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Shrnutí
V Evropském parlamentu se poslanci sdružují v politických skupinách (frakcích) podle politické
příslušnosti. Tyto politické skupiny mají obdobnou strukturu jako národní strany. Volí si předsedu
(v některém případě i dva předsedy) a místopředsedy. Politické skupiny v Evropském parlamentu
je nutné odlišit od tzv. evropských politických stran. Práce jednak popisuje úkoly svěřené
politickým skupinám jednacím řádem Evropského parlamentu a postavení evropských politických
stran a nadací, jednak obsahuje část zabývající se charakteristikou jednotlivých politických skupin
v Evropském parlamentu (2014 – 2019).
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Úvod – Evropský parlament
Evropský parlament je zákonodárným orgánem EU. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni
přímo občany EU každých 5 let. Poslední volby se uskutečnily v květnu 2014, příští volby se budou
konat ve dnech 23. až 26. května 2019.
Počet poslanců z každého členského státu je zhruba úměrný počtu jeho obyvatel podle principu
poměrného sestupného zastoupení1, přičemž zároveň platí, že žádný stát nemůže mít méně než 6
nebo více než 96 poslanců a celkový počet členů Evropského parlamentu nesmí překročit 751 (750
plus předseda)2. Evropští poslanci nezasedají v poslaneckých lavicích podle své státní příslušnosti,
ale na základě příslušnosti k politické frakci.
V únoru 2018 schválil Evropský parlament podnět Evropské radě obsaující přerozdělení
poslaneckých mandátů uvolněných odchodem Spojeného království z EU. Navržené přerozdělení
schválila Evropská rada jednomyslně svým rozhodnutím v červnu 2018.
V případě Brexitu se:
 sníží celkový počet poslanců ze 751 na 705,
 dočasně „zmrazí“ 46 ze 73 v současnosti britských křesel, která by mohla být později přidělena
zemím, které v budoucnu vstoupí do EU,
 zbývajících 27 britských křesel by se podle poslanců mělo přerozdělit mezi 14 členských států,
které jsou na základě současného rozdělení mandátů v EP mírně znevýhodněny.
Nové rozdělení křesel v Evropském parlamentu ve srovnání se současným
počtem poslanců volených v jednotlivých členských státech
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1

Poměrné sestupné zastoupení znamená, že menší stát nesmí mít více křesel než větší stát, zároveň se však poměr
počtu obyvatel a křesel před zaokrouhlením na celá čísla zvyšuje s nárůstem počtu obyvatel tak, aby poslanec
z lidnatějšího členského státu zastupoval větší počet občanů než poslanec z méně lidnaté země.
2
Čl. 14 odst. 2 Smlouvy o EU: „Evropský parlament se skládá ze zástupců občanů Unie. Jejich počet nesmí překročit
sedm set padesát, nepočítaje předsedu. Zastoupení občanů je zajištěno poměrným sestupným způsobem, přičemž je
stanovena minimální hranice šesti členů na členský stát. Žádnému členskému státu nesmí být přiděleno více než
devadesát šest míst.“
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
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Politické skupiny (frakce) v Evropském parlamentu
V Evropském parlamentu se poslanci sdružují v politických skupinách (frakcích) podle politické
(tzn. nikoli státní) příslušnosti. Tyto politické skupiny mají obdobnou strukturu jako národní strany.
Volí si předsedu (v některém případě i dva předsedy) a místopředsedy. V jednacím sále zasedají
poslanci podle politické příslušnosti, a to zleva doprava.
Politické skupiny v Evropském parlamentu je nutné odlišit od tzv. evropských politických stran
(„eurostran“, viz dále).
Politické skupiny v jednacím řádu Evropského parlamentu:


Čl. 15 – pouze politické skupiny či alespoň 40 poslanců může nominovat kandidáty na obsazení
funkcí v Evropském parlamentu (předseda, místopředsedové a kvestoři). Zároveň „při volbě
předsedy, místopředsedů a kvestorů je třeba zajistit spravedlivé zastoupení jednotlivých
členských států a politických směrů.“ 3



Čl. 26 an. Konference předsedů – předsedové politických skupin tvoří spolu s předsedou
Evropského parlamentu tzv. Konferenci předsedů. Nezařazení poslanci jsou na schůzích
Konference předsedů zastoupeni jedním poslancem bez hlasovacího práva.
Konferenci předsedů svěřuje jednací řád Evropského parlamentu mj. tyto pravomoce:
 přijímá rozhodnutí ve věci organizace práce Parlamentu a ve věcech týkajících se
plánování legislativní činnosti,
 je odpovědná za záležitosti související se vztahy s ostatními orgány a institucemi Evropské
unie a s vnitrostátními parlamenty členských států,
 je odpovědná za záležitosti související se vztahy s třetími zeměmi a s institucemi a
organizacemi mimo Evropskou unii,
 je odpovědná za organizaci strukturované konzultace s evropskou občanskou společností
o významných tématech (např. organizaci veřejných diskusí o tématech obecného
evropského zájmu, kterých se mohou účastnit zainteresovaní občané),
 sestavuje návrhy pořadu jednání dílčích zasedání Parlamentu,
 je odpovědná za záležitosti týkající se složení a působnosti výborů, vyšetřovacích výborů
a smíšených parlamentních výborů, stálých delegací a delegací ad hoc,
 rozhoduje o způsobu rozdělení křesel v jednacím sále,
 uděluje svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu,
 předkládá předsednictvu návrhy na řešení administrativních a rozpočtových otázek
týkajících se politických skupin.
Konference předsedů usiluje o dosažení shody ve věcech, které jí jsou postoupeny. Není-li
možno dosáhnout shody, o věci se hlasuje tak, že váha hlasu závisí na počtu poslanců
v každé politické skupině.

3

Pokud poslanec změní politickou skupinu, ponechá si funkci, kterou má v předsednictvu nebo v kolegiu kvestorů,
po zbytek svého dvouapůlletého funkčního období.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
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Kapitola 4: Politické skupiny
 Vytváření politických skupin: Ve skupinách se poslanci sdružují podle své politické
příslušnosti.4






Je tvořena poslanci zvolenými nejméně v jedné čtvrtině členských států. Nejnižší
počet poslanců nutný k vytvoření politické skupiny je dvacet pět.
Pokud skupina přestane splňovat požadovanou minimální hranici, může předseda
Evropského parlamentu se souhlasem Konference předsedů povolit pokračování její
existence do následujícího ustavujícího zasedání Parlamentu, pokud jsou splněny dvě
podmínky:
o poslanci i nadále zastupují nejméně jednu pětinu členských států;
o skupina existuje déle než jeden rok.
Poslanec může náležet pouze k jedné politické skupině.
Vytvoření politické skupiny je oznámeno předsedovi Parlamentu formou prohlášení5.

 Činnosti a právní postavení politických skupin:


V rámci organizační struktury generálního sekretariátu mají k dispozici vlastní
sekretariát, administrativní zázemí a finanční prostředky, které jsou zahrnuty v
rozpočtu Evropského parlamentu.



