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Rok 2019 se v Evropské unii nesl ve znamení institucionálních změn. Květnových 
voleb do Evropského parlamentu se zúčastnila více než polovina oprávněných voličů 

napříč EU, nejvíce od roku 1994. Evropští občané svými hlasy vyměnili většinu poslanců 
tohoto zákonodárného sboru. Parlament po roce 2019 je v porovnání s předchozím 
institucionálním obdobím mladší, politicky fragmentovanější a má větší zastoupení 
žen. V souladu s předpoklady i trendy z předchozích voleb v něm oslabily velké 
tradiční frakce, lidovci a socialisté, kteří historicky poprvé v Evropském parlamentu 
neobsadili většinu křesel. Posílili naopak liberálové, zelení a euroskeptici. Výsledky 
naznačují, že Evropský parlament bude v porovnání s předchozími obdobími 
ambicióznější a pestřejší, ale pravděpodobně také méně konsensuální 
a akceschopný. 

Na evropské volby navázal výběr kandidátů do vedení nejdůležitějších unijních 
institucí (Evropského parlamentu, Evropské rady a Evropské centrální banky) 
a především komplikovaný proces sestavování nové Evropské komise. Vedení 
evropského exekutivního orgánu se historicky poprvé ujala žena, Ursula von der 

Leyen z německé strany CDU. Na rozdíl od roku 2014 nová předsedkyně Komise 
nevzešla z nominací panevropských politických stran, ale byla vybrána lídry jednotlivých 
členských států v Evropské radě. Navržená předsedkyně Komise představila ambiciózní 
program i kolegium, kde mezi místopředsedy figuruje také komisařka nominovaná 
vládou ČR Věra Jourová. Kandidáti na komisaře byli následně podrobeni přísnému 

procesu slyšení a schvalování v Evropském parlamentu. Kvůli odmítnutí tří kandidátů 
na komisaře europoslanci schválili Komisi až na konci listopadu namísto v říjnu, 
jak se původně očekávalo. Její mandát tak započal s měsíčním odkladem 
1. prosince 2019. 

Cílem této brožury je poskytnout široké veřejnosti – odborníkům, novinářům, 
studentům, ale i všem ostatním se zájmem o EU i její instituce – ucelené informace 
o volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 a o následném sestavování 
nového Evropského parlamentu a Evropské komise. Materiál se zaměřuje 
především na následující témata: 

 Účast ve volbách do Evropského parlamentu:  Proč byla vyšší než 
v předchozích letech a co občany motivovalo volit? 

 Nové složení Evropského parlamentu: Které politické skupiny v Evropském 
parlamentu posílily a které naopak ztratily? Jak brexit promění Evropský 
parlament? Proč v Evropském parlamentu nezasedli někteří poslanci, 
přestože uspěli v květnových volbách? 
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 Frakce v Evropském parlamentu: Kolik v Evropském parlamentu zasedá 
politických skupin? Jak jsou velké, kam se ideologicky řadí a jaké mají priority? 

Kdo jsou předsedové frakcí? 

 Postavení frakcí v Evropském parlamentu: Které strany spolu v Evropském 
parlamentu spolupracují? V jakých frakcích se sdružují euroskeptické strany? 
Které frakce v Evropském parlamentu obsadily nejdůležitější posty? 

 Organizace Evropského parlamentu: Kdo je předseda Evropského parlamentu 
a kdo jeho místopředsedové? Kolik je v Evropském parlamentu výborů, kolik mají 
členů a kdo jim předsedá? 

 Volby do Evropského parlamentu v České republice: Jak dopadly volby 

do Evropského parlamentu v České republice? Kdo jsou čeští europoslanci a čím 
se v Evropském parlamentu zabývají? 

 Noví předsedové evropských institucí: Kdo se stal předsedou Evropské rady, 
Evropského parlamentu, Evropské centrální banky? Kdo je novým Vysokým 
představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku? 

 Nová předsedkyně Evropské komise: Jak byla vybrána nová předsedkyně 
Evropské komise Ursula von der Leyen? Co je to princip Spitzenkandidaten 

a proč v roce 2019 neuspěl? 

 Sestavování kolegia Ursuly von der Leyen: Kdo jsou výkonní místopředsedové 
nové Evropské komise? Jak probíhala slyšení komisařů v Evropském parlamentu 
a kdo po nich musel být nahrazen? Jak dopadla konečná volba Evropské komise 
v Evropském parlamentu? 

