivní účasti evropských občanů ve volbách 
do Evropského parlamentu, které nabízejí platformu pro konstruktivní, informativní a všem 
otevřenou debatu o budoucnosti Unie.  

2.3 Budoucnost EU jako globálního aktéra v kontextu současných celosvětových změn  

Aby uspěla při řešení a překonávání aktuálních výzev, zejména pak bezpečnostních hrozeb, musí 
Evropská unie převzít svou odpovědnost na celosvětovém fóru, musí být důvěryhodným 
globálním aktérem opírajícím se o hodnoty a musí být schopna přijímat opatření.  

Ve svých usneseních Evropský parlament vyzval Unii, aby zintenzivnila své úsilí k navázání 
konkrétní spolupráce v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SBZP) a společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP). Aby mohla čelit narůstajícím problémům, musí EU 
využít celé spektrum dostupných nástrojů politiky – diplomacii, rozvojovou spolupráci, civilní 
a hospodářské nástroje, strategie předcházení krizím a strategie pro dobu po konfliktu, udržování 
míru a prosazování míru. 

Evropský parlament v roce 2017 opakovaně prosazoval budování progresivního rámce společné 
obranné politiky, zahájení činnosti Evropského obranného fondu a rozvoj stálé strukturované 
spolupráce v rámci EU. Instituce uznala potřebu zvýšit účinnost misí a operací SBOP, krizového 
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řízení a preventivních misí, jakož i akcí v rámci boje s mezinárodním terorismem. Rovněž 
vyzvala ke zlepšení kybernetické bezpečnosti a k posílení strategického partnerství mezi EU a 
NATO. 

Tato témata se značnou měrou objevovala na programu jednání meziparlamentních setkání, která 
pořádaly Evropský parlament a parlamenty zemí předsedajících Evropské unii. Mezi účastníky 
existovala shoda na tom, že je nutné budovat ambiciózní agendu vnější akce.  

Probíhaly diskuse v rámci specializované Meziparlamentní konference pro společnou zahraniční 
a bezpečnostní politiku a společnou bezpečnostní a obrannou politiku (viz kapitola 4.2) a v rámci 
tradičních setkání příslušných výborů EP. Vazbou mezi vnější a vnitřní bezpečností a vnějším 
rozměrem migrace se zabývaly i debaty na meziparlamentním setkání výborů, které zorganizoval 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Evropského parlamentu. 
Konference předsedů parlamentů Evropské unie se pak zaměřila na zásadní téma, kterým je 
postavení EU na mezinárodním poli. Poznatky významných řečníků z EU i mezinárodních 
institucí, ministerstev, vnitrostátních parlamentů a mezinárodních nadací a výzkumných 
středisek byly neocenitelné. 

V roce 2017 provedla Evropská komise komplexní posouzení bezpečnostní politiky EU, které 
zahrnulo tři tematické priority Evropského programu pro bezpečnost: boj proti terorismu a 
předcházení radikalizaci, narušování organizované trestné činnosti a boj proti kyberkriminalitě. 
Na žádost evropského komisaře pro bezpečnostní unii Juliana Kinga uspořádal výbor LIBE 
debatu se zástupci vnitrostátních parlamentů a občanské společnosti, neboť měl za to, že jejich 
názory uvedené posouzení vhodně doplní. Diskuse se zaměřovala na účinnost/neúčinnost 
stávajících opatření v oblasti boje proti terorismu, organizované trestné činnosti, na jejich vliv 
na základní práva a na nutné přizpůsobení bezpečnostního programu novým trendům. Na 
LVIII. konferenci COSAC evropský komisař Julian King přednesl obsáhlý projev týkající se 
stavu bezpečnostní unie a apeloval na vnitrostátní parlamenty, aby provedly právní předpisy do 
vnitrostátního práva v řádné lhůtě. Zdůraznil přitom nutnost politické vůle a skutečné 
angažovanosti při provádění dohodnutých řešení. Pan King rovněž přislíbil, že bude pokračovat 
v návštěvách vnitrostátních parlamentů, vyzval však ke strategickému dialogu s těmito 
parlamenty z hlediska širšího bezpečnostního prostředí. 

V oddíle „Vytvoření efektivní a udržitelné bezpečnostní unie“ příspěvku LVII. konference 
COSAC tato konference jasně vyjádřila svou podporu výměně informací a zpravodajských 
údajů, interoperabilitě informačních systémů, rychlému zavedení opatření v oblasti boje proti 
terorismu, řešení základních příčin extremismu a posilování bezpečnosti na vnějších hranicích. 

Závěry Konference předsedů parlamentů Evropské unie, která se konala v Bratislavě v dubnu 
2017, odrážejí výsledek debaty na vysoké úrovni v rámci této konference, jejímž tématem byla 
budoucnost EU jakožto globálního aktéra (viz kapitola 3.2). Předsedové parlamentů EU vyzvali 
k posílené spolupráci s globálními partnery a se zeměmi v rámci evropského sousedství s cílem 
bojovat proti globálním hrozbám a problémům. Zdůraznili význam transatlantické vazby a užší 
obranné spolupráce. I přes existující vnitřní výzvy uznali předsedové parlamentů EU nutnost 
věnovat se i nadále otázce rozšíření a sousedství Evropské unie, coby základnímu předpokladu 
stabilizace regionu a posílení demokratických institucí v těchto zemích. 

EP ve svých usneseních také požadoval podporu stability a prosperity v sousedních zemích EU 
prostřednictvím iniciativ, které prosazují rozvoj, demokracii, řádnou správu věcí veřejných a 
právní stát. Z toho důvodu EP podporuje myšlenku pokroku v procesu jednání o rozšíření 
posilováním sociální, politické a hospodářské stability a demokracie v kandidátských zemích, 
bez ústupků z kodaňských kritérií pro přistoupení. Výbor Evropského parlamentu pro zahraniční 
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věci (AFET) jednal o vyhlídkách procesu integrace a přistoupení zemí Západního Balkánu k EU 
na meziparlamentním setkání výborů v listopadu 2017. Tato debata byla velmi dobře 
načasována, neboť toto téma bylo označeno také za  jednu z hlavních priorit bulharského 
předsednictví.  

S cílem zvýšit účinnost politiky rozvojové spolupráce a zajistit soudržnost a jednotnost 
rozvojové a bezpečnostní politiky vyzval EP, aby Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 a Program 
pro soudržnost politik ve prospěch rozvoje byly začleněny do vnějších i vnitřních politik EU. 
Výbor Evropského parlamentu pro rozvoj (DEVE) uspořádal meziparlamentní setkání výborů 
na téma Evropský konsensus o rozvoji a cílů udržitelného rozvoje. 

Stávající bezpečnostní prostředí vyžaduje soudržnou mobilizaci všech nástrojů vnější činnosti 
EU. EU by měla hovořit jedním hlasem, jednat společně a soustřeďovat své zdroje na strategické 
priority. Vnitrostátní parlamenty nepochybně zaujmout v nadcházejících letech k uvedeným 
tématům jasné stanovisko. 

2.4 Společná parlamentní kontrola Europolu: pokrok v praktických ujednáních 

Debaty o účinné policejní a soudní spolupráci včetně včasného sdílení informací mezi 
vnitrostátními orgány prostřednictvím Europolu a Eurojustu potvrdily důležitost a naléhavost 
dovršení diskusí o praktických metodách parlamentní kontroly Europolu. V roce 2017 došlo k 
řadě významných kroků při budování Skupiny pro společnou parlamentní kontrolu (JPSG) 
Europolu ze strany Konference předsedů parlamentů EU. Ustavující schůze tohoto nového 
společného orgánu složeného z Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů se konala ve 
dnech 9. - 10. října 2017 v Bruselu.  

Po procesu rozsáhlých konzultací vnitrostátních parlamentů ze strany předsednické trojky, 
předsedů parlamentů EU a Evropského parlamentu byla JPSG zřízena na zasedání dne 24. dubna 
2017 a získala mandát pro vymezení své přesné organizace a jednacího řádu. 

Před ustavujícím zasedáním JPSG v říjnu 2017 v Evropském parlamentu v Bruselu vypracovali 
její spolupředsedové (EP a estonský parlament) soubor návrhů jednacího řádu, k němuž bylo 
možné podávat písemné pozměňovací návrhy. Několik vnitrostátních parlamentů předložilo 
k navrhovanému znění pozměňovací návrhy, které se týkaly např. rozhodovacích procesů JPSG 
či úlohy předsednické trojky a sekretariátu. 

S ohledem na skutečnost, že Dánsko, které respektovalo výsledky svého referenda, se nepodílelo 
na přijímání nařízení o Europolu, byl dánský parlament vyzván, aby se ustavujícího zasedání 
JPSG zúčastnil jako pozorovatel. Výbor dánského parlamentu pro evropské záležitosti však před 
ustavujícím zasedáním oslovil spolupředsedy a zopakoval své přání připojit se k JPSG jako řádný 
člen. 

Ve snaze dosáhnout rovnováhy mezi jednotlivými přednesenými stanovisky a usnadnit případné 
přijetí jednacího řádu spolupředsedové revidovali návrh jednacího řádu v souladu s většinovými 
stanovisky, která byla na zasedání vyjádřena.  

Přestože většina parlamentů byla navrhovanému kompromisu nakloněná, nebylo shody na 
revidovaném znění textu dosaženo. Přijetí jednacího řádu bylo odloženo na příští zasedání2.  

                                                
2 Toto zasedání se uskutečnilo ve dnech 18. a 19. března 2018 v Sofii v Bulharsku a vyústilo v úspěšné přijetí 
jednacího řádu. 
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2.5 Vnější rozměr migrace 

Migrace nadále dominovala politice EU i během celého roku 2017. EU postupně přechází ke 
komplexnímu a účinnému přístupu, který zahrnuje vnitřní i vnější činnosti.  S odkazem na zásady 
solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti v záležitostech týkajících se migrace EP 
opakovaně poukázal na to, že záchrana životů musí být nejvyšší prioritou. Na globální úrovni 
poskytly diskuse o nových globálních paktech o migraci a uprchlících Evropské unii příležitost 
k úvahám o strategické dlouhodobější vizi migrace. 

V roce 2017 se meziparlamentní diskuse soustředily na vnější rozměr migrace. Na různých 
fórech proběhly živé výměny názorů s poslanci, odborníky a členy unijních a vnitrostátních 
výkonných orgánů.  

Maltské předsednictví Rady EU učinilo migraci jednou ze svých priorit, a to i v rámci svého 
parlamentního rozměru. Plenární zasedání LVII. konference COSAC věnovalo jednu schůzi 
migraci s důrazem na boj proti převaděčství a obchodování s lidmi, jakož i na vypracování 
humánní a účinné politiky návratů a zpětného přebírání osob. Diskuse byla správně načasovaná, 
neboť maltské prohlášení hlav států ze dne 3. února 2017 poukázalo na úsilí vynaložené na 
stabilizaci Libye a budování kapacit pro boj proti převaděčství a obchodování s lidmi. 

27. pololetní zpráva konference COSAC upozornila na to, že většina vnitrostátních parlamentů 
projednává akční plán EU proti pašování migrantů (2015–2020) a strategii EU pro vymýcení 
obchodu s lidmi (2012–2016).  

George Vella, maltský ministr zahraničních věcí, ve svém hlavním projevu vysvětlil, že ke 
klíčovým výzvám týkajícím se fenoménu migrace patří: vznik nových tras, nárůst počtu mladých 
migrantů bez doprovodu a měnící se obchodní model obchodníků s lidmi. Popsal spolupráci s 
třetími zeměmi, zvláště v oblasti návratů a zpětného přebírání osob, jako strategický přístup k 
zajištění toho, aby byla oblast migrace řízena efektivněji a humánněji. Rovněž zdůraznil nutnost 
podpory legální migrace.  

Maite Pagazaurtundúa Ruizová, členka výboru LIBE Evropského parlamentu, ve svém projevu 
hájila stanovisko Evropského parlamentu, pokud jde o solidaritu a dodržování základních práv, 
a uvedla, že Evropa musí vypracovat harmonizovanou migrační politiku opírající se o zásady 
etiky, lidských práv a lidské důstojnosti. Také zdůraznila, že je nutné podporovat legální cesty 
migrace, a účinně tak odrazovat od převaděčství.  