Předsednictvo Evropského parlamentu (které tvoří předseda a čtrnáct
místopředsedů Parlamentu. Kvestoři jsou členy předsednictva s poradním hlasem.)
stanoví pravidla pro poskytování, využívání a kontrolu tohoto zázemí a prostředků,
stejně jako pravidla týkající se delegování příslušných pravomocí k plnění rozpočtu.



Procedurální oprávnění (např. čl. 52 – politické skupiny mohou podávat alternativní návrhy
usnesení Evropského parlamentu ke zprávám, které z vlastního podnětu zpracoval výbor
Evropského parlamentu, dále čl. 60 odst. 3, 63 odst. 4, 68 odst. 1, 69 odst. 1, čl. 71 (složení
Parlamentu podle politických skupin odpovídá politickému složení delegace pro vyjednávání
s Radou v rámci trialogů, přičemž konference předsedů stanoví přesný počet poslanců z každé
politické skupiny), 78c odst. 2, 81 odst. 2, 88, 105, 108, 113, 116, 118 odst. 6, 121 odst. 3, 122
odst. 3, 122a odst. 4, 123 odst. 1, 128 odst. 1, 130a odst. 1, 130b, 135, 138, 149, 150, 153, …).



Čl. 199 – složení výborů – členové výborů, zvláštních výborů a vyšetřovacích výborů jsou
zvoleni na základě nominací předložených politickými skupinami a nezařazenými poslanci.
Konference předsedů předloží návrhy Parlamentu. Složení výborů v co největší míře odráží
složení Parlamentu. Pokud poslanec změní politickou skupinu, ponechá si svou funkci
v parlamentních výborech po zbytek dvouapůlletého funkčního období.



Čl. 205 – koordinátoři výborů – politické skupiny mohou v každém z výborů určit jednoho ze
svých členů koordinátorem. Tito koordinátoři na svých schůzích připravují rozhodnutí, která
má výbor přijmout (zejména rozhodnutí o postupu a o jmenování zpravodajů).
Na koordinátory může výbor převést pravomoci přijímat určitá rozhodnutí, s výjimkou

4

Obecně přitom platí, že Evropský parlament neposuzuje politickou příslušnost členů skupiny. Vytvořením skupiny se
dotyční poslanci automaticky hlásí k určité politické příslušnosti. Parlament posuzuje, zda byla skupina vytvořena
v souladu s jednacím řádem, pouze pokud to dotyční poslanci popírají.
5
Prohlášení musí obsahovat název skupiny, jména jejích členů a jména členů jejího předsednictva. Prohlášení
o vytvoření politické skupiny se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

7
rozhodnutí, jež se týkají přijímání zpráv, návrhů usnesení, stanovisek nebo pozměňovacích
návrhů.


Článek 205a – stínoví zpravodajové – politické skupiny mohou pro každou zprávu jmenovat
stínového zpravodaje, který sleduje pokrok v souvislosti s příslušnou zprávou a snaží se
jménem skupiny dosahovat v rámci výboru kompromisů. Stínoví zpravodajové jsou členy
vyjednávacího týmu Parlamentu v tzv. trialogu (viz čl. 69f).

Složení Evropského parlamentu v březnu 2018
Politická skupina

Zkratka

Počet
členů

Evropská lidová strana (Křesťanských demokratů)
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském
parlamentu

EPP

217

S&D

186

Skupina Evropských konzervativců a reformistů

ECR

75

Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské
zelené levice

ALDE

68

GUE/NGL

52

Greens – EFA

52

Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“

EFDD

41

Evropa národů a svobody

ENS

37

NI

22

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

Nezařazení
CELKEM

750

GUE/NGL
7%

EFDD
5%

ENS
5%

NI
3%
EPP
29%

Greens – EFA
7%

ALDE
9%
ECR
10%

S&D
25%
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Evropské politické strany
Pojem „politické strany na evropské úrovni“ se poprvé objevil ve Smlouvě o Evropském
hospodářském společenství po její novelizaci Maastrichtskou smlouvou (1992). Článek 138a
(po přečíslování článek 191 Smlouvy o Evropském společenství) stanovil, že „politické strany
na evropské úrovni jsou významným faktorem integrace uvnitř Unie. Přispívají k vytváření
evropského povědomí a k vyjadřování politické vůle občanů Unie.“ Smlouva z Nice (2001) doplnila
článek 191 o druhý pododstavec konstatující, že Rada přijme procedurou spolurozhodování
pravidla, kterými se řídí politické strany na evropské úrovni, a zejména pravidla pro jejich
financování.
Tato pravidla pro statut a financování politických stran na evropské úrovni byla obsažena v nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování
politických stran na evropské úrovni. Nařízení definovalo zejména podmínky, které musí splňovat
politické strany nebo politické nadace, aby mohly obdržet finanční prostředky z rozpočtu Evropské
unie, a postup, který musí dodržet. Nařízení mj. stanovilo, že financování politické strany
ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí být použito pro financování jiných politických stran,
a zejména vnitrostátních politických stran. Na základě revize tohoto nařízení, která proběhla v roce
2007, mohly o finanční prostředky požádat i politické nadace na evropské úrovni. Politická nadace
byla definována jako subjekt, který je přidružený k některé politické straně na evropské úrovni,
pro kterou plní určité úkoly (analýzy a příspěvky do diskusí, pořádání konferencí nebo studií, atd.).
Po novelizaci zakládacích smluv Lisabonskou smlouvou (2009) jsou politické strany na evropské
úrovni upraveny v článku 10 odst. 4 Smlouvy o EU („Politické strany na evropské úrovni přispívají
k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie.“) a v článku 224
Smlouvy o fungování EU („Evropský parlament a Rada stanoví řádným legislativním postupem
formou nařízení pravidla, kterými se řídí politické strany na evropské úrovni podle čl. 10 odst. 4
Smlouvy o Evropské unii, a zejména pravidla pro jejich financování.“).
V roce 2014 bylo přijato nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských
politických stran a evropských politických nadací, které nahradilo nařízení č. 2004/2003 a vytvořilo
právní a finanční rámec pro evropské politické strany a evropské politické nadace, jimž je přiznána
evropská právní subjektivita. V roce 2018 bylo přijato nařízení č. 2018/673, které mění nařízení
z roku 2014. Zpřísňuje řadu pravidel, například pravidel týkajících se registrace politických stran a
nadací a transparentnosti politických programů a log stran. Vstoupilo v platnost dne 4. května
2018.
Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a
evropských politických nadací ve znění nařízení č. 2018/673
 Nařízení6 zřizuje nezávislý Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace7,
který registruje a ověřuje evropské politické strany a nadace a může jim ukládat pokuty.
Informace o stranách a nadacích obsahuje veřejně přístupný on-line rejstřík.


6
7

Úřad stranu zaregistruje za těchto podmínek:
 strana má své statutární sídlo v některém členském státě,
 strana nebo její členové jsou alespoň v jedné čtvrtině členských států
zastoupeni členy Evropského parlamentu, vnitrostátních parlamentů,

Text dostupný na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014R1141.
http://www.appf.europa.eu/appf/cs/authority.html.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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regionálních parlamentů nebo regionálních shromáždění, nebo strana nebo její
členové obdrželi alespoň v jedné čtvrtině členských států nejméně tři procenta
hlasů odevzdaných v každém z nich při posledních volbách do Evropského
parlamentu,
 strana respektuje, zejména ve svém programu a ve své činnosti, hodnoty,
na kterých je založena Evropská unie a které jsou uvedeny v článku 2 Smlouvy
o EU, a sice úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát
a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin,
 strana nebo její členové se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu nebo
veřejně vyjádřili úmysl zúčastnit se příštích voleb do Evropského parlamentu,
 strana neusiluje o zisk.


