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Shrnutí
Politické skupiny (frakce) v Evropském Parlamentu po brexitu
Tato práce pojednává o Evropském parlamentu a jeho skladbě po odchodu Spojeného království
z EU. Práce se zabývá otázkou mandátu a imunity členů Evropského parlamentu s ohledem
na nedávný vývoj judikatury v této oblasti. Srovnává evropské politické strany s politickými
skupinami, které mají na rozdíl od evropských politických stran zaměřených na panevropskou
organizaci a financování význam z hlediska parlamentních procedur. Po shrnutí výsledků voleb
do Evropského parlamentu v květnu 2019 a změnách v poměru sil po brexitu práce přechází
k popisu jednotlivých politických skupin v současnosti působících v Evropském parlamentu a
v neposlední řadě poskytuje přehled českých zástupců v Evropském parlamentu a jeho výborech.
Klíčová slova: Frakce; politická skupina; Evropský parlament; evropská politická strana; brexit
Political Groups in the Post-Brexit European Parliament
This study describes the European Parliament and its composition after the United Kingdom left
the EU. The study describes the mandate and immunity of the Members of the European
Parliament in the light of recent case law. It further compares European political parties with
political groups. The former are most relevant for party pan-European organisation and financing,
while the latter is relevant for procedures within the European Parliament as such. After
summarising the results of the last parliamentary elections in May 2019 and the shifts in relative
power after Brexit, the study goes on to describe the individual political groups currently active in
the European Parliament. Lastly, the study offers an overview of Czech participation in the
European Parliament and its committees.
Keywords: political group; European Parliament; European political party; Brexit
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Úvod – Evropský parlament1
Evropský parlament (dále též „EP“) je orgán zastupující zájmy evropských občanů v činnostech EU.2
Jeho základní charakteristika je zakotvena v čl. 14 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“). EP je
orgánem politické kontroly a konzultace. Společně s Radou EU vykonává legislativní a rozpočtovou
funkci (čl. 14 odst. 1 SEU).
Jde o sbor, který může v plném stavu sestávat až ze 751 poslanců (neformálně též „europoslanců“)
včetně předsedy.3 Jde o maximální počet členů EP podle čl. 14 odst. 2 SEU, který EP držel až
do odchodu Spojeného království z EU v lednu 2020. Do EP jsou jeho členové voleni na dobu pěti
let na základě všeobecných a přímých voleb svobodným a tajným hlasováním (čl. 14 odst. 3 SEU).
Před pár měsíci začalo 9. volební období EP na roky 2019 až 2024.
Poslanci se v Evropském parlamentu nesdružují podle státní příslušnosti, tvoří místo toho politické
skupiny (neformálně též „frakce“) podle politické orientace.4 Následující výklad se blíže zabývá
otázkou mandátu poslance EP, zavádí pojmy evropské politické strany, politické skupiny v EP a
popisuje současné rozložení sil v EP podle jednotlivých frakcí.
Ke dni 9. března 2020 svůj mandát podle internetové prezentace EP vykonávalo 704 poslanců,5
všechny následující statistiky a údaje jsou v této práci uvedeny s platností k tomuto dni.

Mandát a jiné právní aspekty členství v Evropském parlamentu – vznik, imunita, zánik
Podrobnosti vzniku, obsahu a zániku mandátu poslance EP jsou upraveny v Aktu o volbě členů
Evropského parlamentu v přímých a všeobecných volbách (dále jen „Akt“).6 Poslanci EP vykonávají
svůj mandát svobodně a nezávisle, nejsou vázáni žádnými pokyny. Jejich mandát nemůže být
vázaný (čl. 6 Aktu). Zatímco průběh voleb do EP je upraven vnitrostátním právem jednotlivých

1

Tato práce vychází z publikace BABÍČKOVÁ, Martina, FRANCOVÁ, Jana. Politické skupiny v Evropském parlamentu
ve volebním období 2014 – 2019. Praha: Kancelář poslanecké sněmovny, 2019. Vybraná témata č. 01/2019. Údaje byly
aktualizovány a rozšířeny k rozhodnému dni 9. března 2020.
2
TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Irena PELIKÁNOVÁ, et al. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 2013. Student, s. 169.
ISBN 978-80-87576-53-3.
3
Rozhodnutí Evropské rady (EU) č. 2018/938 ze dne 28. června 2018, kterým se stanoví složení Evropského
parlamentu, Úř. věst. L 165I, 2.7.2018, s. 1-3, ve spojení s Rozhodnutím Evropské rady č. 2013/312/EU ze dne
28. června 2013, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu, Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 57-58.
4
TICHÝ, Luboš, Rainer ARNOLD, Jiří ZEMÁNEK, Richard KRÁL a Tomáš DUMBROVSKÝ. Evropské právo. 5. přeprac. vyd.
Praha: C.H. Beck, 2014. Academia iuris, s. 132. ISBN 978-80-7400-546-6.
5
Jednen poslanecký mandát Evropský parlament v současnosti považuje za uvolněný. Jde o mandát katalánského
politika Oriola Junquerase, o jehož zániku rozhodnul španělský Nejvyšší soud, srov. níže.
6
Příloha rozhodnutí Rady č. 76/787/EHS, Úř. věst. L 278, 8. 10. 1976, s. 1-4, ve znění změn provedených rozhodnutími
Rady č. 93/81, 2002/772 a 2018/994.
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členských států v rámci mantinelů stanovených Aktem (čl. 8 Aktu),7 samotný pětiletý mandát vzniká
pro zvolené poslance jednotně zahájením první schůze po volbách.8
Imunita poslance
Nezávislost poslanců, resp. členů EP je chráněna Protokolem o výsadách a imunitách Evropské unie
(dále jen „Protokol“).9 Podle čl. 9 pododst. 1 Protokolu požívají členové EP během zasedání EP
imunitu. Konkrétně na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu
vlastního státu a na území všech ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně
stíháni (čl. 9 Protokolu). Členové EP mají navíc zaručen volný pohyb rovněž během cesty na místo
zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj (čl. 7 Protokolu). Konečně členové EP
nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory nebo hlasování během výkonu své
funkce (čl. 8 Protokolu).
Čl. 9 Protokolu byl nedávno vyložen rozsudkem Soudního dvora v případě žádosti o rozhodnutí
o předběžné otázce položené v rámci trestního řízení proti Oriolu Junquerasovi, bývalému
viceprezidentovi Katalánska.10 Osoba, jejíž zvolení do EP bylo oficiálně vyhlášeno v době, kdy na ni
byla v rámci trestního řízení uvalena vazba, v důsledku níž jí nebylo umožněno odcestovat
do Evropského parlamentu ani splnit určité formální náležitosti spojené se svým zvolením, může
požívat imunity podle čl. 9 pododst. 2 Protokolu. Tato imunita znamená, že dotčená osoba musí být
propuštěna z vazby, aby mohla odcestovat do EP a splnit tam požadované formality. Soudní dvůr
pro účely Protokolu rozlišil mezi mandátem poslance EP, který vzniká zahájením první povolební
schůze EP, a pojmem členství EP, které oprávněným osobám garantuje imunitu pro účely cesty na
místo zasedání EP již po vyhlášení výsledků voleb do EP.11
Uvedený rozsudek je jedním z řízení probíhajících před unijními soudy v souvislosti se třemi katalánskými
poslanci, kteří z důvodu probíhajícího trestního stíhání nemohli nebo nechtěli složit slib vyžadovaný
španělskou ústavou. Poslanci Carles Puigdemont a Antoni Comín se v této souvislosti domáhají zrušení
série rozhodnutí EP, která přinejmenším v praktické rovině zabránila výkonu jejich mandátu.12
Do prosince minulého roku nebyli Oriol Junqueras, Carles Puigdemont a Antoni Comín evidováni jako
poslanci, toto se ovšem změnilo v návaznosti na výše citovaný rozsudek ve věci Junqueras.
V návaznosti na rozsudek ve věci Junqueras13 vydal španělský Nejvyšší soud navazující rozhodnutí, které
navzdory výroku Soudního dvora došel k závěru, že Oriola Junquerase mj. nepropustí z vězení za účelem
vykonání cesty na místo zasedání EP. Jedním z hlavních argumentů španělského soudu bylo tvrzení, že se
situace změnila v okamžiku poslancova pravomocného odsouzení. Tím mělo dojít k zániku jeho mandátu
v návaznosti na čl. 13 Aktu (srov. níže). Španělské úřady rovněž požádaly EP o to, aby zbavil poslance
Carlese Puigdemonta a Antoniho Comína imunity.14 Tato žádost byla postoupena výboru pro právní
záležitosti, který se o ní však k rozhodnému dni této práce ještě neusnesl.