Lucio Romano, místopředseda Výboru pro evropské záležitosti italského senátu, představil 
výsledek návštěvy delegace konference COSAC na tzv. hotspotu v sicilském městě Pozzallo, 
která se uskutečnila ve dnech 5.–6. května 2017 z podnětu italského parlamentu. Cílem návštěvy, 
která pro konferenci COSAC představovala bezprecedentní akci, bylo posílit povědomí poslanců 
vnitrostátních parlamentů o problému migrace a nutnosti celoevropského přístupu, který bude 
uplatňovat hodnoty solidarity a lidských práv. Návštěvy se zúčastnilo dvacet osm poslanců z 
osmnácti členských států. Přítomno bylo i několik poslanců EP, předsedové čtyř regionálních 
rad zastupující všechny italské regiony a jedenáct italských poslanců. 

Na základě výměn názorů, které se uskutečnily na Maltě, zařadilo estonské předsednictví 
konference COSAC na program LVIII. plenárního zasedání COSAC schůzi nazvanou „Vnější 
rozměr migrace – prevence nelegální migrace a boj proti ní“.  

Výsledek diskuse a zjištění 28. pololetní zprávy konference COSAC se odrazily v příspěvku 
LVIII. konference COSAC. V oddíle věnovaném migraci zdůraznil příspěvek konference 
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COSAC význam těchto témat: rozvojová pomoc pro tranzitní země a země původu, nutnost, aby 
členské státy posílily svěřenecký fond EU pro Afriku, nový evropský plán vnějších investic a 
podpora pro opatření EU zaměřená na boj proti trestné činnosti převaděčů a obchodníků s lidmi. 
Kromě toho upozornil na potřebu kompromisu ve věci společného evropského azylového 
systému a na nutnost posílit mechanismus návratové politiky EU a zajistit plné a nediskriminační 
provádění dohod EU o zpětném přebírání osob se třetími zeměmi. Dále byl zdůrazněn význam 
legálních cest jako alternativ nelegálních a nebezpečných tras. 

Vnějším rozměrem migrace se zabývala i meziparlamentní konference pro společnou zahraniční 
a bezpečnostní politiku a společnou bezpečnostní a obrannou politiku. 

Konference, která se konala na Maltě v prvním pololetí roku 2017, projednala evropskou reakci 
na nestabilitu a hrozby v jižním Středomoří a na Středním východě. Na zasedání se sešli 
protiteroristický koordinátor EU, vysoký komisař OSN pro uprchlíky a výkonný tajemník 
Nadace mezinárodního ústavu pro spravedlnost a právní stát. Jeden z workshopů konference nesl 
název „Migrační politika EU v roce 2017 a v následujících letech“.  

Obdobně se problematikou migrace zabývala Meziparlamentní konference pro společnou 
zahraniční a bezpečnostní politiku a společnou bezpečnostní a obrannou politiku konaná 
v Estonsku. Na zasedání nazvaném „Stav za hranicemi EU“ byl hlavním řečníkem Sven Mikser, 
ministr zahraničních věcí Estonské republiky. Výsledek diskusí se stal podkladem pro zvláštní 
oddíl maltských závěrů a shrnutí estonského předsednictví přijatých na konci obou konferencí. 

V rámci své práce na reformě společného evropského azylového systému uspořádal Výbor pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci v únoru 2017 meziparlamentní setkání výborů na 
téma „Třetí reforma společného evropského azylového systému: připraveni na výzvu“. Toto 
setkání nabídlo prostor k plodné výměně názorů mezi poslanci Evropského parlamentu a 
vnitrostátních parlamentů i odborníků. Několik panelů§ a paralelních workshopů se zaměřilo na 
spravedlivé rozdělování žadatelů o azyl, na pojmy bezpečné země původu a bezpečné třetí země, 
na správní spolupráci v rámci dublinského systému a na ochranu dětí během migrace.  

2.6 Meziparlamentní spolupráce v  institucionálních záležitostech 

V roce 2017 parlamenty v EU soustavně usilovaly o určení možných zlepšení spolupráce v 
institucionálních záležitostech, která doplňuje spolupráci v politických a legislativních 
záležitostech. Na předních místech programu činnosti byla meziparlamentní spolupráce týkající 
se ročního pracovního programu Evropské komise a transparentnosti rozhodovacího procesu. 

Na základě výměn názorů uskutečněných v předcházejících letech tyto diskuse vedly ke 
konkrétním iniciativám v oblasti spolupráce. 

2.6.1 Meziparlamentní spolupráce týkající se ročního pracovního programu Evropské 
komise 

V souladu s návrhem, který byl zařazen do příspěvku LV. konference COSAC, maltské 
předsednictví konference COSAC v dubnu 2017 předložilo Komisi seznam slučující priority, 
který byl vypracován na základě podkladů z vnitrostátních parlamentů.  

Část zasedání předsedů konference COSAC v rámci maltského předsednictví byla věnována 
meziparlamentní spolupráci týkající se ročního pracovního programu Evropské komise na rok 
2017. Diskuse nabídla hlubší náhled ze strany Evropského parlamentu i ze strany vnitrostátních 
parlamentů.  
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Bastiaan Van Apeldoorn, předseda Výboru pro evropské záležitosti nizozemského Senátu, ve 
svém projevu představil postup výběru priorit zavedený v nizozemském Senátu a potenciál pro 
meziparlamentní spolupráci týkající se ročního pracovního programu Komise. Podle jeho názoru 
má výběr prioritních návrhů ke kontrole mimo jiné za následek zvýšené zaměření na činnost 
výborů, důraz na návrhy v rané fázi legislativního procesu, automatické zařazování na program 
výborů, které vede k úsporám času, jež jsou zásadní při kontrolách subsidiarity, a možnost, aby 
zúčastněné strany předkládaly svá vyjádření již v rané fázi. Vnitrostátní parlamenty byly 
vyzvány, aby prostřednictvím koordinace činností týkajících se ročního pracovního programu 
Evropské komise postupovaly společně, a přispěly tak k posílení demokratické legitimity EU. 

Danuta Hübnerová, předsedkyně Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu a 
spolupředsedkyně delegace EP při konferenci COSAC, přednesla stanovisko EP a uznala 
význam interinstitucionálního rámce pro společnou práci na prioritách EU a velmi potřebné 
zapojení vnitrostátních parlamentů. Uvedla, že na roční pracovní program Evropské komise je 
třeba nahlížet v rámci víceletého programu a monitorovat jej jako cyklus od fáze přípravy po 
fázi provádění. Řádná interinstitucionální spolupráce, která se začala rozvíjet se zavedením 
interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2016 a se společným 
prohlášením o legislativních prioritách EU, by se mohla stát rámcem pro budoucí diskuse o 
prioritách EU. Předsedkyně Hübnerová vyzvala vnitrostátní parlamenty, aby se rozhodly, jak 
budou na základě svých zkušeností ovlivňovat roční pracovní program Evropské komise, a 
připomněla jejich jedinečnou schopnost uplatňovat vliv jak na jejich příslušné vnitrostátní vlády, 
tak na Evropskou komisi. Její hlavní projev byl příležitostí potvrdit, že Evropský parlament je k 
dispozici, aby přenášel politická sdělení vnitrostátních parlamentů na evropskou úroveň.  

2.6.2 Meziparlamentní spolupráce týkající se transparentnosti rozhodovacího procesu EU  

Otázka praktické spolupráce vnitrostátních parlamentů s Evropským parlamentem a navzájem 
byla jedním z bodů jednání plenárního zasedání LVIII. konference COSAC. Na zasedání 
nazvaném „Přibližování Evropské unie jejím občanům“ byla dlouze projednávána otázka 
přístupu k informacím, která je považována za základní předpoklad posílení možnosti občanů 
uplatňovat své právo účasti na demokratickém procesu. Poslanec nizozemského parlamentu 
Pieter Omtzigt přednesl velmi oceňovaný projev týkající se nutnosti zlepšit transparentnost 
politického rozhodování EU. Bylo by to nejen ku prospěchu občanů, ale i jejich zástupců, kteří 
by tak mohli lépe plnit svou kontrolní úlohu.  

Poslanec uvedl, že Rada EU porušuje předpisy týkající se transparentnosti tím, že poslancům 
vnitrostátních parlamentů neposkytuje dostatečný přístup k dokumentům a záznamům o 
hlasování. Jednání o rozpočtu EU, o brexitu nebo o rozhodnutích v rámci Evropského nástroje 
finanční stability a Evropského stabilizačního mechanismu prokázala, že „rozhodovací proces 
členských států byl neprůhledný, což bránilo kontrole“. Delegace nizozemského parlamentu 
předložila účastníkům konference COSAC dokument se stanovisky k transparentnosti EU, který 
nastiňoval opatření, jež by mohla učinit legislativní proces v EU přístupnější. V návaznosti na 
nizozemskou iniciativu podepsalo 26 parlamentů/komor společný dopis týkající se 
transparentnosti politického rozhodování EU, který obsahoval doporučení pro orgány EU. 

Tato iniciativa odráží obavy, jež vedly k šetření, které evropská veřejná ochránkyně práv zahájila 
v březnu 2017. V rámci tohoto šetření byly Radě položeny konkrétní otázky, byla zahájena 
veřejná konzultace, zkontrolovány spisy Rady a nakonec byla vydána doporučení, jak zlepšit 
transparentnost legislativního procesu v Radě. 

V závěrech předsednictví, které přijala Konference předsedů parlamentů EU, jež se v roce 2017 
uskutečnila v Bratislavě, předsedové parlamentů znovu potvrdili svůj závazek usilovat o 
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parlamentní otevřenost, zajišťovat transparentnost legislativního procesu a uznávat právo 
veřejnosti na parlamentní informace.  

2.6.3 Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů 

Meziparlamentní spolupráce posílila schopnost vnitrostátních parlamentů monitorovat národní 
vlády a ukázala se jako důležitý nástroj umožňující kvalitativní a důkladné zapojení 
vnitrostátních parlamentů do rozhodovacího procesu EU. Evropský parlament velmi vítá 
pozitivní zapojení vnitrostátních parlamentů do záležitostí EU. Jejich prvořadou úlohou je 
zajišťovat odpovědnost vlád členských států a kontrolovat jejich národní politiku v Radě EU. 
Mohou se stát i platformou pro skutečně celonárodní debatu o politikách jejich zemí týkajících 
se EU, jež bude veřejná a transparentní, a pro komunikaci s občany jejich zemí.  

Necelých deset let po podpisu Lisabonské smlouvy považoval Výbor pro ústavní záležitosti 
Evropského parlamentu (AFCO) za příhodné vypracovat z vlastního podnětu zprávu o provádění 
s názvem „Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů“ (zpravodaj 
Paulo Rangel).  

Cílem zprávy je zhodnotit používání stávajících mechanismů pro účast vnitrostátních parlamentů 
na evropských politických procesech. Zpráva zkoumá možná zdokonalení těchto mechanismů v 
zájmu přiblížení vnitrostátních parlamentů projektu EU. Zpráva též hodnotí strukturovanou 
politickou diskusi probíhající mezi Evropskou komisí a vnitrostátními parlamenty. 

Po sérii workshopů, studií, příspěvků od vnitrostátních parlamentů, misí,  jakož i po 
meziparlamentním setkání výborů za účasti vnitrostátních parlamentů, které se konalo v květnu 
2017, a  hlasování ve výboru AFCO bylo konečné usnesení přijato na plenárním zasedání EP v 
dubnu 2018. 

3. Institucionální parlamentní orgány  

3.1 Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC) 

Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC) byla zřízena v listopadu roku 1989 
v Paříži. Je výjimečná tím, že se jedná o jediné meziparlamentní fórum zakotvené ve 
Smlouvách (protokol č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii). Vedoucí úlohu 
při určování směru a práce konference COSAC hraje vnitrostátní parlament členského státu, 
který právě zastává předsednictví Rady. Ten má k dispozici podporu předsednické trojky, 
jejímž stálým členem je Evropský parlament, a může využívat i organizační podporu malého 
sekretariátu, který zajišťuje Evropský parlament a který je veden úředníkem přiděleným 
z vnitrostátního parlamentu („stálý člen“). Viz www.cosac.eu. 

Rok 2017 byl pro konferenci COSAC zvláště významný z hlediska jejích předsednictví. V 
prvním pololetí roku mělo na maltské předsednictví COSAC dopad rozhodnutí vlády vyhlásit 
předčasné volby, a tudíž rozpustit parlament. Kromě toho činnost konference COSAC přímo 
ovlivnilo rozhodnutí parlamentu Spojeného království aktivovat článek 50 SEU v návaznosti na 
výsledek referenda z června 2016. Spojené království se rozhodlo vzdát se ve druhém pololetí 
roku 2017 svého předsednictví Rady, a Estonsko tak předsedalo EU dřív, než bylo plánováno.  