V současnosti je u Úřadu registrováno deset evropských politických stran8:
 Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (Alliance of Liberals and Democrats for
Europe Party - ALDE),
 Evropská lidová strana-EUPP (European People’s Party - EPP),
 Strana evropských socialistů (Party of European Socialists - PES),
 Evropská demokratická strana (European Democratic Party – PDE/EDP),
 Evropská svobodná aliance (European Free Alliance),
 EVROPSKÁ STRANA ZELENÝCH (European Green Party),
 Strana evropské levice (Party of the European Left),
 Aliance konzervativců a reformistů v Evropě (Alliance of Conservatives and
Reformists in Europe, ACRE),
 Evropské křesťanské politické hnutí (European Christian Political Movement,
ECPM),
 Mouvement pour une Europe des nations et des libertés.



Ke každé evropské politické straně může být přidružena jedna evropská politická
nadace9, která jí pomáhá dosahovat jejích cílů. Evropské politické nadace analyzují
diskuse o otázkách evropské politiky a přispívají k nim a věnují se také dalším
souvisejícím činnostem, například pořádají semináře, vzdělávací akce či konference a
provádějí výzkum. Úřad registruje deset evropských politických nadací.10



O financování EU může žádat registrovaná evropská politická strana, která má alespoň
jednoho poslance Evropského parlamentu. Jako podmínku pro přístup k financím musí
vnitrostátní strany zobrazit logo a politický manifest své přidružené evropské strany

8

Na prvním místě jsou uvedeny názvy z českého překladu rozhodnutí o registraci příslušných evropských politických
stran. Následuje název popř. zkratka, pod nimiž strana fuguruje na stránkách Úřadu.
9
Pro registraci evropské politické nadace Úřadem pro evropské politické strany a evropské politické nadace musí být
splněny obdobné podmínky jako pro registraci politické strany na evropské úrovni: (a) nadace musí být přidružena
k evropské politické straně; (b) musí mít sídlo v některém členském státě; (c) musí respektovat, zejména ve svém
programu a ve své činnosti, hodnoty, na kterých je založena Evropská unie a které jsou uvedeny v článku 2 Smlouvy
o EU, a sice úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně
práv příslušníků menšin; (d) její cíle musí doplňovat cíle té evropské politické strany, k níž je oficiálně přidružena; (e)
členové jejího řídicího orgánu musí pocházet nejméně z jedné čtvrtiny členských států; a (f) jejím cílem nesmí být zisk.
10
Viz http://www.appf.europa.eu/appf/cs/parties-and-foundations/registered-foundations.html.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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na svých webových stránkách. To musí členské strany provést nejméně 12 měsíců před
podáním žádostí o finanční prostředky.


Finanční příspěvky či granty ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí přesáhnout
90 % ročních nárokovatelných výdajů uvedených v rozpočtu evropské politické strany.



Příslušné prostředky, které jsou k dispozici pro evropské politické strany, se rozdělují
každoročně na základě následujícího klíče: 10 % se rozdělí mezi evropské politické
strany, které jsou příjemci, rovným dílem, 90 % se rozdělí mezi evropské politické
strany, které jsou příjemci, poměrně podle jejich podílu zvolených členů Evropského
parlamentu. (Stejný způsob rozdělování se použije pro politické nadace, jimž může být
uhrazeno 95 % jejich ročních nákladů.)11



Přísná pravidla platí pro jednotlivé dary za rok, které strany a nadace přijímají. Ty nesmí
překročit 18 000 €. Veškeré dary nad 12 000 € musí být neprodleně nahlášeny úřadu.
U jednotlivých darů, jejichž hodnota nepřesáhne 1 500 €, není nutné zveřejňovat jména
dárců. Anonymní dary nesmí být přijímány.



Evropský parlament může neoprávněně vyplacené částky získat zpět a jednotlivci vinni
z podvodu musí nesprávně vydané finanční prostředky vrátit. Úřad evropského
veřejného žalobce bude v budoucnosti vyzván, aby šetřil údajná zneužití.



Podle informací poskytovaných Evropským parlamentem je grant určen k pokrytí
výdajů přímo spojených s cíli stanovenými v politickém programu strany. Financovat
lze například:
 schůze a konference,
 publikace, studie a reklamu,
 administrativní, personální a cestovní výdaje,
 náklady na kampaně před evropskými volbami.



Grant nesmí být použit:
 k financování nákladů na kampaně v souvislosti s referendy a volbami
(s výjimkou evropských voleb),
 k přímému či nepřímému financování vnitrostátních stran, kandidátů
ve volbách a politických nadací na vnitrostátní a evropské úrovni,
 k placení dluhů a úroků.12



Z nařízení o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických
nadací pak vyplývá povinnost členských států zavést vnitrostátní opatření, která
podpoří účinné uplatňování tohoto nařízení. Tato povinnost byla Českou republikou
provedena zákonem č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských
politických nadacích a o změně některých zákonů.
 Tento zákon stanovuje koordinační úlohu Ministerstva vnitra v oblasti
evropských politických stran a evropských politických nadací se sídlem na území
České republiky (novelou zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky), v rámci této koordinační
úlohy Ministerstvo vnitra vydává osvědčení o souladu stanov evropské politické

11
12

Pravidla jsou obsažena v nařízení 2018/673, dostupné na https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/673/oj?locale=cs.
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/faq/3/politicke-strany-a-politicke-nadace-na-evropske-urovni.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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strany se sídlem na území České republiky s právním řádem České republiky
pro potřeby Úřadu a zveřejňuje přehled evropských politických stran a k nim
přidružených evropských politických nadací se sídlem na území České
republiky;
 určuje vnitrostátní kontaktní místo, jehož prostřednictvím se Česká republika
s Úřadem a Evropským parlamentem vzájemně informují o otázkách
souvisejících s financováním, kontrolou a sankcemi ve věcech evropských
politických stran a evropských politických nadací, tímto vnitrostátním
kontaktním místem je Ministerstvo financí;
 upravuje možnost přeměny spolku na evropskou politickou nadaci a možnost
přeměny evropské politické strany nebo evropské politické nadace na spolek.13

13

Srov. https://www.mvcr.cz/vyzkum/docDetail.aspx?docid=22084979&doctype=ART.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Charakteristika jednotlivých politických skupin v Evropském parlamentu (2014 – 2019)
Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) (EPP Group - European People's Party
group)
 Předseda politické skupiny v EP: Manfred Weber (Německo), který je
zároveň Spitzenkandidat EPP ve volbách do EP v roce 2019.
 Skupina náleží k evropské politické straně Evropská lidová strana
(EPP, objevuje se i česká varianta ELS), jejímž předsedou je Joseph Daul
(Francie).


Nejpočetnější a nejstarší středopravicová politická skupina Evropského parlamentu (217
členů).



Orientována křesťanskodemokraticky, konzervativně a liberálně-konzervativně.