7

Podle čl. 8 Aktu musí vnitrostátní nastavení voleb do EP v zásadě odpovídat principu poměrného zastoupení.
Čl. 1 Aktu umožňuje volit na základě kandidátních listin nebo jednotlivých převoditelných hlasů.
8
Srov. § 52 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, „[m]andát
poslance Evropského parlamentu vzniká zahájením první schůze Evropského parlamentu v novém pětiletém funkčním
období Evropského parlamentu.“
9
Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie, dostupný zde.
10
Věc C-502/19, Junqueras, ECLI:EU:C:2019:1115, dostupné zde.
11
Ibid, body 71 a 77.
12
Řízení vedené pod sp. zn. T-388/19, Puigdemont a Oliveres.
13
Rozhodnutí španělského Nejvyššího soudu ze dne 9. ledna 2020, sp. zn. 20907/2017, anglický překlad dostupný zde.
Oriol Junqueras se nyní před Tribunálem v řízení vedeném pod sp. zn. T‑24/20 domáhá zneplatnění rozhodnutí EP
o uvolnění jeho poslaneckého mandátu, která reagují na uvedený rozsudek španělského Nejvyššího soudu.
14
Informace dostupná zde.
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Zánik mandátu poslance
Pokud má příslušný vnitrostátní soud za to, že uvedenou osobu je třeba po získání postavení člena
Evropského parlamentu ve vazbě ponechat, musí k tomuto účelu požádat EP, aby tuto osobu
uvedené imunity na základě čl. 9 pododst. 3 Protokolu zbavil. Zánik mandátu poslance může nastat
v případech úmrtí, uplynutí funkčního období, vzdání se mandátu (čl. 13 odst. 1 Aktu). Poslanec
může být svého mandátu i zbaven, toto ale musí výslovně vyplývat z vnitrostátního práva
členského státu, za který byl zvolen. Úřady členského státu EP o této skutečnosti uvědomí (čl. 13
odst. 3 Aktu). Například v České republice k tomuto podle § 52 zákona č. 62/2003 Sb. dojde
na základě (1.) dodatečného obdržení informace od členského státu původu poslance o zbavení
práva být volen, (2.) ztrátou volitelnosti či (3.) vznikem neslučitelnosti funkcí na základě téhož
zákona.

Evropské politické strany
Existence tzv. evropských politických stran (politické strany na evropské úrovni) je předvídána
v čl. 10 odst. 4 SEU a v čl. 12 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“). Mají
sdružovat osoby s podobným politickým zaměřením napříč EU, ale členství v takovéto straně není
v žádném případě podmínkou kandidatury do EP. Evropské politické strany ovšem mohou
například dosáhnout na financování z rozpočtu EU.15 Evropská politická strana není to samé, co
politická skupina v EP, jakkoli se tyto pojmy mohou v praxi překrývat (srov. níže).
Pravidla pro evropské politické strany musí být podle čl. 224 Smlouvy o fungování Evropské unie
(dále jen „SFEU“) určena formou nařízení přijatého řádným legislativním postupem. Tímto
nařízením je v současnosti nařízení č. 1141/2014 ve znění nařízení č. 2018/673 a nařízení
č. 2019/493 (dále jen „nařízení EPS“),16 to je definuje jako politická spojenectví, která sledují
politické cíle a jsou zaregistrována v souladu s nařízením EPS u Úřadu pro evropské politické strany
a evropské politické nadace (čl. 2 odst. 3 nařízení EPS).
Nařízení EPS17 zřizuje nezávislý Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále
jen „Úřad“),18 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. Detaily údajů
obsažených v rejstříku a služeb, které poskytuje, upravuje nařízení Komise č. 2015/2401.19
Úřad stranu zaregistruje na základě žádosti politického spojenectví stran nebo občanů při splnění
kumulativních podmínek uvedených v čl. 3 odst. 1 nařízení EPS:

15



budoucí evropská politická strana má své sídlo, které je uvedeno v jejích stanovách,
v některém členském státě EU,



její členské strany jsou alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupeny členy EP,
vnitrostátních parlamentů, regionálních parlamentů nebo regionálních shromáždění, nebo
budoucí evropská strana či její členové obdrželi alespoň v jedné čtvrtině členských států
nejméně tři procenta hlasů odevzdaných v každém z nich při posledních volbách do EP,

SYLLOVÁ, Jindřiška. Lisabonská smlouva: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010. Beckova edice komentované zákony,
s. 66. ISBN 978-80-7400-339-4.
16
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014, o statusu a financování
evropských politických stran a evropských politických nadací, Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1-27, ve znění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/673 ze dne 3. května 2018, Úř. věst. L 114, 4.5.2018, s. 1–6, a
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2019/493 ze dne 25. března, Úř. věst. L 85, 27.3.2019, s. 7-10.
17
Konsolidovaný text novelizovaného nařízení s vyznačením změn je dostupný zde.
18
Oficiální web Úřadu je dostupný zde.
19
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU, Euratom) 2015/2401 ze dne 2. října 2015 o obsahu a fungování
rejstříku evropských politických stran a evropských politických nadací, Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 50—53.
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její členské strany nejsou jiné evropské politické strany,



strana respektuje, zejména ve svém programu a činnosti, hodnoty, na kterých je založena
EU a které jsou uvedeny v čl. 2 SEU, a sice úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii,
rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin,



budoucí 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 stran, jejichž údaje obsažené
v rejstříku jsou shrnuty v tabulce níže.20
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 – EFA)

EVROPSKÁ STRANA ZELENÝCH (European Green Party – EGP)

Strana evropské levice (Party of the European Left – EL)

Aliance konzervativců a reformistů v Evropě (Alliance of Conservatives
and Reformists in Europe – ACRE)

Evropské křesťanské politické hnutí (European Christian Political
Movement – ECPM)

20

Na prvním místě jsou uvedeny názvy z českého překladu rozhodnutí o registraci příslušných evropských politických
stran. Následuje název popř. zkratka, pod nimiž strana figuruje na stránkách Úřadu.
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Identita a demokracie (Identité et Démocratie Parti – ID Parti)

Ke každé evropské politické straně může být podle čl. 2 odst. 4 ve spojení s čl. 3 odst. 3 nařízení
EPS přidružena jedna evropská politická nadace,21 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.22
Financování evropských politických stran
O financování EU může žádat registrovaná evropská politická strana, která má alespoň jednoho
poslance Evropského parlamentu (čl. 17 odst. 1 nařízení EPS). Jako podmínku pro přístup
k financím musí evropské politické strany pravidelně předkládat Úřadu své účetní závěrky, auditní
zprávy a seznamy přijatých darů v souladu s čl. 23 nařízení EPS. Vnitrostátní strany musí
zobrazovat logo a politický manifest své přidružené evropské strany na svých webových stránkách
po dobu nejméně 12 měsíců před podáním žádostí o finanční prostředky
(čl. 18 odst. 2a nařízení EPS). Níže jsou shrnuty základní podmínky financování evropských
politických stran.


Finanční příspěvky či granty ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí přesáhnout 90 %
ročních nárokovatelných výdajů uvedených v rozpočtu evropské politické strany a 95 %
způsobilých nákladů politické nadace (čl. 17 odst. 4 nařízení EPS).



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 (čl. 19 odst. 1 nařízení EPS).



Podle informací poskytovaných Evropským parlamentem je grant určen k pokrytí výdajů přímo
spojených s cíli stanovenými v politickém programu strany. Financovat lze například:
o schůze a konference,
o výzkum, publikace a studie,
o administrativní výdaje a výdaje spojené s technickou pomocí (čl. 17 odst. 5 nařízení EPS),
o náklady na kampaně před evropskými volbami (čl. 21 nařízení EPS).



Grant naopak nesmí být použit:
o k přímému či nepřímému financování jiných politických stran, zejména ne vnitrostátních
stran nebo kandidátů,
o k financování kampaní k referendům,
o v případě nadací nesmí být použit k účelu, který není určen jako úkol evropské politické
nadace podle nařízení EPS nebo cílů určených v jejich stanovách (čl. 22 nařízení EPS).