I přesto, že výše uvedené události měly praktický dopad na  organizaci práce tohoto 
parlamentního orgánu,  všechna jeho zasedání, se konala tak, jak měla, přičemž diskuse na nich 
byly velmi intenzivní a odhodlané. 
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Témata zvolená předsednictvím sahala od modré ekonomiky po jednotný digitální trh a 
bezpečnostní unii. Tři hlavní oblasti činnosti však zahrnovaly: brexit, budoucnost EU a 
mnohostrannou problematiku politiky v oblasti migrace a azylu.  

Vnitrostátní parlamenty jasně vyjádřily, že chtějí být řádně informovány o stavu jednání o 
brexitu. V tomto ohledu i delegace EP přispěla k průběžnému toku informací. Její 
spolupředsedkyně Mairead McGuinnessová, první místopředsedkyně Evropského parlamentu, a 
Danuta Hübnerová, předsedkyně Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu, 
rozsáhle vysvětlovaly stanovisko Evropského parlamentu týkající se rozhodnutí Spojeného 
království opustit EU a základních kritérií pro vedení jednání. Byl potvrzen politováníhodný 
výsledek referenda z června 2016 i z toho plynoucí náklady pro obě strany. Ve svých vyjádřeních 
k této záležitosti spolupředsedkyně zdůrazňovaly zásadní cíle a měřítka: obranu základních 
hodnot a svobod EU, ochranu práv občanů EU žijících ve Spojeném království, jakož i občanů 
Spojeného království žijících v Evropské unii, a v neposlední řadě povinnost vyhnout se 
jakémukoli narušení mírového procesu v Severním Irsku. Vnitrostátní parlamenty si také mohly 
vyměňovat názory s hlavním vyjednavačem EU pro brexit Michelem Barnierem, který se 
zúčastnil všech plenárních zasedání konference COSAC od referenda ve Spojeném království v 
červnu 2016. 

Hodně času bylo během rozprav věnováno i budoucnosti EU. Povědomí nutnosti přiblížit občany 
EU unijním institucím a jejich činnosti začalo být nahlíženo i z hlediska společné odpovědnosti. 
Za tento výsledek vděčíme i neúnavné angažovanosti Mairead McGuinnessové, první 
místopředsedkyni Evropského parlamentu, ve vztahu k vnitrostátním parlamentům. Díky 
ovzduší obnovené důvěry bylo možné významně prohloubit diskusi. V této souvislosti 
nejzásadnější debata se odehrála během LVIII. plenárního zasedání v Tallinnu, na němž 
prezidentka Estonska Kersti Kaljulaidová, Michel Barnier i Danuta Hübnerová upozornili na 
význačné úspěchy evropského projektu, jakož i na jeho nedostatky a na důvody, proč určité 
problémy nebyly řešeny s potřebnou připraveností. Zdůraznili přitom přidanou hodnotu 
společného postupu v případech, kdy je cílem řešení globálních problémů.  

Problém, u něhož pozitivnější ovzduší neodpovídalo důležitému vývoji z hlediska možných 
řešení, je patrně otázka migrace. Není pochyb o tom, že tón debaty se oproti nejtvrdším diskusím 
předcházejících dvou let zmírnil, avšak neexistuje příliš známek sbližování, pokud jde o společné 
dlouhodobé řešení. Realistický přístup, který je podle Evropského parlamentu někdy až 
minimalistický, může být vysvětlením pro hlediska, která předsednictví zvolila: vnější rozměr 
migrace a aspekt bezpečnosti. 

Je však třeba říci, že zlepšené ovzduší umožnilo bohatší a konkrétnější diskuse. V důsledku toho 
byla obohacena i konference COSAC jako společné fórum všech parlamentů EU.  

LVII. zasedání konference COSAC ve Vallettě nepřijalo politický příspěvek, neboť se ho 
nezúčastnila delegace předsednictví s politickým mandátem.  

Některá z témat, kterými se zabývaly rozpravy na konferenci COSAC ve Vallettě, zařadilo 
estonské předsednictví do příspěvku LVIII. konference COSAC, který byl přijat ve veřejném 
hlasování na základě velmi rozsáhlé shody delegací. 

3.2 Výroční a neformální Konference předsedů parlamentů EU (EUSC) 

Výroční konference předsedů parlamentů EU (EUSC) se zakládá na stockholmských hlavních 
směrech přijatých v roce 2010. Ty stanoví, že se koná jedna schůze ročně, kterou uspořádá 
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ten členský stát, jenž ve druhém pololetí zastává předsednictví, a to v průběhu jarního 
předsednictví následujícího roku. Konference přijímá nezávazné závěry předsednictví. Má 
rovněž za úkol dohlížet na koordinaci meziparlamentních činností EU. Je možné svolat 
mimořádnou schůzi konference EUSC, nicméně v roce 2017 byl tento formát nahrazen 
neformálním summitem předsedů parlamentů. Viz www.ipex.eu. 

Výroční Konference předsedů parlamentů EU se konala v Bratislavě ve dnech 23.–24. dubna 
2017. Konferenci předsedal Andrej Danko, předseda Národní rady Slovenské republiky. 

Konference byla rozdělena do dvou zasedání: jedno se týkalo budoucnosti EU jako globálního 
aktéra a úlohy vnitrostátních parlamentů, a tématem druhého zasedání bylo sdílení osvědčených 
postupů v oblasti přibližování parlamentní činnosti občanům. Nejkonkrétnějším tématem této 
konference byla nicméně dohoda o metodách ustavení Skupiny pro společnou parlamentní 
kontrolu Europolu, která nebyla uvedena jako samostatný bod jednání konference. Rozhodnutí 
o společné kontrole Europolu bylo přílohou závěrů konference, bylo schváleno konsensem a 
nevyžadovalo rozpravu na plenárním zasedání konference. 

Pokud jde o budoucnost EU, v kontextu nynější proměnlivé mezinárodní a geopolitické situace 
předsedové parlamentů zdůraznili potřebu silnější EU na mezinárodním poli. To vyžaduje řádně 
vyvážené vztahy na základě mezinárodních pravidel a norem, jakož i společné úsilí a posílenou 
spolupráci s globálními partnery a zeměmi evropského sousedství v boji proti globálním 
hrozbám a problémům. Předsedové parlamentů uznali, že tohoto cíle lze dosáhnout pouze v 
případě, že bude EU postupovat společně. V tomto ohledu předsedové parlamentů vzali na 
vědomí snahu některých členských států zapojit se do užší obranné spolupráce, což je téma, které 
se objeví na programu jednání Konference předsedů parlamentů EU v roce 2018. 

Pokud jde o přibližování parlamentní činnosti občanům, předsedové parlamentů uznali, že 
angažovanost a účast občanů na politickém životě je základním kamenem demokracie a že 
vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament hrají zásadní úlohu při překlenování propasti mezi 
občany a oblastí tvorby politik. Předsedové parlamentů zastávali názor, že na všech 
institucionálních úrovních, ať na úrovni vnitrostátní, nebo evropské, je třeba učinit více pro to, 
aby se Evropa přiblížila svým občanům, a to srozumitelným a otevřeným způsobem, který bude 
klást důraz na společnou historii a sdílené hodnoty. Předsedové parlamentů měli za to, že k 
tomuto účelu by mohlo významně přispět i posílení sociálního rozměru vnitrostátních a 
evropských politik. 

Mimořádná Konference předsedů parlamentů EU u příležitosti šedesátého výročí podpisu 
Římských smluv  

Na pozadí brexitu a několika krizí, kterým EU čelila v roce 2016, se předsedové parlamentů zemí 
EU sešli na mimořádné konferenci, aby si připomněli, že před 60 lety došlo k podpisu Římských 
smluv, a aby demonstrovali svou jednotu. Mimořádná konference se uskutečnila v prostorách 
obou komor italského parlamentu pod záštitou předsedkyně italské Poslanecké sněmovny Laury 
Boldriniové a předsedy italského Senátu Pietra Grassa. 

Evropský parlament zastupoval jeho nově zvolený předseda Antonio Tajani, který byl také 
hlavním řečníkem. Zdůraznil, že je třeba věnovat pozornost reformě Evropské unie, aby se Unie 
zdokonalila, byla demokratičtější a byla schopna naplnit očekávání našich občanů. 

K dalším řečníkům při této slavnostní příležitosti patřili Romano Prodi, bývalý předseda 
Evropské komise, Donald Tusk, předseda Evropské rady, Frans Timmermans, první 
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místopředseda Evropské komise, Giorgio Napolitano, bývalý prezident Italské republiky, Mario 
Monti, bývalý člen Evropské komise a bývalý předseda Rady ministrů, a Paolo Gentiloni, 
předseda italské Rady ministrů. 

4. Meziparlamentní dialog 

4.1 Evropský parlamentní týden a Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské 
koordinaci a správě v Evropské unii (IPC SECG) 

Článek 13 tzv. rozpočtového paktu stanoví zřízení meziparlamentní konference, jež diskutuje 
o rozpočtových politikách a dalších otázkách, na které se pakt vztahuje. Konference předsedů 
parlamentů EU přijala v roce 2015 jednací řád Meziparlamentní konference o stabilitě, 
hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii (IPC SECG). Členy této konference jsou 
všechny vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament. Členské parlamenty si samy mohou 
vybrat velikost a složení svých delegací. Viz www.ipex.eu. 

Evropský parlamentní týden a Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci 
a správě v Evropské unii si vydobyly své řádné místo v kalendáři meziparlamentní spolupráce a 
staly se skutečným fórem pro meziparlamentní rozpravu o těchto stále důležitějších oblastech 
politiky.  

Evropský parlamentní týden v roce 2017 se konal v době od 30. ledna do 1. února 2017 v 
prostorách Evropského parlamentu v Bruselu. Podobně jako v předcházejících letech se v rámci 
Evropského parlamentního týdne 2017 uskutečnily dvě akce: 

• Konference o evropském semestru, kterou uspořádal Evropský parlament. Konference 
poskytla příležitost k výměně informací o osvědčených postupech při provádění jednotlivých 
cyklů evropského semestru a k utužení spolupráce za účelem kontroly opatření přijímaných 
vnitrostátními i unijními orgány výkonné moci v rámci evropského semestru. 

• Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii, 
kterou společně uspořádaly a společně také předsedaly maltská Poslanecká sněmovna a 
Evropský parlament. Konference je fórem pro plodné debaty a výměnu osvědčených postupů 
při provádění ustanovení Smlouvy v oblasti spolupráce mezi vnitrostátními parlamenty a 
Evropským parlamentem. Jejím cílem je také zajistit demokratickou odpovědnost v oblasti 
hospodářské správy a rozpočtové politiky v EU, zejména v Hospodářské a měnové unii, a to 
s ohledem na sociální rozměr, a aniž by byly dotčeny pravomoci parlamentů v EU. 

Evropský parlamentní týden nabídl příležitost k setkání více než stovky poslanců vnitrostátních 
parlamentů z celé Evropské unie a poslanců Evropského parlamentu, kteří jednali o 
hospodářských, rozpočtových a sociálních záležitostech.  

V rámci estonského předsednictví Rady EU uspořádal estonský parlament Meziparlamentní 
konferenci o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii ve dnech 29. až 31. října 
2017 v Tallinnu. Meziparlamentní konference se zaměřila na výměnu názorů týkajících se těchto 
čtyř témat: budoucnost hospodářské a měnové unie, opatření pro stimulaci hospodářství a 
finanční pomoci, rozpočtové problémy Evropské unie a efektivní výběr daní. Předseda 
estonského parlamentu Eiki Nestor a místopředseda Finančního výboru estonského parlamentu 
Remo Holsmer moderovali třídenní konference, na níž se sešlo 172 poslanců zastupujících 26 
členských států, Evropský parlament, Evropskou komisi, Norsko a Černou Horu. 
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4.2 Meziparlamentní spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky  

Meziparlamentní konference pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) 
a společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP) byla zřízena rozhodnutím Konference 
předsedů parlamentů EU v roce 2012 a je meziparlamentní platformou pro rozpravy 
o zahraniční, bezpečnostní a obranné politice EU. Konference, kterou dvakrát ročně pořádá 
parlament členského státu aktuálně předsedajícího v rámci rotujícího předsednictví Rady, a to 
v úzké spolupráci s Evropským parlamentem, se pravidelně účastní poslanci z celé EU. Výbor 
Evropského parlamentu pro zahraniční věci navíc často zve vnitrostátní parlamenty na svá 
zasedání do Bruselu, čímž doplňuje meziparlamentní dialog této klíčové oblasti politiky. Viz 
www.ipex.eu. 