Spojuje strany z evropských zemí, především CDU/CSU (Německo), Republikány (Francie),
CD&V (Belgie), Forza Italia, Lidovou stranu (Španělsko) a další.



Dne 20. března 2019 sjezd delegátů EPP v Bruselu pozastavil členská práva straně Fidesz
maďarského premiéra Viktora Orbána, a to s okamžitou platností. Fidesz se
po několikahodinovém jednání k rozhodnutí dobrovolně připojil. Fidesz ztratil hlasovací práva
v rámci frakce, možnost navrhovat vlastní kandidáty a přístup na některá jednání.
S kompromisním návrhem uspěl německý šéf lidovecké frakce v Evropském parlamentu
Manfred Weber, který své spolustraníky přesvědčil, aby Fidesz definitivně nevyloučili.
Maďarský premiér měl po obědě možnost se hájit před předsednictvem EPP, od tří hodin pak
jednal oficiální celostranický sjezd. Ten nakonec v tajném hlasování jednoznačnou většinou 190
hlasů pro a tří proti schválil upravený návrh předsednictva.
Zároveň vznikne komise, která bude sledovat, jestli Viktor Orbán dodržuje podmínky stanovené
EPP. Jejími členy budou např. Hermann van Rompuy, Hans-Gert Pöttering a Wolfgang
Schüssel. Orbán by se podle EPP měl především omluvit svým spolustraníkům, ukončit
protievropskou kampaň založenou na „fake news“ a zajistit právní jistotu pro Středoevropskou
univerzitu v Budapešti. Zároveň ho EPP vyzývá k dodržování mnohem širších podmínek
stranické deklarace o demokracii a právním státu z loňského listopadu.14



Politický program je založen na úctě k lidské důstojnosti, svobodě a odpovědnosti, rovnosti,
spravedlnosti, solidaritě a subsidiaritě. Skupina uznává křesťansko-židovské hodnoty jako své
základy a je odhodlána bránit svobodu vyznání po celém světě. Hájí zastupitelskou demokracii,
rozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní, lidská práva, právní stát, odpor proti jakékoliv
formě totality bez ohledu na ideologické pozadí. Podporuje spravedlivou společnost, která
zajišťuje rovné příležitosti a chrání legitimní zájem budoucích generací. Podporuje sociálně
tržní ekonomiku založenou na svobodě, odpovědnosti, spravedlnosti, která podporuje
soukromé podnikání, hospodářskou prosperitu a na nikoho nezapomíná.15

14

Viz např.
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/evropsti-lidovci-pozastavili-orbanove-straneclenstvi/r~9789a5e44b3c11e9a049ac1f6b220ee8/?redirected=1553263974,
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2765570-evropsti-lidovci-pozastavili-clenstvi-orbanovy-strany-fidesz,
https://www.respekt.cz/politika/jak-klepnout-orbana-pres-prsty, https://www.info.cz/evropska-unie/evropstilidovci-potrestali-orbana-fidesz-ma-stopnute-clenstvi-nemuze-na-schuzky-ani-hlasovat-40963.html.
15
https://www.eppgroup.eu/.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Zastoupení skupiny EPP v EP v březnu 2019
Členský stát

Počet
členů

Stranická příslušnost členů EPP Group

Německo

34

Křesťanskodemokratická unie (CDU) (29), Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU) (5)

Polsko

22

Občanská platforma (Platforma Obywatelska) (18), Polská lidová strana (Polskie
Stronnictwo Ludowe) (4)

Francie

20

Republikáni (Les Républicains) (16), Nezávislí (Indépendant) (3), Agir (Agir, la droite
constructive) (1)

Španělsko

17

Lidová strana (Partido popular) (16), nezařazení (1)

Itálie

13

Vzhůru Itálie (Forza Italia) (10), Unie středu (Unione di Centro) (1), Lidová strana Jižního
Tyrolska (Südtiroler Volkspartei) (1), nezávislí (1)

Rumunsko

13

Národní liberální strana (Partidul National Liberal) (8), Demokratický svaz Maďarů v
Rumunsku (Uniunea Democratā Maghiarā din România) (2), Strana svobody, jednoty a
solidarity (Partidul Liberate, Unitate si Solidaritate) (1), nezávislí (1), nezařazení (1)

Maďarsko

12

Maďarská občanská unie (Fidesz)

Portugalsko

8

Sociálně-demokratická strana (Partido Social Democrata) (6), Strana Země (Partido da
Terra) (1), Lidová strana (CDS/PP) (1)

Bulharsko

7

Citizens for European Development of Bulgaria (6), Democrats for Strong Bulgaria (1)

Česko

7

TOP 09 a Starostové (3), KDU-ČSL (3), STAN (1)

Slovensko

6

Kresťanskodemokratické hnutie (3), MOST-HÍD (1), Strana maďarské komunity (SMKMKP) (1), nezávislí (1)

Řecko

5

Nová demokracie (Nea Demokratia)

Chorvatsko

5

Chorvatské demokratické společenství (Hrvatska demokratska zajednica) (4), nezávislí (1)

Nizozemsko

5

Křesťanskodemokratická výzva (Christen Democratisch Appèl)

Rakousko

5

Rakouská lidová strana (Österreichische Volkspartei)

Slovinsko

5

Slovinská demokratická strana (Slovenska demokratska stranka) (3), Slovinská lidová
strana (Slovenska ljudska stranka) (1), Křesťanští demokraté (Krščanski demokrati) (1)

Belgie

4

Christen-Democratisch & Vlaams (2), Christlich Soziale Partei (1), Centre Démocrate
Humaniste (1)

Irsko

4

Rodina Irů (Fine Gael)

Lotyšsko

4

Jednota (Partija VĪENOTIBA)

Švédsko

4

Umírněná strana (Moderaterna) (3), Křesťanští demokraté (Kristdemokraterna) (1)

Litva

3

Unie vlasti – křesťanští demokraté Litvy (TS-LKD) (2), nezávislí (1)

Lucembursko

3

Křesťanskosociální lidová strana (Chrëschtlech Sozial Vollekspartei)

Malta

3

Nacionalistická strana (Partit Nazzjonalista)

Finsko

3

Národní koaliční strana (Kansallinen Kokoomus)

Spojené
království

2

Konzervativní strana

Dánsko

1

Konzervativní lidová strana (Det Konservastive Folkeparti)

Estonsko

1

Za vlast (Isamaa)

Kypr

1

Demokratické shromáždění (Democratic Rally)

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D Group - Group of
the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament)
 Předseda politické skupiny v EP: Udo Bullmann (Německo).
 Druhá největší politická skupina - 186 poslanců.
 Skupina náleží k evropské politické straně Strana evropských
socialistů (Party of European Socialists - PES), jejímž předsedou
je Sergei Stanishev (Bulharsko).
 Spitzenkandidat PES ve volbách do EP v roce 2019 je Frans
Timmermans (Nizozemsko).
 Zahrnuje sociálnědemokratické a labouristické strany, druhá nejpočetnější politická skupina
v EP (186)