21

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.
22
Srov. http://appf.europa.eu/appf/en/parties-and-foundations/registered-foundations.html.
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Přísná pravidla platí pro jednotlivé dary, které strany a nadace přijímají. Ty nesmí překročit
18 000 € ročně od jednotlivce (čl. 20 odst. 1 nařízení EPS). Přijaté dary musí být hlášeny Úřadu.
Pokud přesahují 12 000 €, musí být oznámeny neprodleně (čl. 20 odst. 2 a 4 nařízení EPS).
Anonymní dary nesmí být přijímány a jména dárců evropské politické strany jsou zveřejněna
na internetu (čl. 32 odst. 1 písm. e) nařízení EPS).



Evropský parlament může neoprávněně vyplacené částky od evropské politické strany získat
zpět. Za určitých okolností se tato povinnost může vztahovat i na fyzické osoby, které stranu
řídí nebo zastupují (čl. 30 odst. 2 nařízení EPS). Úřad bude mít do budoucna povinnost hlásit
případné trestné jednání Úřadu evropského veřejného žalobce23 (bod 30a preambule
nařízení EPS).

Česká právní úprava
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
(dále jen „ZoEPS“).
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.,
tzv. kompetenčního zákona),



v rámci této koordinační úlohy Ministerstvo vnitra vydává osvědčení o souladu stanov
evropské politické strany se sídlem na území České republiky s právním řádem České republiky
pro potřeby Úřadu (§ 2 odst. 3 ZoEPS) a zveřejňuje informativní přehled evropských
politických stran a k nim přidružených evropských politických nadací se sídlem na území České
republiky (§ 9 odst. 1 ZoEPS);



určuje Ministerstvo financí jako 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;



upravuje možnost přeměny spolku na evropskou politickou nadaci a možnost přeměny
evropské politické strany nebo evropské politické nadace na spolek (§ 3 až 7 ZoEPS).

Politické skupiny v EP
Politické skupiny jsou institut zakotvený v jednacím řádu EP (dále jen „JŘ“).24 Podle čl. 33 JŘ slouží
ke sdružování poslanců stejného politického zaměření. Podle skupin jsou poslanci zpravidla
rozesazeni.25 Zatímco jedním z nejvýznamnějších aspektů evropských politických stran je
financování celoevropských politických iniciativ, význam politických skupin je zejména organizační a
legislativně procesní.

23

Srov. čl. 24 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem
zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1-71. Úřad evropského veřejného žalobce
by měl dle webu Rady EU začít fungovat na podzim 2020, srov. https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/eppo/.
24
Konsolidovaná verze z července 2019 je dostupná z http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-92019-07-02_CS.pdf.
25
Děje se tomu tak na základě rozhodnutí Konference předsedů podle čl. 37 JŘ na začátku každého volebního období.
Srov. http://www.europarl.europa.eu/news/cs/faq/2/zasedaci-poradek-v-jednacim-sale.
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Základy fungování politických skupin
Politické skupiny jsou upraveny v hlavě první, kapitole čtvrté JŘ (čl. 33-37 JŘ). Ta upravuje základní
otázky jejich účelu, vzniku a fungování.


Politická skupina sdružuje poslance stejné politické příslušnosti (čl. 33 odst. 1 JŘ).



Musí mít nejméně 25 členů zvolených alespoň v jedné čtvrtině členských států
(čl. 33 odst. 2 JŘ). Pokud toto kritérium přestane splňovat, může předseda EP se souhlasem
Konference předsedů povolit její pokračování do následující ustavující schůze,
o je-li starší než rok a
o její členové zastupují alespoň pětinu členských států (čl. 33 odst. 3 JŘ).



Každý poslanec může patřit pouze k jedné politické skupině (čl. 33 odst. 4 JŘ).



Vytvoření politické skupiny se ohlásí předsedovi EP prohlášením obsahujícím
o název skupiny,
o její politické prohlášení, které stanoví její účel,
o a jména členů skupiny a jejího předsednictva (čl. 33 odst. 5 JŘ).
Předseda EP oznámí zřízení (i případné rozpuštění) politické skupiny parlamentu
(čl. 33 odst. 7 JŘ).



Každé politické skupině bude přiděleno zázemí v podobě sekretariátu, administrativy a
finančních prostředků. Měla by mít odpovídající počet členů i ve výborech a jiných
orgánech EP za účelem zajištění politické rozmanitosti (čl. 34 JŘ). Detailní pravidla týkající
se využití přiděleného zázemí a přenos pravomocí v souvislosti s plněním rozpočtu stanoví
předsednictvo.26

Nad rámec politických skupin existují i jiné formy sdružování. Poslanci mohou zakládat tzv.
meziskupiny (nebo jiná neoficiální seskupení), které umožňují spolupráci a výměnu názorů napříč
politickými skupinami a mají podporovat kontakt členů EP s občanskou společností
(čl. 35 odst. 1 JŘ). K tomu jim za splnění určitých podmínek mohou politické skupiny napomoci
poskytnutím logistické podpory (čl. 35 odst. 3 JŘ).
Role politických skupin v legislativním postupu a fungování EP
Politické skupiny se jednak podílí na základních organizačních otázkách každodenního fungování
EP, jednak vykonávají vliv v rámci legislativního postupu.
Organizační otázky
Pouze politická skupina nebo nejméně 38 poslanců27 může nominovat kandidáta na obsazení
pozice předsedy EP, místopředsedy EP nebo kvestora (čl. 15 odst. 1 JŘ). Rozdělení těchto funkcí by
mělo zajistit spravedlivé zastoupení jednotlivých politických směrů (čl. 15 odst. 2 JŘ). Politické
skupiny se navíc podílí na organizaci fungování EP skrze Konferenci předsedů, která sestává
z předsedy EP a předsedů politických skupin, rozhoduje o organizaci práce a legislativní činnosti.
Mezi její pravomoci a odpovědnosti podle čl. 27 JŘ patří:



26

organizace práce EP a legislativní plánování,
vztahy s ostatními orgány a institucemi EU a vnitrostátními parlamenty,
vztahy se třetími zeměmi a institucemi a organizacemi mimo EU,

Orgán sestávající z předsedy EP a čtrnácti místopředsedů (čl. 24 odst. 1 JŘ). Členy předsednictva jsou i kvestoři
(osoby odpovědné za administrativní a finanční záležitosti týkající se poslanců), mají ale pouze poradní hlas
(čl. 24 odst. 2 JŘ).
27
Je vyžadována tzv. nízká prahová hodnota podle čl. 179 odst. 1 písm. a) JŘ, čili jedna dvacetina všech poslanců.
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organizace strukturovaných konzultací o významných tématech s evropskou občanskou
společností,
příprava návrhů pořadu jednání dílčích zasedání EP,
příprava návrhů ve věcech složení a působnosti výborů, vyšetřovacích výborů, smíšených
parlamentních výborů a stálých delegací, jakož i odpovědnost za povolávání delegací
ad hoc,
rozhodnutí o zasedacím pořádku EP,
udělování svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu nebo
vypracování návrhů na řešení administrativních a rozpočtových otázek týkajících se
politických skupin pro předsednictvo.

Role v rámci legislativního postupu
Politické skupiny mají celou řadu procedurálních oprávnění v rámci legislativního postupu v EP.
Pro zachování přehlednosti je lze postihnout pouze příkladmým výčtem. Politické skupiny mohou
například










podávat návrhy v rámci legislativního postupu (např. čl. 39 odst. 2 nebo 59 odst. 2 JŘ),
vznášet námitky vůči určitým procedurálním postupům (např. podle čl. 52 odst. 1 JŘ
při splnění tzv. střední prahové hodnoty),
jmenovat své poslance do výborů, zvláštních výborů a vyšetřovacích výborů EP do počtu
odpovídajícího podílu poslanců politické skupiny v rámci EP (čl. 209 odst. 1 a 2 JŘ),
určit v každém výboru vlastního koordinátora, jehož úlohou je společně s ostatními
koordinátory připravovat na výzvu předsedy výboru rozhodnutí, která mají být přijata,
nebo přijímat samostatně určitá méně významná rozhodnutí z pověření výboru
(čl. 214 odst. 1 a 2 JŘ) nebo
podávat alternativní návrhy usnesení k návrhům nelegislativních aktů vypracovaným
výbory (čl. 181 odst. 3 JŘ);
stínoví zpravodajové každé politické skupiny mají nárok účastnit se neformálních
třístranných jednání (tzv. „trialogů“) se zástupci Komise a Rady EU (čl. 74 odst. 1 JŘ),
složení delegace EP jednající v rámci tzv. dohodovacího postupu po neúspěšném druhém
čtení v rámci řádného legislativního postupu (čl. 294 odst. 10 SFEU) musí odpovídat složení
EP podle politických skupin (čl. 77 odst. 2 JŘ).
Politická skupina rovněž může v souladu s čl. 215 JŘ určit stínového zpravodaje pro každou
výborem projednávanou zprávu. Jeho úlohou je sledovat pokrok v souvislosti s touto
zprávou a usilovat o kompromisy v zájmu skupiny, kterou zastupuje.