V roce 2017 se uskutečnily 10. a 11. meziparlamentní konference v oblasti SZBP/SBOP na Maltě 
(26.–28. dubna) a v Tallinnu (2.–4. září). Delegace Evropského parlamentu se na obě zasedání 
skládaly z členů Výboru pro zahraniční věci a Podvýboru pro bezpečnost a obranu a předsedal 
jim David McAllister, předseda Výboru pro zahraniční věci. 

Během Meziparlamentní konference pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku 
a společnou bezpečnostní a obrannou politiku, která byla uspořádána v rámci maltského 
předsednictví Rady EU, se diskuse zaměřily na tato témata: východní aspekt evropské politiky 
sousedství, evropská reakce na nestabilitu a hrozby v jižním Středomoří a na Středním východě. 
Samostatné workshopy byly věnovány migrační politice EU v roce 2017 a v následujících letech, 
boji proti propagandě a informační válce, akčnímu plánu pro evropskou obranu a vztahům EU a 
NATO. Konference přijala komplexní závěry s konkrétními doporučeními ke všem uvedeným 
tématům. 

V průběhu druhé poloviny roku 2017 se z podnětu estonského parlamentu konference rozhodla 
projednat a vyměnit si informace týkající se například těchto témat: Evropa v globálním 
kontextu; posílení jednoty západu a transatlantických vztahů; priority EU v oblasti SZBP/SBOP; 
současná situace za hranicemi EU; způsoby posílení evropské obrany a praktické aspekty 
hybridního světa včetně kybernetické oblasti a strategické komunikace. Během konference byly 
konkrétní semináře věnovány tématu hranic Evropské unie se zaměřením na Západní Balkán a 
Východní partnerství a Rusko.  

Spolupředsedové ve společném prohlášení potvrdili, že pololetní konference umožnila 
poslancům vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu koordinovat politická stanoviska 
ke klíčovým otázkám bezpečnosti a obrany s cílem zvýšit účinnost tvorby politik na vnitrostátní 
a unijní úrovni při řešení těchto globálních výzev. 

4.3 Meziparlamentní setkání výborů a jiná meziparlamentní setkání 

Kromě dvou pravidelných meziparlamentních konferencí pořádají výbory Evropského 
parlamentu ročně až 20 meziparlamentních setkání výborů, na které zvou příslušné výbory 
vnitrostátních parlamentů, aby projednaly konkrétní otázky. Další druhy meziparlamentních 
setkání jsou pořádány spíše ad hoc, často parlamentem státu zastávajícího předsednictví.  

Vztahy mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty se v posledních letech značně 
prohloubily. Diskuse na meziparlamentních setkáních výborů nabízejí poslancům platformu pro 
konkrétnější a cílenější výměny názorů na klíčové legislativní a politické otázky společného 
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zájmu. Meziparlamentní setkání výborů nyní představují dynamický prvek meziparlamentní 
spolupráce a jsou zařazeny na program činnosti výborů Evropského parlamentu. Soustavně 
vysoká účast a angažovanost vnitrostátních parlamentů vedla na úrovni EP k průběžným úvahám 
o způsobu, jak nejlépe zajistit vzájemnou prospěšnost a vhodnost schůzí k danému účelu. 

V roce 2017 bylo uspořádáno patnáct meziparlamentních setkání výborů, většinou v tradičním 
formátu meziparlamentního setkání výborů, také však v podobě jiných debat. Setkání byla 
pořádána v Bruselu z podnětu jednoho nebo více výborů Evropského parlamentu s podporou 
Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. Zvláště vysoký počet setkání a konečná volba 
témat byly výsledkem komplexního vyvažování legislativních a politických priorit parlamentů 
EU a priorit daných mezinárodním vývojem. V roce 2017 se na setkáních, jež uspořádalo devět 
různých parlamentních výborů, setkalo 450 poslanců vnitrostátních parlamentů se 400 poslanci 
Evropského parlamentu. Tři výbory uspořádaly více než jednu akci za účasti vnitrostátních 
parlamentů: Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) uspořádal tři 
setkání, zatímco Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO) a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
(FEMM) uskutečnily po dvou meziparlamentních schůzích výborů.  

Evropský parlament zajistil, aby byla do kalendáře meziparlamentních činností pravidelně 
zařazena řada setkání. K nim patří: Evropský parlamentní týden (viz kapitola 4.1), výroční 
debaty týkající se cyklu evropského semestru, pololetní setkání Výboru pro zahraniční věci na 
Meziparlamentní konferenci pro SZBP/SBOP (viz kapitola 4.2) a schůze Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví Evropského parlamentu dne 8. března u příležitosti Mezinárodního dne žen.  

Kromě březnového meziparlamentního setkání výborů věnovaného posílení hospodářského 
postavení žen výbor FEMM v roce 2017 připomněl Mezinárodní den proti násilí na ženách 
uspořádáním meziparlamentního setkání výborů pod názvem „Istanbulská úmluva: boj proti 
násilí na ženách na vnitrostátní a evropské úrovni“. 

V průběhu celého roku 2017 výbory Evropského parlamentu aktivně a významně přispívaly k 
aktuální debatě o budoucnosti Evropy prostřednictvím konkrétních návrhů reforem evropských 
politik a institucí. Kdykoli to bylo možné, zvaly výbory vnitrostátní parlamenty k diskusím v 
rámci meziparlamentních setkání výborů.  

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) uspořádal meziparlamentní 
setkání výborů na téma „Třetí reforma společného evropského azylového systému“ a další 
setkání věnované vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva. Déle 
výbor LIBE uspořádal debatu s vnitrostátními parlamenty a občanskou společností na téma 
„Komplexní posouzení bezpečnostní politiky EU“.  

Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO) pozval vnitrostátní parlamenty na meziparlamentní setkání 
výborů nazvané „Budoucnost Evropy: Pohledy na návrhy Evropského parlamentu a bílou knihu 
Komise“. Jako přípravný krok v rámci vypracování své zprávy „Provádění ustanovení Smlouvy, 
která se týkají vnitrostátních parlamentů“ uspořádal výbor AFCO specializované 
meziparlamentní setkání výborů, na níž poslanci a odborníci poskytli zpravodaji přímý vhled do 
daného tématu.  

Výbor pro regionální rozvoj se zaměřil na budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020. Výbor 
EP pro zahraniční věci (AFET) jednal o vyhlídkách procesu integrace a přistoupení zemí 
Západního Balkánu k EU, neboť včasná výměna názorů na toto téma byla oznámena jako jedna 
z hlavních priorit bulharského předsednictví. Vnitrostátní parlamenty se zapojily do rozpravy o 
úloze EU na globální scéně v rámci meziparlamentního setkání výborů na téma „Provádění 
evropského konsensu o rozvoji a cílů udržitelného rozvoje“, kterou uspořádal Výbor pro rozvoj.  
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Vrcholem roku 2017 byla ustavující schůze Skupiny pro společnou parlamentní kontrolu 
Europolu, kterou společně uspořádal výbor LIBE a estonské předsednictví. Byl to výsledek 
náročného procesu konzultací a výměn (viz kapitola 2.3).  

Posledním trendem v oblasti meziparlamentní spolupráce bylo pozvání vnitrostátních 
parlamentů k účasti na konferencích na vysoké úrovni, které se konají z podnětu a pod záštitou 
předsedy Evropského parlamentu. První konference na vysoké úrovni se zabývala řízením 
migrace a uskutečnila se dne 21. června 2017. Následovaly podobné akce, jejichž tématem byly: 
cestovní ruch (27. září 2017), financování čisté energie (7. listopadu 2017) a obnovené 
partnerství s Afrikou (22. listopadu 2017). Na konferencích na vysoké úrovni se sešli poslanci 
vnitrostátních parlamentů, Evropského parlamentu a řada nejrůznějších zúčastněných stran. 
Tento nový formát nabídl širokou škálu pohledů na uvedená témata, a přispěl tak k 
informovanějším parlamentním rozpravám. 

Seznam všech meziparlamentních setkání pořádaných výbory Evropského parlamentu v roce 
2017 i podrobnější statistiky se nacházejí v příloze II. 

4.4 Dvoustranné návštěvy vnitrostátních parlamentů EU v Evropském parlamentu 

Soustavně se vyvíjejícím nástrojem a formátem meziparlamentního dialogu jsou dvoustranné 
návštěvy jednotlivých vnitrostátních parlamentů v Evropském parlamentu. Často jsou 
kombinovány s návštěvami ostatních orgánů EU. Tento formát nabízí velmi soustředěný, na 
míru připravený, flexibilní a nákladově a časově efektivní rámec pro diskuse o otázkách, jimiž 
se zabývají zejména vnitrostátní parlamenty.  

Účelem dvoustranných návštěv je podpořit a posílit vztahy mezi parlamenty na politické i 
správní úrovni. Jejich počet je na vzestupu, což je nejnovější trend, který bude nepochybně 
pokračovat.  

V roce 2017 byl uspořádán rekordní počet návštěv: celkem 85. Nejvyšší počet žádostí o návštěvu 
zaslaly obě sněmovny parlamentu Spojeného království, francouzské Národní shromáždění a 
norský parlament. Návštěvy parlamentu Spojeného království se přirozeně zaměřovaly na 
odchod Spojeného království z EU. Účelem francouzských návštěv byla zejména podpora 
francouzského procesu zásadní parlamentní reformy. Norskou činnost lze zčásti vysvětlit také 
brexitem, neboť „norský model“ byl ještě v roce 2017 jednou z věrohodných možností pro 
budoucí vztahy EU a Spojeného království. Jak je uvedeno v kapitole o budoucnosti EU, 
významnými body jednání při těchto setkáních byly odchod Spojeného království z EU a 
přibližování občanů k EU. 

Specifické návštěvy pro poslance a odborníky jsou organizovány pro parlamenty zemí, které 
poprvé zastávají předsednictví EU, a to v rámci programu na podporu parlamentu státu 
zastávajícího předsednictví (viz kapitola 6.3). Evropský parlament příležitostně na požádání 
organizuje návštěvy pracovníků těch parlamentních komor, které procházejí procesem úprav 
nebo modernizace své organizace a vyjadřují zájem o fungování EP. 

Podrobný seznam všech návštěv vnitrostátních parlamentů v Evropském parlamentu včetně 
videokonferencí, které se uskutečnily v roce 2017 za podpory Ředitelství pro vztahy s 
vnitrostátními parlamenty, se nachází v příloze III. 
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5. „Mechanismus včasného varování“ a „neformální politický dialog“ – protokoly č. 1 
a č. 2 Lisabonské smlouvy  

Protokol č. 2 ke SFEU stanoví přezkumný mechanismus, tzv. „mechanismus včasného 
varování“, jenž zapojuje vnitrostátní parlamenty. Na základě tohoto mechanismu mohou 
vnitrostátní parlamenty provádět přezkum návrhů legislativních aktů, a pokud soudí, že 
dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity, mohou ve lhůtě osmi týdnů ode dne 
postoupení zaslat předkládajícímu orgánu „odůvodněné stanovisko“. Protokol stanoví postup 
pro přezkoumání, a dokonce stanoví povinnost přezkoumání návrhu (známou jako „žlutá 
karta“, resp. „oranžová karta“), jestliže počet přijatých odůvodněných stanovisek překročí 
stanovený limit. Tato formální úloha vnitrostátních parlamentů podpořila vyšší úroveň 
spolupráce s Evropským parlamentem a vedla k přezkumu a úpravě jeho jednacího řádu a 
administrativních struktur s cílem dosáhnout dalšího zlepšení meziparlamentních vztahů.  
Viz www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/connect/welcome.html. 

5.1 Mechanismus včasného varování 

Pokud jde o mechanismus včasného varování, dokumenty zaslané vnitrostátními parlamenty 
jsou posuzovány v rámci těchto kategorií3:  

1. „odůvodněné stanovisko“, jestliže byl dokument Evropskému parlamentu předán v 
osmitýdenní lhůtě uvedené v článku 6 protokolu č. 2 Lisabonské smlouvy4 a jestliže uvádí 
nesoulad se zásadou subsidiarity; 

2. „příspěvky“, pokud nesplňuje výše uvedená kritéria. 
V rámci Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný Výbor pro 
právní záležitosti (JURI)5. 

V roce 2017 Evropský parlament formálně obdržel 421 dokumentů od vnitrostátních parlamentů 
podle protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality. Z tohoto počtu bylo 49 
odůvodněných stanovisek, zatímco zbývajících 372 dokumentů tvořily příspěvky (dokumenty, 
které neuvádějí problémy týkající se dodržování subsidiarity).  

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost (1. prosince 2009) zaslaly vnitrostátní parlamenty 
2 799 dokumentů. Z nich bylo jen 429 (15 %) odůvodněných stanovisek tvrdících, že došlo k 
porušení zásady subsidiarity, zatímco převážnou většinu (přibližně 85 %) tvořily příspěvky 
zabývající se podstatou návrhů. 