Politický program: Vize radikální změny v Evropě. Chtějí férovější společnost pro každého, kde
se společně pracuje na udržitelnějším způsobu života. Do srdce Evropy chtějí umístit novou
sociální smlouvu. Chtějí zachovat planetu pro budoucí generace, pro děti. Je nutné uzavřít
pakt solidarity pro Evropu.16

Zastoupení skupiny S&D v EP v březnu 2019
Členský stát

16

Počet
členů

Stranická příslušnost členů S&D Group

Itálie

31

Německo
Spojené
království

27

Demokratická strana (Partito democratico) (26), Článek 1 – Demokratické a progresivní
hnutí (Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista) (3), nezařazeni (1), Italská
levice (Sinistra Italiana) (1)
Sociálnědemokratická strana Německa (Sozialdemokratische Partei Deutschlands)

19

Labouristická strana (Labour Party)

Španělsko

14

Rumunsko

13

Francie

12

Portugalsko

8

Švédsko

6

Rakousko

5

Polsko

5

Belgie

4

Bulharsko
Česko
Řecko

4
4
4

Maďarsko

4

Slovensko
Dánsko
Malta

4
3
3

Španělská socialistická dělnická strana (Partido Socialista Obrero Español) (13),
Socialistická strana Katalánska (Partit dels Socialistes de Catalunya) (1)
Sociálnědemokratická strana (Partidul Social Democrat) (10), Humanistická strana
(Partidul Puterii Humaniste) (1), PRO Romania (1), nezávislí (1)
Socialistická strana (Parti socialiste) (9), Generace, hnutí (Génération.s, le movement)
(2), Radikální strana levice (Les radicaux de Gauche) (1)
Socialistická strana (Partido Socialista)
Sociální demokraté (Arbetarepartiet-Socialdemokraterna) (5), Feministická iniciativa
(Feministiskt initiativ) (1)
Sociálnědemokratická strana Rakouska (Sozialdemokratische Partei Österreichs)
Svaz demokratické levice (Sojusz Lewicy Demokratycznej) (3), Svaz demokratické levice –
unie práce (Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy) (1), Unie prace (Unia Pracy) (1),
nezávislí (1)
Socialistická strana (Parti Socialiste) (3), Socialistická strana – jinak (Socialistische Partij –
Anders) (1)
Bulharská socialistická strana (Bulgarska Sotsialisticheska Partiya) (3), nezařazen (1)
ČSSD
Řeka (The River) (2), Panhelénistické socialistické hnutí (PASOK) (2)
Demokratická koalice (Demokratikus Koalíció) (2), Maďarská socialistická strana (Magyar
Szocialista Párt) (2)
SMĚR (SMER-Sociálna demokracia)
Sociální demokraté (Socialdemokratiet)
Labouristická strana (Partit Laburista)

https://www.socialistsanddemocrats.eu/what-we-stand-for/our-priorities.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Členský stát
Nizozemsko
Chorvatsko

Počet
členů
3
2

Kypr

2

Litva

2

Finsko

2

Estonsko
Irsko
Lotyšsko
Lucembursko
Slovinsko

1
1
1
1
1

Stranická příslušnost členů S&D Group
Strana práce (Partij van de Arbeid)
Sociálnědemokratická strana Chorvatska (Socijaldemokratska partija Hrvatske)
Demokratická strana (Democratic Party) (1), Hnutí sociální demokracie EDEK (Movement
for Social Democracy) (1)
Sociálnědemokratická strana Litvy (Lietuvos socialdemokratų partija)
Finská sociálnědemokratická strana (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands
Socialdemokratiska Parti)
Sociálnědemokratická strana (Sotsiaaldemokraatlik Erakond)
Nezávislí
Sociálnědemokratická strana harmonie ("Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija)
Lucemburská socialistická dělnická strana (Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei)
Sociální demokraté (Socialni demokrati)

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR Group - European Conservatives and Reformists
Group)
 Spolupředsedající politické skupiny v EP: Syed Kamall
(Spojené království), Ryszard Antoni Legutko (Polsko).
 V EP 75 poslanců.
 Sdružuje poslance EP zvolené za strany patřící
do evropské politické skupiny Aliance konzervativců a
reformistů v Evropě (Alliance of Conservatives and
Reformists in Europe - ACRE), jejímž předsedou je Jan Zahradil (ČR), který je zároveň
Spitzenkandidat ACRE ve volbách do EP v květnu 2019. Několik poslanců (Bas Belder
(Nizozemsko), Peter van Dalen (Nizozemsko), Branislav Škripek (Slovensko), Arne Gericke
(Německo), Marek Jurek (Polsko)) patří ke stranám z evropské politické strany Evropské
křesťanské politické hnutí17 (European Christian Political Movement, ECPM).


Zastává umírněnou euroskepsi, antifederalismus a konzervatismus. Založena v roce 2009, aby
zformulovala realistický evropský program Evropské unie.



Politický program skupiny je založen na heslu „méně, ale lépe“ („doing less, but better“) a
návratu zdravého rozumu do unijní politiky. Chtějí chránit a respektovat členské státy – se
všemi má být zacházeno stejně (s velkými i malými, starými i novými), slibují fungující imigrační
politiku, jejímž základem má být spolupráce a souhlas všech členských států. V oblasti
klimatické změny podporuje přístup založený na zdravém rozumu a stanovení realistických
cílů nadměrně nepoškozujících zájmy unijních podniků. Podporuje uzavírání dohod o volném
obchodu, snižování nadměrné byrokratické zátěže, odstraňování překážek obchodu na
vnitřním trhu. Unijní instituce musí být transparentní a odpovědné.18

Zastoupení skupiny ECR v EP v březnu 2019
Členský stát

Počet
členů

Stranická příslušnost členů ECR Group

Spojené
království

19

Konzervativní strana (Conservative Party) (18), Unionisté (Ulster Unionist Party) (1)

Polsko

18

Právo a spravedlnost (Prawo i Sprawiedliwość ) (15), nezávislí, bezpartijní (3)

Německo

6

nezávislí (4), Křesťané pro Německo (Bündnis C – Christen für Deutschland) (1),
Liberálně-konzervativní reformisté (Liberal-Konservative Reformer) (1)

Belgie

4

Nová vlámská aliance (Nieuw-Vlaamse Alliantie)

Itálie

4

Konzervativci a reformisté (Conservatori e Riformisti ) (2), Bratři Itálie (FRATELLI D'
ITALIA) (2)

Dánsko

3

Dánská lidová strana (Dansk Folkeparti)

Slovensko

3

NOVA (1), OBYČAJNÍ ĽUDIA (1), Svoboda a solidarita (1)

Bulharsko

2

IMRO – bulharské národní hnutí (VMRO – Bulgarsko Natsionalno Dvizhenie) (1), Reload
Bulgaria (Prezaredi Balgariya) (1)

Česko

2

ODS

Nizozemsko

2

Křesťanská unie (ChristenUnie) (1), Státní reformní strana (Staatkundig Gereformeerde
Partij) (1)

17

K hnutí se ze stávajících poslanců EP hlásí ještě Kazimierz Ujazdowski (Polsko), který je však nezařazeným
poslancem.
18
https://www.ecrgroup.eu/.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Členský stát

Počet
členů

Rumunsko

2

PRO Romania (1), nezávislí (1)

Finsko

2

Praví Finové (Perussuomalaiset)