Květnové volby do EP a nové rozložení sil podle jednotlivých politických skupin
 Ve dnech 23. až 26. května 2019 proběhly deváté volby do EP. Měly nejvyšší volební účast
za posledních 20 let (50,62 %)28 a výrazně změnily rozložení sil v EP. Účast v České
republice byla nižší, cca. 28,72 %, ovšem i tento výsledek znamenal významný nárůst
od posledních voleb.29


28
29

Po volbách došlo k citelnému oslabení poslaneckého klubu Evropské lidové strany a
Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů, se současným počtem mandátů již tyto
dvě skupiny nedrží většinu v EP. Naopak výrazně posílila skupina Renew Europe (dříve
ALDE), nárůst mandátů zaznamenala i euroskeptická Skupina pro identitu a demokracii.

Srov. https://election-results.eu/turnout/.
Srov. https://volby.cz/pls/ep2019/ep?xjazyk=CZ.
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Evropský parlament je ve svém devátém volebním období výrazně fragmentovanější a jeho
další fungování bude vyžadovat kompromisní řešení mezi vícero skupinami.

Politická skupina

EPP
S&D

Počet členů
po volbách30
182
154

RE
Greens-EFA
ID
ECR
GUE-NGL

108
74
73
62
41

NI

54

Zkratka

Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském
parlamentu
Renew Europe Group
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
Skupina pro identitu a demokracii
Skupina Evropských konzervativců a reformistů
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské
zelené levice
Nezařazení

V tabulce níže je vyznačen rozdíl mezi počty příslušníků jednotlivých skupin v dubnu 2019 (na konci
8. volebního období) a v září 2019 (na začátku 9. volebního období).
Zkratka
EPP
S&D
RE

Počet členů v dubnu 2019
217
186
68

Počet členů v září 2019
182
154
108

Rozdíl
-35
-32
+40

Greens-EFA

52

74

+22

ID

41

73

+32

ECR

75

62

-13

GUE-NGL

52

41

-11

Nezařazení

22

54

+32

Brexit
V momentě, kdy Spojené království opustilo EU dne 31. ledna 2020, změn doznal i EP co
do velikosti a rozložení politických sil. Došlo k částečné redistribuci mandátů v rámci EP, přičemž

30




celkový počet poslanců klesl na 705,
46 ze 73 bývalých britských křesel tak zůstalo neobsazených, mohou je získat země, které
v budoucnu přistoupí k EU,



zbývajících 27 mandátů bylo přerozděleno mezi 14 členských států, které byly
znevýhodněny současným rozdělením mandátů v EP. Česká republika má ovšem před i
po změně stále 21 poslanců,



k uvedenému přerozdělení se nekonaly doplňovací volby. Ke zvolení poslanců, kteří měli
nastoupit na místo odcházejících poslanců Spojeného království, došlo již při volbách

Součet členů po volbách v květnu 2019 vychází na 748. Počet nezahrnuje tři katalánské poslance, jejichž postavení
je sporné v důsledku jejich odmítnutí nebo neschopnosti složit slib požadovaný španělskou ústavou. Srov. kapitolu o
poslaneckém mandátu.
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v květnu 2019, svých funkcí se ale ujali až v okamžiku, kdy vystoupení Spojeného království
EU nabylo právního účinku.31
Evropský parlament tak opustilo 29 členů The Brexit Party (nezařazení), 16 členů Liberálních
demokratů (RE), 10 členů Labouristické strany (S&D), 7 členů Zelené strany Anglie a Walesu
(Greens-EFA), 4 členové Konzervativní strany (ECR), 3 členové Skotské národní strany (GreensEFA), 1 člen Velšské strany (Greens-EFA), 1 člen Sinn Féin (GUE–NGL), 1 člen Demokratické
unionistické strany (nezařazený), 1 člen Alianční strany Severní Irsko (RE).
V tabulce níže je vyznačen rozdíl mezi počty příslušníků jednotlivých skupin v září 2019 (před
brexitem na začátku 9. volebního období) a v březnu 2020 (po brexitu).
Zkratka
EPP

Počet členů v září 2019
182

Počet členů v březnu 2020
187

Rozdíl
+5

S&D

154

147

-7

RE

108

98

-10

Greens-EFA

74

67

-7

ID

73

76

+3

ECR

62

61

-1

GUE-NGL

41

39

-2

Nezařazení

54

30

-24

Největší úbytek počtu členů po brexitu zaznamenala skupina Renew Europe, konkrétně o 10
poslanců. Nejvíce naopak posílila již nejsilnější frakce EPP, a to o 5 nových poslanců. K největší
změně ale došlo v případě skupin Greens-EFA a ID. V důsledku odchodu poslanců za Spojené
království došlo k oslabení skupiny zelených o celých 7 mandátů a posílení skupiny Identity a
Demokracie o 3 nové členy, čímž se tato skupina stala čtvrtou nepočetnější skupinou v EP.32
V obměněném EP však nedošlo ke změně politické většiny, která se v něm utvořila po loňských
volbách.33
V důsledku snížení celkového počtu poslanců bylo nutné upravit i počet členů jednotlivých výborů
EP. Konkrétně došlo k posílení tří výborů EP, a to výboru pro životní prostředí (ENVI), výboru
pro mezinárodní obchod (INTA) a výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Podrobnosti
o změně počtu členů v jednotlivých výborech jsou popsány v kapitole o českém zastoupení
v Evropském parlamentu.

31

Rozhodnutí Evropské rady (EU) č. 2018/938 ze dne 28. června 2018, kterým se stanoví složení Evropského
parlamentu, Úř. věst. L 165I, 2.7.2018, s. 1-3.
32
Srov. https://www.politico.eu/article/after-brexit-populists-set-to-outnumber-greens-in-european-parliament/
33
Srov. https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/brexit-redraws-european-parliament-battle-lines/
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Jednotlivé politické skupiny v EP
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) (EPP Group – European People’s
Party Group)
 Předseda: Manfred Weber (Německo), Spitzenkandidát ve volbách
do EP v květnu 2019 a posléze jeden z diskutovaných kandidátů
na předsedu Komise.
 Jde o politickou skupinu propojenou s Evropskou lidovou stranou
(European People‘s Party – EPP), které předsedá bývalý předseda Evropské rady Donald Tusk.


Poslanecký klub EPP je skupinou středopravého politického spektra. Jde o nejstarší politickou
skupinu v rámci EP,34 sdružuje křesťansko-demokratické politiky. V jeho lavicích zasedají
zástupci stran, jako jsou německá CDU-CSU, francouzští Republikáni nebo Forza Italia. Za ČR
zda zasedají členové TOP 09, STAN a KDU-ČSL.



Dva čeští zástupci zastávají funkce ve výborech EP. Tomáš Zdechovský je místopředsedou
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Luděk Niedermayer je místopředsedou
Hospodářského a měnového výboru.