To dokazuje, že vnitrostátní parlamenty nepoužívaly tento mechanismus k zastavení 
legislativního procesu na úrovni EU. Dosud zaslalo velký počet odůvodněných stanovisek jen 
několik málo vnitrostátních parlamentů. V roce 2017 vydalo odůvodněná stanoviska 18 ze 41 

                                                
3 Viz dokument Konference předsedů výborů ze dne 15. prosince 2010 nazvaný: „Společný přístup k nakládání na 
úrovni výborů s odůvodněnými stanovisky vnitrostátních parlamentů a s veškerými dalšími dokumenty 
vnitrostátních parlamentů“. 
4 Článek 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality: „Ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení 
návrhu legislativního aktu v úředních jazycích Unie může každý vnitrostátní parlament nebo kterákoli komora 
vnitrostátního parlamentu zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko 
uvádějící, proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. Je věcí vnitrostátního parlamentu 
nebo komory vnitrostátního parlamentu případně konzultovat regionální parlamenty, které mají normotvornou 
pravomoc.“ 
5 Jednací řád Evropského parlamentu; příloha V bod XVI, 1.: „[Výbor pro právní záležitosti] je příslušný pro 
záležitosti týkající se: výkladu, uplatňování a sledování práva Unie, souladu aktů Unie s primárním právem, včetně 
volby právního základu a dodržování zásady subsidiarity a proporcionality“. 
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komor. Nejaktivnější byly: francouzský Sénat s osmi, německý Bundestag a rakouská 
Bundesrat, které zaslaly po šesti odůvodněných stanoviscích. 

Od zavedení tohoto mechanismu byl práh požadovaný k zahájení postupu přezkumu zvaného 
„žlutá karta“ zatím dosažen pouze třikrát, naposledy v květnu 2016 ve věci návrhu na revizi 
směrnice o vysílání pracovníků. Komise se rozhodla svůj návrh zachovat, neboť podle jejího 
názoru zásadu subsidiarity neporušuje6. Mnoho vnitrostátních parlamentů, které se podílely na 
této třetí „žluté kartě“, vyjadřovalo své rozčarování z výsledku během celého roku 2017. 

Vnitrostátní parlamenty využily protokolu č. 2 k vyjádření svých názorů týkajících se spíše 
věcného obsahu návrhů než subsidiarity. To je projevem jejich přání více se začlenit do 
základního legislativního procesu.  

Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty poskytuje poslancům (zvláště zpravodajům), 
politickým orgánům a službám Evropského parlamentu specifické odborné poznatky a stručné 
informace týkající se podání vnitrostátních parlamentů v průběhu legislativního cyklu. 

V této souvislosti ředitelství vede databázi CONNECT, která obsahuje všechny dokumenty 
obdržené od vnitrostátních parlamentů od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Databáze 
CONNECT byla počátkem roku 2017 upgradována, aby obsáhla řadu důležitých funkcí pro 
vyhledávání a statistických nástrojů. Nyní je k dispozici na webových stránkách Ředitelství pro 
vztahy s vnitrostátními parlamenty: 
www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/connect/welcome.html. 

Tento upgrade vedl i k tomu, že jsou informace přímo vkládány do společného pracovního 
prostoru eCommittee GŘ IPOL/EXPO. Stejně jako všechny ostatní dokumenty a informace 
výborů související s určitým legislativním spisem, jsou dokumenty vnitrostátních parlamentů 
zařazovány přímo ke spisu, jehož se týkají. To platí nejen pro odůvodněná stanoviska, ale i pro 
všechny dokumenty obdržené od vnitrostátních parlamentů. 

Další službou, kterou ředitelství poskytuje, je měsíční Oznámení o aktuálním stavu týkající se 
odůvodněných stanovisek a příspěvků. Oznámení se skládá ze dvou částí: jedna uvádí přehled 
všech podání obdržených od předchozího oznámení a druhá odkazy na všechny legislativní spisy 
na programu jednání příslušného plenárního zasedání. Oznámení se vypracovává pro zasedání 
Konference předsedů výborů v úterý při každém zasedání ve Štrasburku a je součástí oficiální 
dokumentace zasedání. Oznámení o aktuálním stavu je k dispozici i na webových stránkách 
ředitelství a distribuuje se před každým plenárním zasedáním všem poslancům/asistentům a 
zástupcům politických skupin, právní službě a GŘ IPOL, GŘ EXPO, informačním kancelářím 
EP i útvarům Komise a Rady, které odpovídají za vztahy s vnitrostátními parlamenty. 

5.2 Neformální politický dialog 

Protokol č. 1 SFEU umožňuje vnitrostátním parlamentům vznášet připomínky jak k 
legislativním návrhům, které spadají do výlučné pravomoci Evropské unie, tak i k široké škále 
nelegislativních dokumentů týkajících se např. probíhajících rozprav na evropské úrovni, 
zelených/bílých knih nebo sdělení Evropské komise. Připomínky k takovým dokumentům bývají 
četné a spadají do rámce tzv. „neformálního politického dialogu“. 

                                                
6 Viz kapitola 2.2 “Zprávy v polovině období – 2016, Vztahy mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními 
parlamenty EU“, Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. 
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V roce 2017 vnitrostátní parlamenty tento nástroj nadále aktivně využívaly a zaslaly 199 
příspěvků7. V tomto ohledu byly v roce 2017 třemi nejaktivnějšími komorami rumunská 
Poslanecká sněmovna s 30 příspěvky, český Senát s 28 příspěvky a italská Poslanecká sněmovna 
s 27 příspěvky.  

Od roku 2009 přijal Evropský parlament od vnitrostátních parlamentů asi 1 900 příspěvků, tyto 
příspěvky jsou zveřejněny i ve výše zmíněné databázi CONNECT.  

Podrobné statistiky týkající se odůvodněných stanovisek a příspěvků, které Evropský parlament 
přijal v rámci mechanismu včasného varování v roce 2017, se nacházejí v příloze IV. 

5.3 Přepracované zásady subsidiarity a proporcionality 

V roce 2017 Komise i nadále věnovala zvýšenou pozornost vnitrostátním parlamentům a dialogu 
s nimi. Vnitrostátní parlamenty ve stále větší míře zvou komisaře ke svým rozpravám, 
spolupracují na společném výběru priorit určených ke kontrole v ročním pracovním programu 
Evropské komise a vznášejí legislativní podněty. 

Postupem let začaly vnitrostátní parlamenty společně uvažovat o možných praktických 
zlepšeních v rámci Smluv v zájmu maximální účinnosti cílů daných zásadou subsidiarity. Ve 
svých přijatých příspěvcích konference COSAC opakovaně uváděla doporučení, která se týkají 
zejména: vyloučení různých období prázdnin z počítání lhůty pro předkládání odůvodněných 
stanovisek; interní osmitýdenní lhůty pro odpovědi Komise na odůvodněná stanoviska 
vnitrostátních parlamentů; vyjasnění obsaženého v důvodové zprávě nových návrhů, které 
nahrazují akty, jež vedly k významnému počtu odůvodněných stanovisek, o tom, jak byly obavy 
z porušení zásady subsidiarity vyřešeny; a také toho, aby byly do důvodových zpráv zařazovány 
i další prvky posouzení dopadů, zejména analýza  nezbytná pro posouzení souladu aktu se 
zásadami subsidiarity a proporcionality8. 

Zlepšování kontroly subsidiarity a politického dialogu ve stávajícím rámci Smluv bylo 
projednáváno na plenárním zasedání LVII. konference COSAC na Maltě na schůzi nazvané 
„Úloha vnitrostátních parlamentů v budoucnosti EU“. Poslanci, kteří vystoupili v rozpravě, 
znovu zopakovali výše uvedené návrhy a požadovali také jak přesnější a odůvodněnější 
odpovědi, tak i další provádění mechanismu „zelené karty“, který je považován za pozitivní 
způsob předávání příspěvků vnitrostátních parlamentů. Několik komor, zejména ze zemí 
Visegrádské skupiny, bylo pro zavedení tzv. „červené karty“, která by parlamentům ve vztahu k 
návrhům Komise dala právo veta. 

Práce Evropského parlamentu na hodnocení toho, jak jsou prováděna ustanovení Smlouvy 
týkající se vnitrostátních parlamentů, je zmíněna v kapitole 2.6.3. 

Vnitrostátní parlamenty přivítaly ustavení Pracovní skupiny pro subsidiaritu, proporcionalitu a 
scénář „Dělat méně, zato efektivněji“, kterou dne 14. listopadu 2017 vytvořil předseda Evropské 
komise Jean-Claude Juncker. Do 15. července 2018 skupina předsedovi Komise předloží 
doporučení, jak lépe uplatňovat zásady subsidiarity a proporcionality, v jakých oblastech by 
                                                
7 Stejně jako v případě dokumentů zaslaných podle protokolu č. 2 se i dokumenty zaslané v rámci neformálního 
politického dialogu nazývají „příspěvky“. 
8 Komplexní shrnutí doporučení konference COSAC bylo zveřejněno ve zprávě, kterou delegaci COSAC předložila 
delegace českého Senátu. Zpráva měla být příspěvkem k činnosti Pracovní skupiny pro subsidiaritu, 
proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“. Dokument je k dispozici na adrese: www.ipex.eu/IPEXL-
WEB/parliaments/institution/czsen.do. 
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mohly být činnosti přeneseny zpět na členské státy nebo by jim mohly být zcela vráceny a jakými 
způsoby by bylo možné do tvorby a realizace politik EU lépe zapojit regionální a místní orgány. 

Konference předsedů Evropského parlamentu odmítla výzvu vyslat do této pracovní skupiny 
zástupce EP, neboť respektovala zavedenou zásadu, podle níž se poslanci Evropského 
parlamentu nemohou zapojovat v poradních fórech nebo pracovních skupinách, které zřizuje 
Evropská komise.  

Závěry LVIII. konference COSAC, která se konala v Tallinnu, uvádějí, že vnitrostátní 
parlamenty jsou v pracovní skupině zastoupeny prostřednictvím poslanců vnitrostátních 
parlamentů v rámci předsednické trojky konference COSAC (zástupci estonského, bulharského 
a rakouského parlamentu). Konference COSAC vyzvala Komisi, aby počet zástupců 
vnitrostátních parlamentů v pracovní skupině zvýšila, a dosáhla tak širšího zastoupení a získala 
širší škálu odbornosti. Komise tento návrh nepřijala.  

V důsledku toho a s cílem rozšířit debatu mezi všemi vnitrostátními parlamenty a koordinovat 
jejich úsilí při zastupování zájmů evropských občanů byla ustavena pracovní skupina konference 
COSAC, v níž jsou zastoupeny všechny vnitrostátní komory. 
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6. Nástroje pro výměnu informací a vzájemné kontakty 

6.1 Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) 

Členy Evropského střediska pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) společně spravovaného 
Evropským parlamentem a Parlamentním shromážděním Rady Evropy je 66 parlamentních komor (z 
toho 41 z Evropské unie) z 54 zemí a orgány EU. Jednotlivé parlamenty v rámci této sítě zastupuje 
téměř 120 korespondentů a jejich zástupců, kteří se podílejí na hlavních činnostech ECPRD, jež 
spočívají v intenzivní výměně informací a osvědčených postupů. Viz 
ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/public/page/about 

V roce 2017 oslavilo středisko ECPRD své 40. výročí. Evropský parlament spolu s Parlamentním 
shromážděním Rady Evropy uspořádal výroční konferenci korespondentů v Palais de l’Europe 
ve Štrasburku. Konference poskytla možnost zhodnotit minulé úspěchy a projednat budoucí 
příležitosti. Byla zahájena hlavním projevem, který se týkal významu informací z hlediska 
parlamentů a poslanců. Na něj navázal historický přehled toho, jak se středisko ECPRD stalo 
vzorem v oblasti výměny informací a osvědčených postupů. Na závěr dne se uskutečnily dvě 
prezentace, které popsaly úkoly, které stojí před parlamentními výzkumnými službami a 
knihovnami. 

Konference byla také příležitostí k představení dokumentu Festschrift, v němž korespondenti z 
přibližně 40 parlamentů ze svého pohledu popsali současný stav parlamentního výzkumu a 
význam střediska ECPRD pro naplňování informačních potřeb poslanců a parlamentních orgánů. 

A v neposlední řadě byla krátce před konferencí uvedena do provozu verze 5. webových stránek 
střediska ECPRD. Po dvou letech intenzivní práce došlo k úplné rekonstrukci interní struktury. 
Nový „reaktivní“ design nyní umožňuje bezproblémové používání pomocí chytrého telefonu, 
tabletu i klasického počítače. Je třeba znovu zdůraznit, že spolupráce s GŘ ITEC byla nadále 
vysoce účinná.  

Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty a Výzkumná služba Evropského parlamentu 
společně uspořádaly ve středisku ECPRD seminář nazvaný „Budoucnost parlamentních 
výzkumných služeb a knihoven v oblasti rychlé změny: optimalizace kvality, služeb, výstupů a 
relevance“. Tato akce přilákala 73 účastníků z 36 parlamentních komor. Novým slibným prvkem 
se na tomto semináři ukázaly být tzv. „průlomové skupiny“. Účastníci měli možnost diskutovat 
o metodických otázkách a problémech na třech souběžných workshopech: na téma brexitu, 
oběhového hospodářství a migrační politiky v Evropě. Zvláštní zasedání bylo věnováno 
regionálním iniciativám spolupráce mezi parlamentními výzkumnými službami ve 
skandinávských zemích, v jihovýchodní Evropě a v zemích Visegrádské skupiny. Toto zasedání, 
jakož i příspěvky přednesené na workshopech odhalily široký zájem o zapojení do rozsáhlejší 
výměny informací mezi službami. 

Pokud jde o komparativní žádosti, bylo v roce 2017 zaznamenáno nové maximum s celkem 337 
žádostmi, což znamená významný nárůst oproti roku 2016, kdy bylo síti podáno 273 žádostí. Na 
první pohled je to velmi pozitivní zpráva, neboť významně poukazuje na to, jak parlamenty síť 
ECPRD oceňují a jak je pro ně důležitá. Na druhou stranu každá žádost znamená vysoká 
očekávání týkající se požadovaných informací nejen z hlediska jejich počtu, ale i z hlediska 
kvality. Je proto zjevné, že příprava odpovědí na takto vysoký počet žádostí vede k významnému 
pracovnímu vytížení. Naštěstí dosud nejsou žádné známky toho, že by se činnost ECPRD mohla 
stát obětí vlastního úspěchu, je však nutné vést toto potenciální riziko v patrnosti. 
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Ředitelství Evropského parlamentu pro vztahy s vnitrostátními parlamenty jakožto 
zprostředkovatel poskytuje příslušným službám EP svou podporu. V roce 2017 předalo 
Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty jménem ostatních útvarů  Evropského 
parlamentu síti ECPRD šest žádostí. Kromě toho koordinovalo 31 odpovědí na žádosti ostatních 
parlamentů v síti ECPRD.  

Zaostřeno na parlamenty v Evropě  

Publikace „Zaostřeno na parlamenty v Evropě“ shrnuje informace o vybraných aktuálních 
otázkách, které jsou předmětem výměny informací mezi parlamenty v rámci sítě Evropského 
střediska pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD). 

V roce 2017 připravilo Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty pět nových vydání této 
publikace na celou řadu témat. 

Přehled otázek, které Evropský parlament konzultoval se sítí ECPRD, žádostí, na které EP 
poskytl odpovědi, podrobný seznam seminářů a statutárních zasedání ECPRD, jakož i přehled 
vydání „Zaostřeno na parlamenty v Evropě“ za rok 2017 se nachází v příloze V. 

6.2 Meziparlamentní výměna informací týkajících se EU (IPEX) 

Účelem Meziparlamentní výměny informací týkajících se EU (IPEX) je podporovat 
meziparlamentní spolupráci tím, že poskytuje parlamentům EU platformu pro elektronickou 
výměnu informací týkajících se EU. Platforma IPEX byla zahájena jako iniciativa 
vnitrostátních parlamentů EU a byla vyvinuta s technickou pomocí Evropského parlamentu. 
Dnes používá platformu IPEX při své denní činnosti 41 komor 28 vnitrostátních parlamentů a 
Evropský parlament. Platforma IPEX je neustále zlepšována, aby mohla reagovat na měnící 
se potřeby uživatelů. Viz www.ipex.eu. 

V roce 2017 byly přijaty dva důležité dokumenty. Dne 21. února schválili generální tajemníci 
parlamentů EU na svém zasedání v Bratislavě Digitální strategii platformy IPEX. Jedná se o 
komplexní plán týkající se budoucího rozvoje platformy IPEX. Digitální strategie rovněž 
nastiňuje strategické přístupy pro dosažení a provádění cílů platformy IPEX. Kromě toho při 
definování hlavních ustanovení týkajících se krátkodobé údržby a správy webových stránek také 
strategie určuje metody, jak aktivně zapojit vnitrostátní korespondenty platformy IPEX do plnění 
cílů digitální strategie, popisuje vztahy s jinými aktéry a platformami v rámci výměny informací 
v EU a konečně také určuje příslušná opatření na podporu platformy IPEX a pro další rozvoj 
komunikace. 

Na zasedání v Bratislavě dne 19. května 2017 Správní rada platformy IPEX přijala Pracovní 
program na období 2017–2020, který byl koncipován jako prováděcí nástroj digitální strategie. 
Tříletý pracovní program je určen pro slovenské (2017–2018), estonské (2018–2019) a rakouské 
(2019–2020) předsednictví platformy IPEX. Program obsahuje tyto prioritní cíle: podpora 
platformy IPEX, posílení sítě platformy IPEX a zlepšení databáze platformy IPEX.  

Za účelem provádění pracovního programu se Správní rada rozhodla zřídit tři pracovní skupiny, 
z nichž každá je pověřena prováděním jednoho prioritního cíle. 

Evropský parlament přijetí obou dokumentů aktivně podpořil. K tomuto úsilí přispěl i 
zaměstnanec odpovědný za platformu IPEX v GŘ ITEC a Oddělení pro institucionální 
spolupráci Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. Obnovenou podporu Evropského 
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parlamentu pro platformu IPEX dokládá pozornost, kterou jí věnoval zpravodaj EP Paulo Rangel 
při přípravě své zprávy o Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních 
parlamentů. Při několika návštěvách vnitrostátních parlamentů zpravodaj soustavně odkazoval 
na význam platformy a předkládal návrhy na její možný rozvoj.  

Jakkoli platforma IPEX není jedinou platformou pro výměnu dokumentů souvisejících s EU, z 
hlediska Evropského parlamentu je nepochybné, že platforma má potenciál stát se hlavním 
komunikačním kanálem mezi orgány EU a vnitrostátními parlamenty. 

Přestože rok 2017 byl pro platformu IPEX rokem intenzivních a hlubokých úvah a obnovy, 
pokud jde o její úlohu a ambice, platforma nadále plnila své konsolidované funkce. Platforma 
IPEX v současné době zpřístupňuje veřejnosti více než 88 000 stran dokumentů vnitrostátních 
parlamentů a orgánů Evropské unie a obsahuje 12 500 dokumentů týkajících se kontroly 
vypracovaných orgány EU v souvislosti s téměř 10 000 spisy. V roce 2017 činil celkový počet 
legislativních a nelegislativních dokumentů v IPEXu 1 053 (2016: 1064; 2015: 805; 2014: 933). 

V roce 2017 navštívilo webové stránky platformy IPEX 307 737 jednotlivých návštěvníků, což 
znamená značný nárůst v souladu s obecně vzestupným trendem z předešlých let. Počet 
prohlížených stran (téměř 6 milionů) odpovídá vzorci pozorovanému v posledních třech letech. 

6.3 Ostatní sítě a nástroje  

Zástupci vnitrostátních parlamentů v Bruselu 

Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty vítá a je hostitelem administrativních zástupců 
určených vnitrostátními parlamenty EU / jejich komorami, aby působili v Evropském 
parlamentu. V zájmu posílení meziparlamentní spolupráce v EU nabízí Evropský parlament od 
roku 1991 (rok 2016 byl 25. výročím dohody) zástupcům parlamentů na požádání volnou 
kancelář a další interní zařízení ve svých prostorách v Bruselu a ve Štrasburku.  

V zájmu usnadnění vztahů s EU vyslaly postupem času do Bruselu svého zaměstnance všechny 
vnitrostátní parlamenty EU. V současné době pracuje v 37 kancelářích 55 osob ze 40 komor. 
Zástupci vnitrostátních parlamentů pracují ve stejné budově Evropského parlamentu, v níž se 
nachází Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. To vytváří v mnoha případech 
součinnost a podporuje snadnou interakci. 

Tito zástupci jsou zaměstnanci vnitrostátních parlamentů. Jejich role je administrativní a 
neutrální: jejich úkol vzájemného informování (jako obousměrný tok mezi Evropským 
parlamentem a vnitrostátními parlamenty) je klíčovým faktorem v záležitostech EU, jelikož 
konečný cíl těchto výměn je velmi konkrétní, a sice nalézt společnou odpověď na parlamentní 
úrovni na množství výzev, kterým Evropská unie čelí. 

Aktualizovaný seznam zástupců je k dispozici zde: 
www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts. 

Program na podporu parlamentu státu zastávajícího předsednictví 

Během přípravné fáze parlamentního rozměru každého předsednictví EU dochází k 
zintenzivnění meziparlamentní spolupráce a výměn. Pokud parlament země, která zastává 
rotující předsednictví v Radě EU poprvé, požádá Evropský parlament o pomoc s přípravou 
parlamentního rozměru svého předsednictví, může Evropský parlament sdílet náklady programu 
s příslušným parlamentem, a to v mezích řádného finančního řízení. V rámci tohoto programu 
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se Evropský parlament snaží nabízet individualizovanou podporu vycházející z potřeb a priorit 
předsednictví. 

Poté, co došlo ke změně harmonogramu předsednictví Rady EU, stála před úkolem zastávat 
předsednictví EU poprvé bezprecedentní řada členských států: Slovensko, Malta, Estonsko a 
Bulharsko. Všechny parlamenty těchto zemí využily programu na podporu předsednictví EU.  

Z podnětu maltského parlamentu byla uspořádána návštěva Malty za účelem přípravy 
parlamentního rozměru před předsednictvím. Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty 
bylo zastoupeno na semináři o subsidiaritě, který se při této příležitosti uskutečnil. 

V roce 2017 ředitelství s úspěchem uspořádalo několik studijních návštěv a informačních akcí 
pro odborníky z estonského a bulharského parlamentu v několika výborech a útvarech 
Evropského parlamentu. Podobný program se předpokládá pro rumunský parlament.  

Účastníci programu potvrdili, že zejména důkladné včasné výměny byly užitečné pro lepší 
naplánování parlamentního rozměru. Bylo vysoce ceněno vytváření sítí se všemi příslušnými 
partnery (poslanci Evropského parlamentu, úředníky Evropského parlamentu, zástupci 
vnitrostátních parlamentů, úředníkem platformy IPEX, sekretariátem konference COSAC, 
projektovými týmy meziparlamentních konferencí) a sdílení poznatků a nejnovějších zkušeností. 
Přenos odborných poznatků a neustálá komunikace zajišťovaly i soudržnost práce v rámci 
parlamentního aspektu jednotlivých předsednictví. 