Švédsko

2

Švédští demokraté (Sverigedemokraterna)

Irsko

1

Republikánská strana (Fianna Fáil Party)

Řecko

1

Jiná cesta (The Alternative Road)

Chorvatsko

1

Konzervativní strana Chorvatska (Hrvatska konzervativna stranka)

Kypr

1

nezávislí

Lotyšsko

1

Národní aliance (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK")

Litva

1

Volební akce Poláků v Litvě – Aliance křesťanských rodin (Lietuvos lenkų rinkimų akcija –
Krikščioniškų šeimų sąjunga)

Estonsko

0

Francie

0

Lucembursko

0

Maďarsko

0

Malta

0

Portugalsko

0

Rakousko

0

Slovinsko

0

Španělsko

0

Stranická příslušnost členů ECR Group

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE Group - Group of the Alliance of Liberals and
Democrats for Europe)
 Předseda skupiny v EP: Guy Verhofstadt (Belgie).
 V EP má 68 poslanců.
 Sdružuje poslance EP zvolené za strany patřící
do evropské politické strany Aliance liberálů a demokratů
pro Evropu (Alliance of Liberals and Democrats for Europe
Party - ALDE Party) a Evropské demokratické strany (PDE).


Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE Party) – předsedou je Hans van Baalen
(Nizozemsko). Strana se rozhodla, že pro volby do EP v roce 2019 nebude nominovat jednoho
Spitzenkandidata, ale zformuje tzv. „Team Europe“ – skupinu liberálních lídrů, kteří povedou
předvolební kampaň napříč členskými státy EU.



Dne 21. března na předvolebním mítinku ALDE Party představila členy tohoto týmu19:
 Nicola Beer (Německo): Lídryně kandidátky FDP,
 Emma Bonino (Itálie): Lídryně kandidátky Più Europa,
 Violeta Bulc (Slovinsko): Členka Evropské komise pro dopravu a mobilitu,
 Katalin Cseh (Maďarsko): Lídryně kandidátky Momentum,
 Luis Garicano (Španělsko): Lídr kandidátky Ciudadanos,
 Guy Verhofstadt (Belgie): Předseda skupiny ALDE v EP Lídr kandidátky Open Vld
 Margrethe Vestager (Dánsko): Členka Evropské komise pro hospodářskou soutěž.



Evropská demokratická strana (European Democratic Party) – z politické skupiny ALDE
v Evropském parlamentu se k ní hlásí 10 poslanců. Jejími spolupředsedy jsou Francesco Rutelli
(Itálie) a Francois Bayrou (Francie). Strana dosud nikoho na post Spitzenkandidata
nenominovala.



Politický program skupiny ALDE v EP: Mottem skupiny je posunutí Evropy vpřed („move Europe
forward“), změna Evropy v místo, na něž mohou být její obyvatelé opět pyšní. Změna je nutná,
musí se bojovat pro reformu, která ale nesmí Evropu zničit. Protože kdyby EU neexistovala,
musela by být vytvořena. Žádná země nemůže osamoceně reagovat na klimatickou změnu,
mezinárodní terorismus a zajistit, aby globalizace přinesla výhody všem. EU by se opět měla
stát promítnutím našich sdílených hodnot: obranou liberální demokracie, základních práv a
evropské identity. To zároveň znamená, že se musíme odvážit vybavit Unii účinnými nástroji,
aby mohla bránit naši svobodu a blaho. Pouze pokud budeme reagovat na její nedostatky a
budeme Unii reformovat, potom se opět stane vůdčí silou pro nová praovní místa, bezpečnost
a prosperitu.20

19
20

https://www.aldeparty.eu/news/team-europe-seven-leaders-renew-europe.
https://alde.eu/en/about-us/.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Zastoupení skupiny ALDE v EP v březnu 2019
Členský stát

Počet
členů

Stranická příslušnost členů frakce ALDE

8

nezávislí (3), Baskická nacionální strana (Partido Nacionalista Vasco) (1), Občané – Strana
občanů (Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía) (1), Unie, pokrok a demokracie (Unión,
Progreso y Democracia) (1), Katalánská evropská demokratická strana (Partit Demòcrata
Europeu i Català) (1), nazařazeni (1)

Francie

7

Demokratické hnutí (Mouvement Démocrate) (2), Demokratické hnutí (Mouvement
Démocrate) (1), Radikální hnutí (Mouvement Radical) (1), Unie demokratů a nezávislých
(Union des Démocrates et Indépendants) (1), Generace občanů (Génération Citoyens)
(1), Vpřed, republiko! (La République en marche! (bývalé En Marche!)) (1)

Nizozemsko

7

Demokraté 66 (Democraten 66) (4), Lidová strana pro svobodu a demokracii (Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie) (3)

Belgie

6

Reformní hnutí (Mouvement Réformateur) (3), Otevření vlámští liberálové a demokraté
(Open Vlaamse Liberalen en Democraten) (3)

Bulharsko

4

Hnutí za práva a svobody (Dvizhenie za prava i svobodi) (4)

Česko

4

ANO 2011 (2), Hnutí hlas (2)

Německo

4

Svobodná demokratická strana (Freie Demokratische Partei ) (3), Svobodní voliči (Freie
Wähler) (1)

Finsko

4

Finský střed (Suomen Keskusta) (3), Švédská lidová strana Finska (Svenska folkpartiet i
Finland) (1)

Dánsko

3

Radikální liberální strana (Det Radikale Venstre) (2), Levice, dánská liberální strana
(Venstre, Danmarks Liberale Parti) (1)

Estonsko

3

Estonská reformní strana (Eesti Reformierakond) (2), nezávislí (1)

Litva

3

Liberální hnutí (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis) (1), Labouristická strana (Darbo
partija) (1), nezávislí (1)

Rumunsko

3

ALDE Rumunsko (ALDE Romania) (2), nezávislí (1)

Švédsko

3

Liberální lidová strana (Liberalerna) (2), Strana středu (Centerpartiet) (1)

Chorvatsko

2

Občansko-libarální aliance (Građansko-liberalni savez) (1), Istrijská demokratická strana
(Istarski demokratski sabor – Dieta democratica istriana) (1)

Irsko

1

nezávislí

Lotyšsko

1

Unie zelených a zemědělců (Zaļo un Zemnieku savienība)

Lucembursko

1

Demokratická strana (Parti démocratique)

Rakousko

1

NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum (NEOS – Nové Rakousko a Liberální
forum)

Portugalsko

1

Demokratická liberální strana (Partido Democrático Republicano)

Slovinsko

1

Demokratická strana důchodců Slovinska

Spojené
království

1

Liberální demokraté (Liberálně demokratická strana)

Itálie

0

Kypr

0

Maďarsko

0

Malta

0

Polsko

0

Řecko

0

Slovensko

0

Španělsko

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance (Group of the Greens/EFA - Group of the
Greens/European Free Alliance)