Program
 Její program je zakotven v hodnotách lidské důstojnosti, svobody, odpovědnosti, solidarity a
subsidiarity. Klade důraz na křesťansko-židovské kořeny evropské civilizace. Jejich cílem je
sociálně tržní hospodářství založené na těchto hodnotách.35


Skupina chce mj. navýšit finanční, lidské a technické zdroje pro FRONTEX, agenturu ochraňující
vnější hranice EU. Respektuje zapojení legálních migrantů na pracovním trhu, netoleruje však
zneužívání systému.36

Nedávné události
 Pozornost vzbudilo květnové rozhodnutí Politického shromáždění EPP, které pozastavilo
členská práva Fideszu maďarského premiéra Viktora Orbána v této straně z důvodu jeho
odchýlení od hodnot EPP.37 Další budoucnost Fideszu v rámci EPP je problematická. Viktor
Orbán například nepodpořil Manfreda Webera jako kandidáta na předsedu Komise.38 Bývalý
předseda strany EPP Joseph Daul se v květnu podle webu Politico.eu nechal slyšet, že Fidesz
může být z EPP i vyloučen.39 Členství Fideszu v EPP i její politické skupině zůstává nejisté, není
vyloučen jeho přestup do ECR, kde by se tato strana stala vedoucí silou.40

34

Srov. https://www.eppgroup.eu/.
Srov. https://www.eppgroup.eu/what-we-stand-for/missions-values.
36
Srov. https://www.eppgroup.eu/cs/nase-postoje/nas-postoj/pracovni-skupina-pro-pravni-zalezitosti-a-vnitro.
37
Srov. https://www.epp.eu/press-releases/fidesz-membership-suspended-after-epp-political-assembly/.
38
Srov. https://hungarytoday.hu/orban-and-weber-from-total-support-to-public-break-up/.
39
Srov. https://www.politico.eu/article/epp-orban-anti-eu-campaign/.
40
Srov. https://www.politico.eu/article/viktor-orban-considers-leaving-epp-senior-fidesz-member/
35
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Zastoupení skupiny EPP v EP v březnu 2020
Členský stát

Počet
členů

Národní stranická příslušnost členů EPP Group

Německo

29

Křesťanskodemokratická unie (CDU) (23), Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU) (6)

Polsko

17

Občanská platforma (Platforma Obywatelska) (12), Polská lidová strana (Polskie
Stronnictwo Ludowe) (3), nezávislí (2)

Rumunsko

14

Národní liberální strana (Partidul National Liberal) (10), Demokratický svaz Maďarů
v Rumunsku (Uniunea Democratā Maghiarā din România) (2), Strana lidového hnutí
(Partidul Mișcarea Populară) (2)

Maďarsko

13

Maďarská občanská unie (Fidesz) (12), Křesťansko-demokratická strana
(Kereszténydemokrata Néppárt) (1)

Španělsko

13

Lidová strana (Partido popular)

Francie

8

Republikáni (Les Républicains)

Řecko

8

Nová demokracie (Nea Demokratia)

Itálie

8

Vzhůru Itálie (Forza Italia) (6), Lidová strana Jižního Tyrolska (Südtiroler Volkspartei)
(1)

Portugalsko

7

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

Bulharsko

7

Citizens for European Development of Bulgaria (5), Union of Democratic Forces (1),
Democrats for Strong Bulgaria (1)

Rakousko

7

Rakouská lidová strana (Österreichische Volkspartei)

Nizozemsko

6

Křesťanskodemokratická výzva (Christen Democratisch Appèl) (4), Křesťanská unie
(ChristenUnie) (1), 50 PLUS (1)

Švédsko

6

Umírněná strana (Moderaterna) (4), Křesťanští demokraté (Kristdemokraterna) (2)

Česko

5

TOP 09 (2), KDU-ČSL (2), Starostové a nezávislí (1)

Slovensko

5

Kresťanskodemokratické hnutie (2), SPOLU – občianska demokracia (2), Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (1),

Chorvatsko

4

Chorvatské demokratické společenství (Hrvatska demokratska zajednica)

Slovinsko

4

Slovinská demokratická strana (Slovenska demokratska stranka) (2), Slovinská lidová
strana (Slovenska ljudska stranka) (1), Křesťanští demokraté (Krščanski demokrati) (1)

Belgie

4

Křesťansko-demokratická a vlámská strana (Christen-Democratisch & Vlaams) (2),
Křesťansko-sociální strana (Christlich Soziale Partei) (1), Humanisticko-demokratické
centrum (Centre Démocrate Humaniste) (1)

Irsko

5

Rodina Irů (Fine Gael Party)

Litva

4

Unie vlasti – křesťanští demokraté Litvy (TS-LKD) (3), nezávislí (1)

Finsko

3

Národní koaliční strana (Kansallinen Kokoomus)

Lotyšsko

2

Jednota (Partija VĪENOTIBA)

Lucembursko

2

Křesťanskosociální lidová strana (Partie chrétien social luxembourgeois)

Malta

2

Nacionalistická strana (Partit Nazzjonalista)

Kypr

2

Demokratické shromáždění (Democratic Rally)

Dánsko

1

Konzervativní lidová strana (Det Konservastive Folkeparti)

Estonsko

1

Otčina (Isamaa)
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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)
 Předsedkyně: Iratxe García Pérez (Španělsko).
 Většina členů skupiny byla zvolena za strany náležící
ke Straně evropských socialistů (Party of European Socialists PES), jejímž předsedou je Sergei Stanishev (Bulharsko).
 David Maria Sassoli, italský zástupce této politické skupiny, je
současným předsedou EP.


Zahrnuje sociálnědemokratické a labouristické strany. Sdružuje například poslance z britské
Labour Party, SPD (Německo) nebo Demokratické strany (Itálie). ČR v této politické skupině
nemá žádné zástupce.

Program
 Má vizi radikální změny v Evropě. V ekonomické rovině usiluje S&D o blahobyt širokého
obyvatelstva v mezích, které neohrožují životní prostředí. Volá po evropském paktu solidarity.


S ohledem na migrační politiku vyzdvihuje význam solidarity, efektivní a lidské ochrany hranic
a podpory integrace a začleňování do lokálních komunit.



Vymezuje se proti praxi, podle které jsou zásadní rozhodnutí činěna pouze několika velkými
členskými státy. Zdůrazňuje význam zapojení občanské společnosti, odborů a jiných platforem.



V otázkách společné obchodní politiky chce klást větší ohled na dopad jednotlivých dohod
na otázky zaměstnanosti, práv pracujících, jakož i sociálních a environmentálních standardů.41

Nedávné události
 V červnu si S&D zvolila novou předsedkyni, Iratxe García Pérez nahradila Uda Bullmana
z německé SPD. Tato změna podle některých komentářů do jisté míry odráží i změny poměrů
uvnitř skupiny samotné. Dříve silně zastoupené Německé zastoupení v rámci skupiny výrazně
oslabilo, zato největší počet jejích poslanců pochází v tomto období právě ze Španělska.42

41
42

Srov. https://www.socialistsanddemocrats.eu/what-we-stand-for/our-priorities.
Srov. https://www.politico.eu/article/socialists-choose-spain-spanish-mep-iratxe-garcia-as-group-leader/.
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Zastoupení skupiny S&D v EP v březnu 2020
Členský stát

Počet
členů

Španělsko

21

Itálie
Německo
Rumunsko
Portugalsko

18
16
11
9

Polsko

8

Nizozemsko

6

Francie

6

Švédsko
Rakousko
Bulharsko

5
5
5

Maďarsko

5

Malta

4

Belgie

3

Slovensko
Dánsko
Chorvatsko

3
3
4

Řecko

2

Kypr

2

Litva

2

Finsko

2

Estonsko

2

Lotyšsko

2

Slovinsko

2

Lucembursko

1

Národní stranická příslušnost členů S&D Group
Španělská socialistická dělnická strana (Partido Socialista Obrero Español) (20),
Socialistická strana Katalánska (Partit dels Socialistes de Catalunya) (1)
Demokratická strana (Partito democratico) (16), Akce (Azione) (1), nezávislí (1)
Sociálnědemokratická strana Německa (Sozialdemokratische Partei Deutschlands)
Sociálnědemokratická strana (Partidul Social Democrat) (10), PRO Romania (1)
Socialistická strana (Partido Socialista)
Svaz demokratické levice (Sojusz Lewicy Demokratycznej) (4), Svaz demokratické
levice – unie práce (Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy) (1), Jaro (Wiosna) (3)
Strana práce (Partij van de Arbeid)
Socialistická strana (Parti socialiste) (3), Veřejný prostor (Place publique) (2), „New
Deal“ (Nouvelle Donne) (1)
Sociální demokraté (Arbetarepartiet-Socialdemokraterna)
Sociálnědemokratická strana Rakouska (Sozialdemokratische Partei Österreichs)
Bulharská socialistická strana (Bulgarska Sotsialisticheska Partiya)
Demokratická koalice (Demokratikus Koalíció) (4), Maďarská socialistická strana
(Magyar Szocialista Párt) (1)
Labouristická strana (Partit Laburista)
Socialistická strana (Parti Socialiste) (2), Socialistická strana – jinak (Socialistische
Partij – Anders) (1)
SMĚR (SMER-Sociálna demokracia) (2), nezávislí (1)
Sociální demokraté (Socialdemokratiet)
Sociálnědemokratická strana Chorvatska (Socijaldemokratska partija Hrvatske)
Panhelénské socialistické hnutí – Olivový strom (Panhellenic Socialist Movement –
Olive Tree) (1), Panhelénistické socialistické hnutí – Hnutí pro změnu (PASOK-KINAL)
(1)
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)
Sociálnědemokratická strana harmonie ("Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija) (1),
Čest sloužit Rize (Gods kalpot Rīgai) (1)
Sociální demokraté (Socialni demokrati)
Lucemburská socialistická dělnická strana (Lëtzebuerger Sozialistesch
Arbechterpartei)

Pozn.: Česká republika a Irsko nemají v této politické skupině žádné zástupce.
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Renew Europe Group (RE)


Předseda: Dacian Cioloș (Rumunsko).