Týdenní plán činností zahrnujících vnitrostátní parlamenty 

Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty zveřejňuje rozsáhlé informace o akcích, které 
se týkají vnitrostátních parlamentů nebo zahrnují jejich účast, a to prostřednictvím svého 
týdenního plánu činnosti, zpravodaje Weekly Agenda. Cílem je zvýšit transparentnost a 
viditelnost celé řady meziparlamentních aktivit. Zpravodaj Weekly Agenda se zasílá všem 
poslancům Evropského parlamentu a většině jeho útvarů. Obsahuje akce pro dva nadcházející 
týdny. 
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7. PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA I – Zasedání konference COSAC – témata a hlavní řečníci v roce 2017 

 
Jednání konference COSAC 

 
Témata 

 
Hlavní řečníci / účastníci 

diskuse z Evropského 
parlamentu 

 
Schůze předsedů 
Malta, 22.–23. ledna 2017 

I Úvahy o maltském předsednictví 
EU 
II Diskuse o ročním pracovním 
programu Komise 2017  

 

Danuta Hübnerová, předsedkyně 
Výboru pro ústavní záležitosti 
(AFCO) Evropského parlamentu  
 
 
 
 

Plenární zasedání LVII. 
konference COSAC na Maltě ve 
dnech 28.-30. května 2017 

I Úvahy o maltském předsednictví  
II Úloha vnitrostátních parlamentů 
v budoucnosti EU 
III Výsledek referenda ve 
Spojeném království – aktuální 
stav  
IV Rozšiřování modré ekonomiky 
– K udržitelnější integrované 
námořní politice EU 
V Migrace – Boj proti 
převaděčství a obchodování s 
lidmi a budování humánní a 
účinné politiky návratů a zpětného 
přebírání osob 

 

Mairead McGuinnessová, první 
místopředsedkyně Evropského 
parlamentu 
 
 
Danuta Hübnerová, předsedkyně 
Výboru pro ústavní záležitosti 
(AFCO) Evropského parlamentu 
 
 

Schůze předsedů 
v Tallinnu ve dnech 9.–
10. července 2017 

I Priority estonského 
předsednictví  
II Od „start-upů“ k „scale-upům“ 
– nevyužitý potenciál EU 

 
 
 
 
 
 

Plenární zasedání LVIII. 
konference COSAC v Tallinnu ve 
dnech 26.–28. listopadu 2017 

I Budoucnost Evropské unie  
II Přibližování Evropské unie 
jejím občanům – jaké jsou 
osvědčené postupy vnitrostátních 
parlamentů? 
III Digitální jednotný trh: 
současný vývoj e-služeb 
IV Vytvoření efektivní a 
udržitelné bezpečnostní unie 
V Vnější rozměr migrace: 
prevence nelegální migrace a boj 
proti ní 
 

Danuta Hübnerová, předsedkyně 
Výboru pro ústavní záležitosti 
(AFCO) Evropského parlamentu 
 
 
 
 
 
 
 

Podrobnější informace o pořadech jednání zasedání konference COSAC ve znění zveřejněném předsednictvími 
naleznete na webových stránkách konference COSAC: www.cosac.eu.  
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PŘÍLOHA II  – Meziparlamentní setkání uspořádaná v roce 2017 výbory Evropského 
parlamentu v Bruselu9 

  Účast 

  Vnitrostátní parlamenty10 EP 
Výbor EP Událost Poslanci Země Parlamenty/

komory 
Poslanci 

ECON/BUDG/ 
EMPL 

30. ledna–1. února 
Evropský parlamentní týden: 
Cykly evropského semestru 2016-
2017 
Meziparlamentní konference podle 
článku 13 Smlouvy o stabilitě, 
koordinaci a správě v hospodářské a 
měnové unii 
 

98 24 30 

90 
ECON/ 
PANA  

ICM - 49 
EMPL 

ICM - 12 
BUDG 

ICM - 29 

LIBE 28. února 
Meziparlamentní setkání výborů: 
„Třetí reforma společného 
evropského azylového systému – 
připraveni na výzvu“ 

46 18 21 40 

FEMM 8.–9. března  
Meziparlamentní setkání výborů: 
Zlepšení hospodářského postavení 
žen:  
„Spojme síly“ 

25 15 16 19 

AFCO 2. května 
Meziparlamentní setkání výborů: 
„Provádění ustanovení Smlouvy, 
která se týkají vnitrostátních 
parlamentů“ 
Zpravodaj: Paulo Rangel 

11 8 9 9 

LIBE 11. května 
Výměna názorů mezi Evropským 
parlamentem, vnitrostátními 
parlamenty a občanskou společností: 
komplexní posouzení bezpečnostní 
politiky EU 

13 9 9 16 

LIBE 22. června 
Meziparlamentní setkání výborů: 
„Vytvoření mechanismu EU pro 
demokracii, právní stát a základní 
práva“ 

25 15 18 22 

LIBE 9.–10. října 
Ustavující schůze „Skupiny pro 
společnou parlamentní kontrolu 
Europolu (JPSG)“ 

69 26 34 

29 
9. října 

2017 (12) 
Řádní 
členové 

JPSG: 10 
Náhradníci 
v JPSG: 1 

Ostatní 
poslanci 

EP: 1 
10. října 
2017 (17) 

                                                
9 Není-li uvedeno jinak, všechna setkání jsou meziparlamentními schůzemi výborů. 
10 Členské státy EU, kandidátské země, potenciální kandidátské země, Švýcarsko a Norsko 
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Řádní 
členové 

JPSG: 12 
Náhradníci 
v JPSG: 2 

Ostatní 
poslanci 

EP: 3 
ECON 10. října 

Výměna názorů mezi Evropským 
parlamentem a vnitrostátními 
parlamenty týkající se „doporučení 
pro jednotlivé země a společného 
konsolidovaného základu daně z 
příjmů právnických osob“ 

29 18 20 24 

AFCO 11. října 
Meziparlamentní setkání výborů: 
Budoucnost Evropy: „Pohledy na 
návrhy Evropského parlamentu a 
bílou knihu Komise“ 

25 16 19 11 

DEVE 21. listopadu 
Meziparlamentní setkání výborů: 
„Evropský konsensus o rozvoji a 
cíle udržitelného rozvoje“ 

23 22 26 27 

AFET 21. listopadu 
Meziparlamentní setkání výborů: 
„Proces přistoupení zemí Západního 
Balkánu k EU“ 

33 25 29 63 

FEMM 21. listopadu 
Meziparlamentní setkání výborů: 
„Istanbulská úmluva: boj proti násilí 
na ženách na vnitrostátní a evropské 
úrovni“ 

31 15 18 17 

REGI 22. listopadu 
Meziparlamentní setkání výborů: 
„Současná klíčová témata politiky 
soudržnosti a budoucnost v roce 
2020“ 

22 13 15 33 

CELKEM  450   400 
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PŘÍLOHA III – Návštěvy vnitrostátních parlamentů11 v Evropském parlamentu (včetně 
videokonferencí) v roce 2017 

Datum Země / komora Výbor / ostatní 

9.1.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Reforma systému EU pro obchodování s emisemi 

12.1.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) 

Claude Bartolone, předseda francouzského 
Národního shromáždění s delegací (poslanci, 
úředníci, členové kabinetu) 

17.–19.1.2017 UK – Sněmovna lordů Zvláštní výbor pro Evropskou unii 

25.1.2017 UK – Sněmovna lordů Podvýbor pro finanční záležitosti EU 

25.1.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Návštěva týkající se společné zemědělské politiky 

25.1.2017 DK – Dánský parlament 
(Folketinget)  Pracovní návštěva úředníků 

31.1.2017 NO – Norský parlament Stálý výbor norského parlamentu pro dopravu a 
komunikace 

6.2.2017 NL – Nizozemská dolní komora 
(Tweede Kamer) Člen poslanecké sněmovny 

6.–7.2.2017 BG – Národní shromáždění 
(Narodno sabranie)  Návštěva úředníků 

8.2.2017 IE – Irský parlament (Oireachtas) Smíšený výbor pro záležitosti 
Evropské unie 

8.–9.2.2017 NO – Norský parlament Pracovní návštěva norského parlamentu 
27.2.2017 UK – Dolní sněmovna Výbor pro záležitosti Walesu 

28.2.2017 EE – Estonský parlament 
(Riigikogu) 

Setkání se spolupředsedy konference COSAC a 
komisařem Avramopoulosem 

2.–3.3.2017 EE – Estonský parlament 
(Riigikogu) Návštěva generálního tajemníka a úředníků 

3.3.2017 NO – Norský parlament Návštěva předsedy Stálého výboru pro zahraniční 
věci a obranu  

7.3.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Pracovní návštěva úředníků 

9.–10.3.2017 EE – Estonský parlament 
(Riigikogu) Návštěva úředníků 

20.3.2017 DK – Dánský parlament 
(Folketinget) a islandský parlament Pracovní návštěva poslanců a úředníků 

23.3.2017 NO – Norský parlament Prezentace pro vedoucí představitele Norského 
ústavu veřejného zdraví 

23.3.2017 DK – Dánský parlament 
(Folketinget)   

Setkání poslanců z Výboru pro zahraniční věci a 
Výboru pro evropské záležitosti včetně jednoho 
předsedy strany a několika bývalých ministrů s 
Guyem Verhofstadtem, předsedou skupiny ALDE, 
hlavním zástupcem Evropského parlamentu pro 
proces jednání o brexitu, a Danutou Hübnerovou, 
předsedkyní Výboru pro ústavní záležitosti 
Evropského parlamentu  

23.3.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) 

Setkání úředníků s úředníky sekretariátů výborů EP 
ENVI a ITRE 

28.3.2017 UK – Dolní sněmovna Výbor Dolní sněmovny pro odchod z EU 

                                                
11 Vnitrostátní parlamenty EU, norský parlament, Severská rada. 



 
 

38 

28.–30.3.2017 BG – Národní shromáždění 
(Narodno sabranie) Návštěva úředníků 

29.3.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Sekretariát výboru ECON 

29.3.2017 UK – Sněmovna lordů Dialog o brexitu 

30.3.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Pracovní návštěva úředníků 

20.4.2017 AT – Rakouský parlament GŘ COMM, GŘ INLO 
25.4.2017 UK – Dolní sněmovna Zvláštní výbor 

26.4.2017 DK – Dánský parlament 
(Folketinget)   Výbor pro záležitosti EU 

26.–28.4.2017 BG – Národní shromáždění 
(Narodno sabranie) Návštěva úředníků 

3.5.2017 UK – Dolní sněmovna Zvláštní výbor 
3.5.2017 UK – Sněmovna lordů Dialog o brexitu 
4.5.2017 UK – Sněmovna lordů Dialog o brexitu 
9.5.2017 GR – Řecký parlament Návštěva předsedy řeckého parlamentu 

30.5.2017 IT – Poslanecká sněmovna 
(Camera dei Diputati) 

Výbor pro projevy xenofobie, rasismu a nenávisti 
(Výbor Jo Coxové), kterému předsedá Laura 
Boldriniová, předsedkyně italské Poslanecké 
sněmovny, a italská poslankyně EP Cécile Kashetu 
Kyengeová, 
spolupředsedkyně meziskupiny EP pro boj proti 
rasismu a diverzitu (ARDI) (videokonference) 

6.6.2017 UK – Dolní sněmovna Studijní návštěva úředníků 

7.6.2017 EE – Estonský parlament 
(Riigikogu) 

Návštěva předsedů výborů pro zahraniční věci a 
národní obranu 

7.–8.6.2017 EE – Estonský parlament 
(Riigikogu) Návštěva úředníků 

7.6.2017 DE – Spolkový sněm (Bundestag) Skupina studentů z Humboldtovy univerzity 

8.6.2017 ES – Španělský parlament (Cortes 
Generales) 

Setkání poslanců španělského parlamentu s 
předsedou EP Antoniem Tajanim 

8.6.2017 NO – Norský parlament Návštěva zaměstnanců společnosti Statnett 
9.6.2017 NO – Norský parlament Stážisté na norského ministerstva zahraničních věcí 

26.6.2017 NL – Nizozemská dolní komora 
(Tweede Kamer) Výbor pro záležitosti EU  

26.6.2017 NL – Nizozemská dolní komora 
(Tweede Kamer) 

Návštěva Svena Koopmanse, zpravodaje pro 
„evropské volební právo“ 

27.-28.6.2017 LT – Seimas Delegace litevského parlamentu 
4.–5.7.2017 UK – Dolní sněmovna Pracovní návštěva úředníků 
10.7.2017 IE – Irský parlament (Oireachtas) Návštěva úředníků 

10.7.2017 NL – Nizozemská dolní komora 
(Tweede Kamer) Delegace dolní komory nizozemského parlamentu 

10.–13.7.2017 UK – Dolní sněmovna 1 poslanec a 1 úředník 
12.7.2017 UK – Sněmovna lordů Brexit 
4.9.2017 UK – Dolní sněmovna Návštěva poslance Hilary Benna  
5.9.2017 SV – Rijksdag Výbor pro průmysl a obchod 

12.–13.9.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Výbor pro evropské záležitosti 

21.9.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Studijní návštěva úředníků 

20.9.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Studijní návštěva úředníků 

22.9.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Studijní návštěva úředníků 

25.9.2017 NL – Nizozemská horní komora 
(Eerste Kamer) Výbor pro záležitosti EU  

25.9.2017 UK – Dolní sněmovna 
IE – Irský parlament (Oireachtas) 

Výbor pro záležitosti EU Britsko-irského 
parlamentního shromáždění (BIPA) 
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27.9.2017 IT – Poslanecká sněmovna 
(Camera dei Diputati) 

Členové výboru a italští poslanci EP z výboru PECH 
(videokonference) 

28.9.2017 DK – Dánský parlament 
(Folketinget)   Pracovní návštěva úředníků 

4.10.2017 FI – Finský parlament (Eduskunta) Výbor pro budoucnost – „Vědecké prognózy“ 

10.-11.10.2017 LT – Seimas 
Návštěva Viktorase Pranckietise a Gediminase 
Kirkilase, předsedy a místopředsedy litevského 
parlamentu 

11.–12.10.2017 RO – Rumunský senát Poslanec Radu Oprea 
12.10.2017 IT – Senát Delegace italského senátu 

12.10.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Damien Pichereau 

13.10.2017 SV – Rijksdag 
Studijní návštěva správy švédského parlamentu 
(koordinačního útvaru pro EU) za účelem setkání s 
pracovníky výborů EP. 