Spolupředsedající (z důvodu genderové vyváženosti): Ska Keller (Německo), Philippe Lamberts
(Belgie)
V EP se k ní hlásí 52 poslanců z 18 členských států.
Sdružuje poslance EP zvolené za strany patřící k Evropské straně zelených, Pirátů, Nezávislých
poslanců a poslanců z politických stran reprezentujících národy bez vlastního státu a
znevýhodněné menšiny. Politická skupina byla poprvé ustavena v červenci 1999.
Evropská strana zelených (The European Green Party, někdy též „the European Greens“): Za
své Spitzenkandidaten do voleb do Evropského parlamentu nominovala Ska Keller (Německo)
a Base Eickhouta (Nizozemsko).
Evropská svobodná aliance (European Free Alliance, EFA) – z politické skupiny se k ní hlásí 7
poslanců ze Skotska, Katalánska, Galicie, Walesu a Lotyšska. Předsedou EFA je Josep Maria
Terricabras (Španělsko), který je zároveň místopředsedou politické skupiny Zelených/EFA
v EP. EFA podporuje právo na sebeurčení evropských národů bez vlastních států.
Členkou skupiny Zelených/EFA je i dosud jediná europoslankyně za Piráty Julia Reda
(Německo), která však dne 27. března 2019 zveřejnila video, v němž oznámila, že vystoupila
z Pirátské strany a vyzvala voliče, aby nevolili Pirátskou stranu. Za prohlášením Redy stojí zatím
nepodložená obvinění ze sexuálního obtěžování, kterého se měla dopustit dvojka
na kandidátce do Evropského parlamentu německé Pirátské strany Gilles Bordelais, který byl
před časem asistentem Redy. Německé europoslankyni vadí, že Bordelais na kandidátce
nadále zůstává.21
Skupina Zelených/EFA v Evropském parlamentu chce vybudovat společnost založenou
na respektu k základním lidským právům a na environmentální spravedlnosti. Podporuje
právo na sebeurčení, na přístřeší, na dobré zdraví, na vzdělání, na kulturu, na vysokou kvalitu
života, na co největší svobodu ve světě práce – nejen potlačením nezaměstnanosti ale také
rozšířením možností výběru lidí. Dále podporuje prohloubení demokracie decentralizací a
přímou účastí lidí na procesu rozhodování o věcech, jež se jich týkají; zvětšením otevřenosti
vlád na Radě a Evropské komise a učiněním Komise plně odpovědné Parlamentu. Chce
postavit Unii svobodných lidí založenou na principu subsidiarity, kteří věří v solidaritu jednoho
s druhým a s lidmi na celém světě. Reorientovat EU, která nyní příliš mnoho zdůrazňuje svůj
ekonomický koncept na úkor sociálních, kulturních a ekologických hodnot.22

21

Česká pirátská strana zveřejnila na svých stránkách následující prohlášení: „Vzhledem k vyjádření orgánu Evropského
parlamentu ohledně případu pana Gillese Bordelais plně podporujeme kroky německých Pirátů, kteří zahájili jednání
o vyloučení pana Bordelaise z řad německé pirátské strany. Není pochyb o tom, že tento člověk významně poškozuje
Piráty po celé Evropě a vzhledem k podezřením není vhodné, aby kandidoval do veřejné funkce. Bohužel, vzhledem
k pravidlům německých voleb nelze žádného kandidáta po podání kandidátní listiny škrtnout.“
(https://www.piratskelisty.cz/clanek-2326-vyjadreni-piratu-k-situaci-na-nemecke-kandidatce-piratu-ceska-piratskastrana-zcela-odmita-jakoukoliv-formu-sexualniho-obtezovani-jako-neprijatelnou). Dále viz např.
https://www.e15.cz/zahranicni/ztrata-pro-piraty-ze-strany-odchazi-jedina-europoslankyne-julia-reda-1357537,
https://www.info.cz/evropska-unie/nevolte-piraty-vyzyva-v-sokujicim-videu-hlavni-tvar-strany-v-evrope-41088.html.
22
https://www.greens-efa.eu/en/our-group/about-greens-efa/.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Zastoupení skupiny Zelených/EFA v EP v březnu 2019
Členský stát

Počet
členů

Stranická příslušnost členů frakce Zelení/ESA

Německo

13

Spojenectví 90/Zelení (Bündnis 90/Die Grünen) (11), Pirátská strana Německa
(Piratenpartei Deutschland) (1), Ekologická demokratická strana (ÖkologischDemokratische Partei) (1)

Francie

6

Evropa ekologie (Europe Écologie)

Spojené
království

6

Zelení (Green Party) (3), Skotská národní strana (Scottish National Party) (2), Velšská
strana (Plaid Cymru - Party of Wales) (1)

Španělsko

5

Republikánská levice Katalánska (Esquerra Republicana de Catalunya) (2), Iniciativa
zelených Katalánska (Iniciativa per Catalunya Verds) (1), Galický národní blok (Bloque
Nacionalista Galego) (1), Equo (1)

Švédsko

4

Strana zelených (Miljöpartiet de gröna) (3), nezařazení (1)

Rakousko

3

Zelení – zelená alternativa (Die Grünen - Die Grüne Alternative)
Zelení (Groen) (1), Ecolo (Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes
Originales) (1)

Belgie
Maďarsko

2

Jiná politika (Lehet Más A Politika) (1), Dialog za Maďarsko (Együtt 2014 - Párbeszéd
Magyarországért) (1)

Nizozemsko

2

Zelená levice (GroenLinks)

Dánsko

1

Socialistická lidová strana (Socialistisk Folkeparti)

Estonsko

1

nezávislí

Chorvatsko

1

nezávislí

Itálie

1

Federace zelených (Federazione dei Verdi)

Lotyšsko

1

Lotyšsko-ruská unie (Latvijas Krievu savienība)

Litva

1

Unie litevských zemědělců a zelených (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga)

Lucembursko

1

Zelení (Déi Gréng - Les Verts)

Slovinsko

1

Igor Šoltes (Lista dr. Igorja Šoltesa)

Finsko

1

Zelený svaz (Vihreä liitto)

Bulharsko

0

Česko

0

Irsko

0

Kypr

0

Malta

0

Polsko

0

Portugalsko

0

Rumunsko

0

Řecko

0

Slovensko

0

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL - Confederal
Group of the European United Left/Nordic Green)
 Předsedkyní skupiny v Evropském parlamentu je Gabriele
Zimmer (Německo).


V EP se k ní hlásí 52 poslanců.

 Jedná se o seskupení levicových stran – socialistických a
komunistických.


Sdružuje poslance EP zvolené za strany patřící k evropské politické straně Strana evropské
levice (Party of the European Left), která jako své Spitzenkandidaten nominovala Nica
Cuého (Španělsko) a Violetu Tomič (Slovinsko).