Velká část poslanců této skupiny je členy stran
náležících k Alianci liberálů a demokratů pro Evropu
(Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party –
ALDE), jejímž předsedou je Hans van Baalen (Nizozemsko),
a k Evropské demokratické straně (European Democratic Party – PDE/EDP), jíž předsedá
François Bayrou (Francie).


Jedná se o liberálně zaměřenou středovou politickou skupinu. Sdružuje například poslance
z La République en marche francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, Freie
Demokratische Partei (Německo) nebo Liberal Democrats (Spojené království). ČR je v této
skupině zastoupena poslanci ANO 2011.



Dita Charanzová je místopředsedkyní EP a Martina Dlabajová je místopředsedkyní Výboru
pro rozpočtovou kontrolu. K Renew Europe Group náleží i současná česká členka Komise Věra
Jourová.

Program43
 Prosperující Evropa – dokončení vnitřního trhu jako skutečně společného hospodářského
prostoru bez vnitřních hranic. Obchodní dohody s důrazem na férovost a udržitelný rozvoj.


Obnova EU – posílení a prohloubení evropské spolupráce, podpora postupného rozšiřování
EU o nové členské státy.



Udržitelný rozvoj a mír ve světě – podpora investic do výzkumu, bezpečnosti, životního
prostředí a nezaměstnanosti mladých. Na mezinárodní scéně pak úsilí o stabilnější a
bezpečnější svět.



Transparentní, demokratická a odpovědná Evropa. EU by měla přijímat rozhodnutí jenom
v oblastech, které skutečně vyžadují řešení na evropské úrovni. S tím souvisí i větší důraz
na princip subsidiarity.44

Nedávné události
 Renew Europe Group svůj současný název nese velmi krátce. Ještě v předchozím volebním
období vystupovala pod jménem ALDE Group. V souvislosti se vstupem zástupců francouzské
strany La République en marche a výrazným posílením skupiny jako takové došlo k jejímu
přejmenování.45

43

Jedná se o program strany ALDE samotné, Renew Europe Group své definitivní obrysy získala až po volbách do EP a
na jejím webu je v současnosti pouze stručné prohlášení jejího předsedy. Se stranou ALDE je nicméně provázána
většina poslanců Renew Europe Group.
44
Srov. https://www.aldeparty.eu/political-programme-and-european-elections-manifestos.
45
Srov. zprávu na blogu ALDE Group/Renew Europe. Dostupné z: https://medium.com/@RenewEurope/reneweurope-301b04c59e86.

Vybraná témata č. 9/2020

19

Zastoupení skupiny Renew Europe v EP v březnu 2020
Členský stát

Počet
členů

Stranická příslušnost členů frakce ALDE

Francie

23

Kandidátka obnovy (Liste Renaissance) (9), Vpřed, republiko! (La République en
marche!) (6), Demokratické hnutí (Mouvement Démocrate) (5), nezávislí (1), Radikální
sociálně-liberální hnutí (Mouvement Radical Social-Libéral) (1), Zákon, konstruktivní
právo (Agir, la droite constructive) (1)

Španělsko

9

Občané – Strana občanů (Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía) (6), Delegace
evropských občanů (Delegación Ciudadanos Europeos) (1), Baskická nacionální strana
(Partido Nacionalista Vasco) (1), nezávislí (1)

Rumunsko

8

Strana svobody, jednoty a solidarity (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) (4),
Unie pro záchranu Rumunska (Uniunea Salvați România) (3), USR-PLUS (1)

Německo

7

Svobodná demokratická strana (Freie Demokratische Partei ) (5), Svobodní voliči
(Freie Wähler) (2)

Nizozemsko

7

Lidová strana pro svobodu a demokracii (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) (5),
Demokraté 66 (Democraten 66) (2)

Česko

6

ANO 2011

Dánsko

6

Levice, dánská liberální strana (Venstre, Danmarks Liberale Parti) (4), Radikální
liberální strana (Det Radikale Venstre) (2)

Belgie

4

Reformní hnutí (Mouvement Réformateur) (2), Otevření vlámští liberálové a
demokraté (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) (2)

Bulharsko

3

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

Finsko

3

Finský střed (Suomen Keskusta) (2), Švédská lidová strana (Svenska folkpartiet) (1)

Estonsko

3

Estonská reformní strana (Eesti Reformierakond) (2), Estonská strana středu (Eesti
Keskerakond) (1)

Švédsko

3

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

Litva

2

Litevské liberální hnutí (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis) (1), Labouristická strana
(Darbo partija) (1)

Lucembursko

2

Demokratická strana (Parti démocratique)

Slovinsko

2

Kandidátka Mariana Šarce (Lista Marjana Šarca)

Maďarsko

2

Impuls (Momentum)

Slovensko

2

Progresivní Slovensko (Progresívne Slovensko)

Chorvatsko

1

Istrijská demokratická strana (Istarski demokratski sabor – Dieta democratica istriana)

Irsko

2

Vojáci osudu (Fianna Fáil)

Lotyšsko

1

Rozvoj/Za! (Attīstībai/Par!)

Rakousko

1

NEOS – Das Neue Österreich (NEOS – Nové Rakousko)

Itálie

1

Živá Itálie (Italia Viva)

Pozn.: Kypr, Malta, Polsko, Portugalsko a Řecko nemají v této politické skupině žádné zástupce.
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Skupina pro identitu a demokracii (ID – Identity and Democracy)
 Předseda: Marco Zanni (Itálie).
 Tato skupina je propojená se Stranou identity a demokracie (Identity
and Democracy Party), které v současné době předsedá Gerolf
Annemans (Belgie).
 Skupina sdružuje euroskeptické až nacionalistické poslance.
V předchozím volebním období vystupovala pod označením Evropa
národů a svobody a na činnost této skupiny (a propojené evropské
politické strany) navazuje.46


Sdružuje zástupce ze stran jako je Rassemblement national francouzské političky Marine Le
Pen, rakouská Freiheitliche Partei Österreichs Norberta Hofera nebo německá Alternative für
Deutschland. Za Českou republiku byli v této skupině zvoleni poslanci SPD.