20.10.2017 NO – Norský parlament Prezentace pro zaměstnance norské mise při EU 

30.10.2017 DK – Dánský parlament 
(Folketinget)   Úředníci z odvětvových výborů 

6.11.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Pracovní návštěva úředníků 

6.–9.11.2017 BG – Národní shromáždění 
(Narodno sabranie)  Návštěva úředníků  

7.11.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) 

Dvoustranná setkání na téma kontrolního procesu v 
EP 

8.11.2017 UK – Sněmovna lordů Podmínky tvorby politik v EU 
8.11.2017 UK – Dolní sněmovna Výbor pro odchod z Evropské unie 

16.11.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Pracovní návštěva úředníků 

20.11.2017 FI – Finský parlament (Eduskunta) Velký výbor 

20.11.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Pracovní návštěva úředníků 

22.11.2017 EE – Estonský parlament 
(Riigikogu) Generální tajemník Riigikogu 

23.11.2017 UK – Dolní sněmovna Návštěva výboru INTA 

27.11.2017 FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) Pracovní návštěva úředníků 

29.11.2017 DK – Dánský parlament 
(Folketinget)   Výbor pro evropské záležitosti 

1.12.2017 NO – Norský parlament Pracovní návštěva úředníků 

4.12.2017 NL – Nizozemská dolní komora 
(Tweede Kamer) 

Stálý výbor pro finance 
nizozemské dolní komory 

4.–5.12.2017 IE – Irský parlament (Oireachtas) Smíšený výbor pro zemědělství, potraviny 
a moře 

5.12.2017 
FR – Národní shromáždění 
(Assemblée nationale) 
 

Setkání poslanců a úředníků s Berndem Langem, 
předsedou výboru INTA 

7.–8.12.2017 BG – Národní shromáždění 
(Narodno sabranie) Návštěva úředníků 
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PŘÍLOHA IV – Údaje o mechanismu včasného varování 

Výbor pro právní záležitosti, který je zodpovědný za otázky související s dodržováním zásady subsidiarity v rámci 
Evropského parlamentu, stanovil následující definice dokumentů předkládaných vnitrostátními parlamenty: 

– „Odůvodněná stanoviska“ jsou dokumenty, které poukazují na to, že určitý návrh legislativního aktu není v 
souladu se zásadou subsidiarity, a které jsou v osmitýdenní lhůtě uvedené v článku 6 protokolu č. 2 Lisabonské 
smlouvy předloženy Evropskému parlamentu. 

– „Příspěvky“ se rozumí veškeré další dokumenty, které nesplňují výše uvedená kritéria odůvodněného 
stanoviska. 

Dokumenty obdržené od vnitrostátních parlamentů v roce 2017 
  Odůvodněná 

stanoviska 
Příspěvky 

Členský stát Parlament/komora 2017 2017 

Rakousko Nationalrat 0 0 

Rakousko Bundesrat 6 9 

Belgie  Chambre des 
Représentants 

0 3 

Belgie Sénat 0 0 

Bulharsko Narodno Sabranie 0 0 

Chorvatsko Hrvatski Sabor 0 2 

Kypr Vouli ton Antiprosópon 0 4 

Česká republika Poslanecká sněmovna 1 18 

Česká republika Senát 1 45 

Dánsko Folketinget 0 8 

Estonsko Riigikogu 0 0 

Finsko Eduskunta 0 0 

Francie Assemblée Nationale 2 0 

Francie Sénat 7 19 

Německo Bundestag 6 4 

Německo Bundesrat 3 28 

Řecko Vouli ton Ellinon 0 2 

Maďarsko Országgyűlés 2 0 

Irsko Houses of Oireachtas 2 1 

Itálie Camera dei deputati 0 24 

Itálie Senato 1 42 

Litva Seimas 0 0 

Lucembursko Chambre des Députés 0 0 



 
 

41 

Lotyšsko Saeima 0 0 

Malta Kamra tar-Rappreżentanti 0 0 

Nizozemsko Tweede Kamer 2 6 

Nizozemsko Eerste Kamer 2 2 

Polsko Sejm 2 1 

Polsko Senat 4 5 

Portugalsko Assembleia da República 0 64 

Rumunsko Camera Deputaților 1 10 

Rumunsko Senat 2 24 

Španělsko Cortes 1 46 

Švédsko Riksdagen 4 0 

Slovinsko Državni Zbor 0 0 

Slovinsko Državni Svet 0 0 

Slovensko Národná rada 0 3 

Spojené království House of Commons 0 2 

Spojené království House of Lords 0 0 

CELKEM  49 372 

V této tabulce jsou uvedeny pouze dokumenty vnitrostátních parlamentů, které byly zaslány v souvislosti s návrhy 
legislativních aktů spadajících do působnosti protokolu č. 2 Lisabonské smlouvy. Tato tabulka nezahrnuje 
dokumenty, které reagují na nelegislativní poradní dokumenty a zelené či bílé knihy (tzv. „neformální politický 
dialog“). 
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PŘÍLOHA V – Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) 

A. Témata, která politické orgány a správní útvary Evropského parlamentu konzultovaly 
se sítí ECPRD v roce 2017 prostřednictvím komparativních žádostí: 

• 3525 Osvědčené postupy a inovační akce k prosazování rovnosti žen a mužů ve správě 
parlamentů 

• 3488 Příspěvky pro poslance vnitrostátních parlamentů 
• 3458 Organizace slyšení v parlamentech 
• 3436 Elektronický podpis v legislativním cyklu  
• 3368 Třídění odpadu v kancelářích parlamentů 
 
Evropský parlament odpověděl na následující žádosti ostatních parlamentů v síti ECPRD: 

• 3597 Nezávislé (předběžné) posouzení dopadu návrhů právních předpisů: metody, náklady 
a prostředky 

• 3606 Programy pro mládež v parlamentech 
• 3568 Strategie on-line komunikace 
• 3563 Zdraví – oddělení zdravotnických služeb (lékařů) v Parlamentu 
• 3554 IT zdroje v Parlamentu 
• 3578 Hlasovací zařízení používaná v parlamentech 
• 3549 Překladatelská služba v Parlamentu 
• 3511 Jesle (mateřská škola) v parlamentních prostorách  
• 3514 Centralizace IT v parlamentech: aktualizace operačních systémů a bezpečnostní 

aktualizace 
• 3528 Zřízení petičního výboru v parlamentech 
• 3505 Parlamentní činnosti a agenda OSN pro udržitelný rozvoj 
• 3444 Dotazník pro seminář sítě ECPRD na téma „Činnost parlamentů zaměřená na 

problémy finančních trhů“ (Atény, 5.–6. října 2017) 
• 3487 Sdílení výzkumných zpráv 
• 3476 Průzkum spokojenosti uživatelů 
• 3453 Knihovny a výzkumné služby 
• 3452 Inkluzivní vyjadřování v návrzích normativních aktů 
• 3445 Použití soukromých vozů poslanců pro parlamentní účely 
• 3442 Diplomatické pasy pro poslance 
• 3402 List osobních údajů poslanců  
• 3421 Muzeum Parlamentu 
• 3401 Růst rozpočtu parlamentních shromáždění  
• 3376 Knihovny, výzkumné a dokumentační služby v parlamentech: zkušenosti, trendy a 

vyhlídky (průzkum pro seminář sítě ECPRD v Římě ve dnech 8.–9. června 2017) 
• 3358 Dotazník k hmotné situaci zástupců  
• 3383 Praxe používání preambulí v textech právních aktů 
• 3361 Účast Parlamentů na zahraniční politice 
• 3352 Dotazník pro seminář sítě ECPRD „Legitimita parlamentů a nové nástroje dohledu“  
• 3372 Prognostická činnost v parlamentech 
• 3354 Zaměstnanci parlamentních knihoven, výzkumných služeb, útvarů pro evidenci a 

archivů 
• 3344 Provádění nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů v parlamentech 
• 3326 Jak parlamenty konzultují s občany a zúčastněnými stranami? 
• 3314 Parlamentní výzkumné služby 
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B. Semináře a statutární schůze ECPRD v roce 2017 

Semináře 

Seminář „Legitimita parlamentů a nové nástroje 
dohledu“ (oblast zájmu: parlamentní praxe a 
postupy) 

Lisabon 8.–9. května 

Seminář „Knihovny, výzkumné a dokumentační 
útvary v parlamentech: zkušenosti, tendence a 
vyhlídky ve srovnání“ (oblast zájmu knihovny, 
výzkumné služby a archivy) 

Řím, senát a 
sněmovna 8.–9. června  

Seminář „Důsledky rozpočtového tlaku na 
investice do služeb IKT v parlamentech“ (oblast 
zájmu: IKT v parlamentech) 

Valetta 14.–15. září 

Seminář „Budoucnost parlamentních výzkumných 
služeb a knihoven v oblasti rychlé změny: 
optimalizace kvality, služeb, výstupů a relevance“ 
(oblast zájmu knihovny, výzkumné služby a 
archivy)  

Brusel, EP 21.–22. září  

Seminář „Činnost parlamentů zaměřená na 
problémy finančních trhů“ (oblast zájmu: 
hospodářské a rozpočtové věci) 

Atény 5.–6. října 

Statutární schůze 

Schůze výkonného výboru Vídeň 9.–10. března 

Schůze výkonného výboru Stockholm 28.–29. září 

Výroční konference korespondentů 

40 let střediska ECPRD 

Štrasburk, EP a 
Parlamentní 
shromáždění Rady 
Evropy 

19.–21. října 

C. Zaostřeno na parlamenty v Evropě  

• Č. 14 Členské státy: žádná zvláštní ústavní ustanovení pro odchod z EU 
• Č. 15 Zaměstnávání rodinných příslušníků jako parlamentních asistentů 
• Č. 16 Šíření nenávistných verbálních projevů prostřednictvím sociálních sítí 
• Č. 17 Opatření k snížení spotřeby plastových sáčků a jednorázového nádobí 
• Č. 18 Trestní sankce v právních předpisech členských států EU týkající se nezákonného 

vstupu a pobytu 



VNITROSTÁTNÍ PARLAMENTY  
ČLENSKÝCH STÁTŮ EU
Březen 2018

Belgique/België/
Belgien Belgie 

Kamer van volksvertegen-
woordigers/ Chambre des 
représentants/ Abgeordnetenkammer

Senaat/ Sénat/ Senat

България 
Bulharsko

Народно събрание  
(Narodno sabranie)

Česká republika 
Česká repuBlika

Poslanecká sněmovna

Senát 

Danmark 
Dánsko

Folketinget 

Deutschland 
německo

Deutscher Bundestag

Bundesrat 

Eesti 
estonsko

Riigikogu

Éire/Ireland 
irsko

Dáil Éireann

Seanad Éireann

Ελλάδα  
Řecko

Βουλή των Ελλήνων 
(Vouli ton Ellinon)

España 
Španělsko

Congreso de los 
Diputados 
Senado

France 
Francie

Assemblée nationale

Sénat

Hrvatska 
chorvatsko

Hrvatski sabor

Italia 
itálie

Camera dei Deputati

Senato della 
Repubblica

Κύπρος 
kypr 

Βουλή των 
Αντιπροσώπων 
(Vouli ton Antiprosopon)

Latvija 
lotyŠsko

Saeima

Lietuva 
litva

Seimas

Luxembourg 
lucemBursko

Chambre des Députés

Magyarország 
maďarsko

Országgyűlés

Malta 
malta

Il-Kamra Tad-Deputati

Nederland 
nizozemsko 

Tweede Kamer

Eerste Kamer

Österreich 
rakousko 

Nationalrat

Bundesrat 

Polska 
polsko

Sejm

Senat

Portugal 
portugalsko

Assembleia da 
República

România 
rumunsko 

Camera Deputatilor

Senat

Slovenija 
slovinsko

Državni zbor

Državni svet

Slovensko 
slovensko 

Národná Rada

Suomi/ Finland 
Finsko

Eduskunta

Sverige 
ŠvéDsko

Riksdagen 

United Kingdom 
spojené království

House of Commons

House of Lords

150

60

240 200

81

179

709

69

101 158

60

300

350

208
58

577

348

151 630

315
5

56 100 141 60

199 67 150

75

183

61

460

100

230 329

136

90

40

150 200 349 650

785

přímé volby

nepřímé volby / jmenování / jiné

Zdroj: Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty ve spolupráci se zástupci vnitrostátních parlamentů EU v Bruselu
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