Politický program skupiny: Vize společensky rovnostářské, mírové a udržitelné evropské
integrace založené na mezinárodní solidaritě. Evropa může zásadním způsobem přispět ke
zlepšení životních podmínek mnoha lidí na celém světě – ale to vyžaduje určitou politickou
vůli a vizi, kterou hlavní politiky EU a jejích členských států dosud nereflektovaly. Jejich
politika je založena na radikálně tržně orientované logice soutěže jak v rámci EU, tak se
třetími zeměmi. Skupina bojuje za více a lepší pracovní místa a možnosti ke vzdělávání,
za sociální zabezpečení a společenskou solidaritu, za udržitelný způsob nakládání s naší
zemí a jejími přírodními zdroji, za kulturní odlišnosti a výměnu, za udržitelný hospodářský
rozvoj a trvalou a silnou mírovou politiku. Evropská unie se musí stát projektem lidí,
nemůže zůstat projektem elit. Chce rovná práva pro ženy a muže, občanská práva a
svobody a dodržování lidských práv. Antifašismus a antirasismus jsou tradiční součástí
levicového hnutí v Evropě.23

Zastoupení GUE/NGL v EP v březnu 2019
Členský stát
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Počet
členů

Španělsko

10

Německo

8

Řecko

6

Francie

5

Irsko

5

Portugalsko

4

Česko
Itálie
Nizozemsko

3
3
3

Kypr

2

Dánsko
Finsko

1
1

Stranická příslušnost členů frakce GUE/NGL
PODEMOS (Můžeme) (5), Sjednocená levice (Izquierda Unida) (2), Sjednocená levice
Asturie (Izquierda Xunida d'Asturies) (1), Galicijská alternativa levice (Alternativa galega
de esquerda en Europa) (1), nezávislí (1)
Levice (Die Linke.) (7), nezávislí (1)
Koalice radikální levice (Coalition of the Radical Left) (3), Lidová jednota (Popular Unity)
(1), The European Realistic Disobedience Front (MeRA25) (1), nezávislí (1)
Levicová fronta (Front de Gauche) (3), Socialistická strana (Parti socialiste) (1), Unie pro
zámoří (L'union pour les Outremer) (1)
Sami (Sinn Féin) (4), nezávislí (1)
Komunistická strana Portugalska (Partido Comunista Português) (3), Blok levice (Bloco
de Esquerda) (1)
KSČM
Jiná Evropa s Tsiprasem (Lista Tsipras-L'Altra Europa) (2), nezávislí (1)
Socialistická strana (Socialistische Partij) (2), Strana pro zvířata (Partij voor de Dieren) (1)
Pokroková strana pracujícího lidu (Progressive Party of Working People - Left - New
Forces)
Lidové hnutí proti EU (Folkebevægelsen mod EU)
Svaz levice (Vasemmistoliitto)

https://www.guengl.eu/about-the-group/.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Členský stát
Švédsko
Belgie
Bulharsko
Estonsko
Chorvatsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Spojené
království

Počet
členů
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stranická příslušnost členů frakce GUE/NGL
Levicová strana (Vänsterpartiet)

0

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ (Group EFDD - Europe of Freedom and Direct
Democracy Group)
 Předsedou skupiny EFDD v Evropském parlamentu je Nigel
Farage (Spojené království).
 V současnosti se k ní hlásí 41 poslanců ze sedmi členských
států.
 Sdružuje pravicové euroskeptické strany odporující evropské
integraci, nemá zaregistrovanou evropskou politickou stranu.
 Politický program: Oddanost principům demokracie, svobody
a spolupráce mezi národními státy. Skupina preferuje otevřenou,
transparentní, demokratickou a odpovědnou spolupráci mezi
suverénními evropskými státy a odmítá byrokratizaci Evropy a vytvoření jednotného
centralizovaného evropského superstátu.24
Zastoupení skupiny EFDD v EP v březnu 2019
Členský stát

24

Počet
členů

Spojené
království

17

Itálie

14

Francie

6

Česko
Německo
Litva
Polsko
Belgie
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Chorvatsko
Irsko
Kypr
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stranická příslušnost členů frakce EFDD
The Brexit Party (8), Strana nezávislosti Spojeného království (United Kingdom
Independence Party) (3), nezávislí (5), Sociálnědemokratická strana (Social Democratic
Party) (1)
Hnutí pěti hvězd (Movimento 5 Stelle) (11), nezávislí (3)
Vlastenci (Les Patriotes) (2), Vzhůru republiko (Debout la France) (2), Svobodní Francouzi
(Les Français Libres) (1), nezávislí (1)
Strana svobodných občanů (1)
Alternativa pro Německo (Alternative für Deutschland) (1)
Řád a spravedlnost (Partija Tvarka ir teisingumas) (1)
Svoboda (KORWiN - Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja) (1)

http://www.efddgroup.eu/about-us/our-charter.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Evropa národů a svobody (ENS Group - Europe of Nations and Freedom)
 Skupině spolupředsedají Nicolas Bay (Francie), Marcel de
Graaff (Nizozemsko).



V EP se k ní hlásí 37 poslanců z osmi členských států.
Sdružuje strany euroskeptické až nacionalistické.


Politický program: Chce Evropu suvérenních států,
svobodnou Evropu, Evropu, která respektuje národní individualitu a národní identitu. Evropská
kultura, její hodnoty a svobody jsou pod útokem. Jsou ohrožovány diktátorskou pravomocí
Evropské unie, masovou imigrací, otevřenými hranicemi a jednotnou evropskou měnou: Jedna
velikost nepadne všem. Národní státy musí být schopny mít svůj vlastní rozpočet, psát vlastní
zákony, kontrolovat vlastní hranice, chránit své vlastní jazyky a kulturu a mít vlastní měnu. Proto
chce jiný druh spolupráce. Chce evropskou ekonomickou spolupráci mezi národními státy.25
Zastoupení skupiny ENF v EP v březnu 2019
Členský stát
Francie
Itálie
Nizozemsko
Rakousko
Spojené
království
Polsko
Belgie
Německo
Bulharsko
Česko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Chorvatsko
Irsko
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Portugalsko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko

25

Počet
členů
15
6
4
4
4
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stranická příslušnost členů frakce ENF
Národní sdružení (Rassemblement national)
Liga Severu (Lega Nord)
Strana pro svobodu (Partij voor de Vrijheid)
Svobodná strana Rakouska (Freiheitliche Partei Österreichs)
Strana nezávislosti Spojeného království (United Kingdom Independence Party) (3),
nezávislí (1)
Nová pravice (Kongres Nowej Prawicy)
Vlámský zájem (Vlaams Belang)
Modrá strana (Die blaue Partei)

http://www.enf.eu/?page_id=929.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Nezařazení poslanci
Členský stát

Počet
členů

Řecko

5

Francie
Maďarsko

3
3

Polsko

3

Spojené
království

3

Německo

2

Dánsko
Itálie
Rumunsko
Belgie
Bulharsko
Česko
Estonsko
Finsko
Chorvatsko
Irsko
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Malta
Nizozemsko
Portugalsko
Rakousko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nezařazení poslanci
Zlatý úsvit (Popular Association – Golden Dawn) (2), Komunistická strana Řecka
(Communist Party of Greece) (2), Radikální unie vlastenců (Patriotic Radical Union
(PAT.RI.E.)) (1)
Národní sdružení (Front national) (2), nezávislí (1)
nezařazení (2), Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik Magyarországért Mozgalom) (1)
nezávislí (2), Svoboda (KORWiN - Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja)
(1)
Strana nezávislosti Spojeného království (United Kingdom Independence Party) (1),
Demokratická unionistická strana (Democratic Unionist Party) (1), nezávislí (1)
STRANA (Die PARTEI) (1), Národnědemokratická strana Německa
(Nationaldemokratische Partei Deutschlands) (1)
nezávislí
Hnutí pěti hvězd (Movimento 5 Stelle)
Prodemo (Partidul Prodemo)

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