Politický program
 Skupina pro identitu a demokracii chce dle svého prohlášení usilovat o vytváření pracovních
míst a růst, bezpečnost, boj proti nelegální migraci nebo o snížení množství byrokracie v rámci
EU.47 Strana identity a demokracie se mimo jiné zasazuje proti vymáhání systému migračních
kvót zavedenému v návaznosti na migrační krizi v roce 2015.48
Nedávné události
 Ačkoli ID od minulých voleb značně posílila, tento nárůst mandátů se nepromítl do poměrného
nárůstu funkcí v rámci EP. Většina tvořená EPP, S&D, RE a Zelenými nezvolila členy ID na řadu
postů, kterých se ID domáhala na základě tzv. d’Hondtovy metody.49


46

Po odchodu Spojeného království a novém přerozdělení zbylých mandátů se dostala co do
počtu členů poslanců tato skupina na čtvrté místo v rámci Evropského parlamentu, a přeskočila
tak skupinu zelených. 50

Srov. https://www.id-party.eu/board_members pro členy vedení a https://www.id-party.eu/new_name pro otázku
názvu a kontinuity.
47
Srov. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190712STO56963/parliament-grouppriorities-identity-and-democracy.
48
Srov. https://www.id-party.eu/petition.
49
Srov. https://www.politico.eu/article/mainstream-parties-block-euroskeptics-from-top-parliament-posts/.
50
Srov. https://www.politico.eu/article/after-brexit-populists-set-to-outnumber-greens-in-european-parliament/
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Zastoupení skupiny ID v EP v březnu 2020
Členský stát
Itálie
Francie
Německo
Rakousko
Belgie
Česko
Finsko
Dánsko
Estonsko
Nizozemsko

Počet
členů
29
23
11
3
3
2
2
1
1
1

Stranická příslušnost členů frakce ENF
Liga (Lega)
Národní sdružení (Rassemblement national)
Alternativa pro Německo (Alternative für Deutschland)
Svobodná strana Rakouska (Freiheitliche Partei Österreichs)
Vlámský zájem (Vlaams Belang)
SPD
Strana Finů (Perussuomalaiset)
Dánská lidová strana (Dansk Folkeparti)
Konzervativní lidová strana Estonska (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)
Strana pro svobodu (Partij voor de Vrijheid)

Pozn.: Bulharsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Polsko,
Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko nemají v této politické
skupině žádné zástupce.
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Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance (Greens/EFA – The Greens/European Free Alliance)
 Spolupředsedající: Ska Keller (Německo), Philippe
Lamberts (Belgie).
 Skupina je založena na půdorysu Evropské strany
zelených (European Green Party – EGP) se
spolupředesedajícími Evelyne Huytebroeck (Belgie) a
Thomasem Waitzem (Rakousko) a Evropské svobodné
aliance (European Free Alliance – EFA) vedené
předsedkyní Lorenou Lopez de Lacalle.


Je rovněž napojena na Evropskou pirátskou stranu. Jde o organizaci, která sdružuje evropské
pirátské strany a dlouhodobě usiluje o získání statutu evropské politické strany. Její předsedou
je Čech Mikuláš Peksa.51 Jeden poslanec této skupiny pak patří k panevropskému uskupení Volt
Europa, jehož programem je značně hlubší integrace (potažmo federalizace) evropských
států.52



V této politické skupině se nachází zástupci evropských stran zelených, pirátů a nezařazených
poslanců. Českými zástupci v této politické skupině jsou příslušníci České pirátské strany.



Marcel Kolaja je místopředsedou EP a Markéta Gregorová místopředsedkyní Delegace
v Parlamentním shromáždění Euronest.53

Program
 Skupina klade důraz na základní lidská práva a vysoký standard ochrany životního prostředí,


přístup k jednotlivým politikám, ve kterém jsou otázky obchodu, bezpečí a sociálního
zabezpečení provázány s aspekty kultury, demokratických práv a životního prostředí,



garanci rovnosti v právech a příležitostech, jakož i kulturní a jazykové diverzity,



politiku zaměstnanosti zohledňující genderové problematiky, směřující k férovějšímu rozdělení
práce a pracovního vytížení mezi muži a ženami.54

Nedávné události
 Po odchodu Spojeného království z Evropské unie ztratila skupina 11 členů, ale 4 nové nabyla.
Tímto se však dostala na pátou příčku co do počtu členů v rámci Evropského parlamentu.

51

Pro obsazení vedoucích pozic srov. https://european-pirateparty.eu/board/, pro aspirace a současný status srov.
https://european-pirateparty.eu/statutes/.
52
Srov. https://www.volteuropa.org/vision.
53
Jde o meziparlamentní fórum pro posilování politické spolupráce a ekonomickou integraci s východoevropskými
zeměmi. Webové stránky projektu jsou dostupné zde.
54
Srov. https://www.greens-efa.eu/en/our-group/about-greens-efa/.
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Zastoupení skupiny Zelených/EFA v EP v březnu 2020
Členský stát

Počet
členů

Stranická příslušnost členů frakce Zelení/EFA

Německo

25

Spojenectví 90/Zelení (Bündnis 90/Die Grünen) (21), Pirátská strana Německa
(Piratenpartei Deutschland) (1), Ekologická demokratická strana (ÖkologischDemokratische Partei) (1), Volt (1), STRANA (Die PARTEI) (1)

Francie

13

Evropa ekologie (Europe Écologie) (11), Solidární regiony a národy (Régions et
Peuples Solidaires) (1), Nezávislá ekologická aliance (Aliance Écologiste
Indépendante) (1)

Belgie

3

Ecolo (Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales) (2), Zelení
(Groen) (1)

Nizozemsko

3

Zelená levice (GroenLinks)

Česko

3

Česká pirátská strana

Španělsko

2

Republikánská levice Katalánska (Esquerra Republicana de Catalunya) (1), Sdílené
Katalánsko (Catalunya en Comú) (1)

Švédsko

3

Strana zelených (Miljöpartiet de gröna)

Rakousko

3

Zelení – zelená alternativa (Die Grünen - Die Grüne Alternative)

Dánsko

2

Socialistická lidová strana (Socialistisk Folkeparti)

Litva

2

Unie litevských zemědělců a zelených (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga) (1),
nezávislí (1)

Finsko

3

Zelený svaz (Vihreä liitto)

Irsko

2

Strana zelených (Green Party)

Lotyšsko

1

Lotyšsko-ruská unie (Latvijas Krievu savienība)

Lucembursko

1

Zelení (Déi Gréng – Les Verts)

Portugalsko

1

Lidé-zvířata-příroda (Pessoas-Animais-Natureza)

Pozn.: Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Řecko,
Slovensko a Slovinsko nemají v této politické skupině žádné zástupce.
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Skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR – European Conservatives and Reformists
Group)
 Spolupředsedající: Rafaele Fitto (Itálie) a Ryszard
Antoni Legutko (Polsko).
 Tato skupina je propojená s evropskými politickými
stranami: Strana evropských konzervativců a reformistů
(European Conservatives and Reformists Party – ECR),
jíž předsedá český europoslanec Jan Zahradil, a Evropské křesťanské politické hnutí (European
Christian Political Movement – ECPM), vedené Branislavem Škripkem (Slovensko).


Jan Zahradil byl Spitzenkandidátem v květnových volbách do EP.



Skupina sdružuje poslance z konzervativních a umírněně euroskeptických stran, například
polského PiS (Prawo i Sprawiedliwość) nebo Italských bratří (Fratelli d'Italia) . Z České republiky
jsou zde pak zastoupeni členové ODS.

 Jan Zahradil je místopředsedou Výboru pro mezinárodní obchod.
Program
 Mezi priority skupiny ECR patří efektivní systém vnitřní i vnější bezpečnosti založený na rychlé
a široké výměně údajů, ochrana vnějších hranic, boj proti zneužívání azylového systému,
posílení agentury FRONTEX, střízlivý a realistický přístup k ochraně životního prostředí a
omezení regulace.55
Zastoupení skupiny ECR v EP v březnu 2020
Členský stát

Počet
členů

Stranická příslušnost členů ECR Group

Polsko

27

Právo a spravedlnost (Prawo i Sprawiedliwość ) (25), Solidární Polsko Zbigniewa
Ziobra (Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro) (2)

Itálie

6

Bratři Itálie (Fratelli d‘Italia)

Česko

4

ODS

Nizozemsko

4

Fórum pro demokracii (Forum voor Democratie) (3), Státní reformní strana
(Staatkundig Gereformeerde Partij) (1)

Belgie

3

Nová vlámská aliance (Nieuw-Vlaamse Alliantie)

Švédsko

3

Švédští demokraté (Sverigedemokraterna)

Španělsko

4

VOX

Slovensko

2

Svoboda a solidarita

Bulharsko

2

IMRO – bulharské národní hnutí (VMRO – Bulgarsko Natsionalno Dvizhenie)

Lotyšsko

2

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

Německo

1

Německá strana pro rodinu (Familien-Partei Deutschlands)

Řecko

1

Řecké řešení (Elliniki Lusi)

Chorvatsko

1

Konzervativní strana Chorvatska (Hrvatska konzervativna stranka)

Litva

1

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

Pozn.: Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko a Slovinsko nemají v této politické skupině žádné zastoupení.

55

Srov. https://ecrgroup.eu/vision_for_europe.
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Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL - Confederal
Group of the European United Left/Nordic Green)
 Spolupředsedající: Manon Aubry (Francie) a Martin
Schirdewan (Německo).
 Ve skupině zasedají poslanci zvolení za členské strany
Strany evropské levice (Party of the European Left – PEL),
vedené Heinzem Bierbaumem (Německo).56


Ve skupině se sdružují i zástupci členských stran Aliance severské zelené levice (Nordic Green
Left Aliance – NGL). Jedná se o sdružení stran bez statutu evropské politické strany.57



Jedná se o seskupení levicových stran – socialistických a komunistických. Patří k němu
například německá Die Linke nebo španělská PODEMOS. Ve skupině zasedá i členka KSČM,
Kateřina Konečná.
Program


Skupina je založena na vizi sociálně spravedlivé, mírové a udržitelné evropské integrace
založené na mezinárodní solidaritě. Staví se do opozice vůči řadě současných politik EU, které
jsou podle ní založeny na radikální, tržně zaměřené logice.
 Hlavními prioritami evropské integrace mají být podle GUE-NGL cíle jako sociální spravedlnost,
solidarita, respekt vůči Zemi a přírodním zdrojům, kulturní výměna a diverzita a konzistentní a
silná mírová mezinárodní politika.58
Zastoupení GUE/NGL v EP v březnu 2020
Členský stát

Počet
členů

Španělsko

6

Německo
Řecko

5
6

Francie

6

Irsko

4

Portugalsko

4

Kypr

2

Česko
Nizozemsko
Dánsko
Finsko
Švédsko
Belgie

1
1
1
1
1
1

Stranická příslušnost členů frakce GUE/NGL
Můžeme (PODEMOS) (3), Sjednocená levice (Izquierda Unida) (2), Sjednoť se,
Baskicko (EH BILDU) (1)
Levice (Die Linke)
Koalice radikální levice (Coalition of the Radical Left)
Nepoddaná Francie (La France Insoumise) (5), Republikánská a socialistická levice
(Gauche républicaine et socialiste) (1)
nezávislí (2), Sami (Sinn Féin) (1), Nezávislí za změnu (Independents for change) (1)
Komunistická strana Portugalska (Partido Comunista Português) (2), Blok levice
(Bloco de Esquerda) (2)
Pokroková strana pracujícího lidu (Progressive Party of Working People - Left - New
Forces)
KSČM
Strana pro zvířata (Partij voor de Dieren)
Jednotná kandidátka (Enhedslisten)
Svaz levice (Vasemmistoliitto)
Levicová strana (Vänsterpartiet)
Belgická strana práce (Part idu Travail de Belgique)

Pozn.: Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta,
Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko nemají v této politické skupině žádné
zastoupení.

56

Srov. https://www.european-left.org/ruling-bodies/.
Srov. https://web.archive.org/web/20160204032209/http://www.nordicgreenleft.org/.
58
Srov. https://www.guengl.eu/about-the-group/.
57
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Nezařazení poslanci
V tabulce níže jsou uvedeny počty poslanců, kteří v současné době nejsou členy žádné politické
skupiny v EP.

Itálie

Počet
členů
14

Řecko

4

Španělsko

3

Chorvatsko

2

Slovensko

2

Německo

2

Maďarsko
Nizozemsko

1
1

Členský stát

Nezařazení poslanci
Hnutí pěti hvězd (Movimento 5 Stelle)
Komunistická strana Řecka (Communist Party of Greece) (2), Zlatý úsvit (Popular
Association – Golden Dawn) (1), nezávislí (1)
Společně pro Katalánsko – Svoboda v Evropě (Junts per Catalunya - Lliures per
Europa) (3)
Lidská zeď (Živi zid) (1), nezávislí (1)
Kotleba – Lidová strana Naše Slovensko (Kotleba – Ľudová strana Naše
Slovensko) (1), nezávislí (1)
STRANA (Die PARTEI) (1), Strana lidí, životního prostředí a ochrany zvířat (Partei
Mensch Umwelt Tierschutz) (1)
Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik Magyarországért Mozgalom) (1)
GO Realisme & Daadkracht (1)

Pozn.: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Kypr, Litva,
Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko,
Španělsko a Švédsko nemají nezařazené poslance.

Poslanci zvolení do Evropského parlamentu za Českou republiku
V České republice se volí 21 poslanců. K volbám v květnu 2019 přišlo celkem 2 388 304 českých
voličů (zhruba 29% účast). Volby vyhrálo hnutí ANO 2011 se ziskem šesti mandátů. Druhá byla ODS
se čtyřmi mandáty, po třech mandátech získala třetí Česká pirátská strana i čtvrtá koalice STAN a
TOP 09. Dva mandáty získala pátá SPD i šestá KDU-ČSL. Jeden mandát získala sedmá KSČM. Ostatní
kandidující strany žádné mandáty v těchto volbách neobdržely. Z následujícího grafu jsou patrné
procentuální výsledky volebních uskupení, která ve volbách získala mandáty v EP (v závorce
pod názvem volebního uskupení je uveden počet získaných mandátů).

České výsledky voleb do EP v roce 2019
25

21,18

20
14,54

15

13,95

11,65
9,14

10

7,24

6,94

KDU-ČSL
(2)

KSČM
(1)

5
0
ANO 2011
(6)

ODS
(4)

Česká
pirátská
strana
(3)

STAN +
TOP 09
(3)

SPD
(2)
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Tabulka níže poskytuje přehled členství českých poslanců v jednotlivých výborech a podvýborech
EP. Od začátku současného volebního období rovněž na základě usnesení pléna EP došlo k posílení
tří výborů EP, a to výboru pro životní prostředí (ENVI), výboru pro mezinárodní obchod (INTA) a
výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE).59 V závorce pod počtem členů je v tabulce
uveden počet poslanců, o které byl příslušný výbor posílen.

Výbor (podvýbor)

Počet
členů

Plní členové z ČR

AFET: Zahraniční věci

71

-

DEVE: Rozvoj

26

-

INTA: Mezinárodní obchod

43
(+2)

Jan Zahradil (ECR, ODS) - místopředseda
Markéta Gregorová (Greens/EFA, Piráti)

BUDG: Rozpočet

41

-

CONT: Rozpočtová kontrola

30

Martina Dlabajová (RE, ANO) - místopředsedkyně
Tomáš Zdechovský (EPP, KDU-ČSL)

ECON: Hospodářství a měna

60

Luděk Niedermayer (EPP, TOP 09) - místopředseda
Ondřej Kovařík (RE, ANO)

EMPL: Zaměstnanost a sociální věci

55

Tomáš Zdechovský (EPP, KDU-ČSL) - místopředseda
Radka Maxová (RE, ANO)

ENVI: Životní prostředí

81
(+5)

Stanislav Polčák (EPP, TOP 09)
Alexandr Vondra (ECR, ODS)

ITRE: Průmysl, výzkum a energetika

78
(+6)

Martina Dlabajová (RE, ANO)
Mikuláš Peksa (Greens/EFA, Piráti)
Evžen Tošenovský (ECR, ODS)

IMCO: Vnitřní trh a ochrana spotřebitele

45

Dita Charanzová (RE, ANO)
Marcel Kolaja (Greens/EFA, Piráti)
Hynek Blaško (ID, SPD)
Kateřina Konečná (GUE/NGL, KSČM)

TRAN: Doprava a cestovní ruch

49

Kateřina Konečná (GUE/NGL, KSČM)

REGI: Regionální rozvoj

43

Ondřej Knotek (RE, ANO)

AGRI: Zemědělství a rozvoj venkova

48

Martin Hlaváček (RE, ANO)
Ivan David (ID, SPD)
Veronika Vrecionová (ECR, ODS)

PECH: Rybolov

28

-

CULT: Kultura a vzdělávání

31

Michaela Šojdrová (EPP, KDU-ČSL)

JURI: Právní záležitosti

25

Jiří Pospíšil (EPP, TOP 09)

LIBE: Občanské svobody

68

-

AFCO: Ústavní záležitosti

28

-

FEMM: Práva žen a rovnost pohlaví

35

-

PETI: Petice

35

-

DROI: Lidská práva (podvýbor AFET)

30

-

SEDE: Bezpečnost a obrana (podvýbor AFET)

30

Hynek Blaško (ID, SPD)

59

Srov. rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. 1. 2020 o početním složení stálých výboru (2020/2512(RSO)),
dostupné zde.
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