 Komise Ursuly von der Leyen: Kdo jsou noví členové Evropské komise a jaké 
úkoly před nimi stojí? 

Doufáme, že naše brožura bude pro čtenáře podnětná a že v ní najdou užitečné 
informace. 

Brožura volně navazuje na Průvodce volbami do Evropského parlamentu, který Úřad 
vlády ve spolupráci s Euroskopem vydal v lednu 2019. Zmíněný dokument obsahuje 

mimo jiné podrobnější informace o struktuře, fungování a pravomocích Evropského 
parlamentu. 

  

https://www.euroskop.cz/gallery/103/31131-volby_do_evropskeho_parlamentu_2019_final_25_1_2019.pdf
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Ve dnech 23.–26. května 2019 se uskutečnily deváté přímé volby do Evropského 
parlamentu (EP, Parlament). Volby se vyznačovaly vysokou volební účastí 50,6 %, 
která byla vůbec nejvyšší od roku 1994 a o 8 % vyšší než v roce 2014. Zvrátil 
se tak setrvalý trend snižování účasti v evropských volbách.1 

Účast ve volbách vzrostla ve 20 z 28 členských zemí napříč celou EU. V České 
republice se hlasování zúčastnilo téměř 29 % voličů, o 11 % více než v roce 2014. 

I tak však Česká republika zůstala za Slovenskem (účast 23 %) zemí s nejnižší 
volební účastí z celé EU. Účast ve volbách v roce 2019 výrazně posílila zejména 
v Polsku (o 22 %), Rumunsku (o 19 %), Španělsku (o 17 %), Rakousku (o 15 %) 
a Maďarsku (o 14 %). Podle povolebního průzkumu EP2 vzrostla ve srovnání 
s předchozími lety účast především mezi mladými voliči pod 39 let. Voleb se také 
tradičně častěji zúčastnili lidé s vyšším vzděláním a příjmy, kteří měli ještě větší 
převahu než v roce 2014. 

Graf 1: Vývoj průměrné volební účasti do EP 1979–2019 (v procentech) 

 

Svou účast respondenti průzkumu odůvodňovali zejména tím, že plnili svou 

občanskou povinnost (52 %), že vždycky volí (35 %), že chtěli podpořit EU (25 %) 

nebo konkrétní stranu (22 %) nebo že chtěli „něco změnit“ (18 %). Pouhých 8 % 

                                                           

1 Evropský parlament (2019): Výsledky evropských voleb 2019. Dostupné ze stránek Evropského 
parlamentu: https://vysledky-voleb.eu/ (8. 11. 2019) 

2 Evropský parlament (2019): The 2019 post-electoral survey – Have European elections entered a new 

dimension? Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: https://www.europarl.europa.eu/at-your-

service/files/be-heard/eurobarometer/2019/post-election-survey-2019-complete-results/report/en-post-

election-survey-2019-report.pdf (18. 11. 2019) 
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https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/post-election-survey-2019-complete-results/report/en-post-election-survey-2019-report.pdf
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respondentů přitom uvedlo, že volbou chtěli ovlivnit výběr předsedy Evropské 
komise (EK, Komise). Oproti roku 2014 vzrostl počet lidí, kteří hlasování 
v evropských volbách vnímali jako občanskou povinnost a kteří si mysleli, 
že jejich účast přispěje k pozitivní změně. Mezi hlavní témata, která je motivovala 
hlasovat, respondenti zařadili stav ekonomiky a hospodářský růst (44 %), 
který byl důležitý zejména v jižních státech EU, a boj s klimatickou změnou (37 %), 
který akcentovali především voliči v západní a severní Evropě. Češi v průzkumu 
uvedli, že je mobilizovaly hlavně otázky budoucího fungování EU a imigrace. 
Preferovanou stranu si lidé vybírali zejména na základě svého souladu s jejími 
postoji k panevropským (43 %) i národním tématům (42 %), případně podpořili 
stranu, kterou dlouhodobě volí (40 %).  

Autoři zmíněného průzkumu EP své výsledky interpretují jako důkaz zvyšujícího 

se významu evropských voleb. Lidé se podle nich častěji domnívají, že volbami 
mohou „něco změnit“, a mají obecně vyšší důvěru v EU a její instituce. Evropští 
poslanci tak získávají větší legitimitu a zároveň pobídku, aby byli aktivnější než 
v předchozích letech. 

V akademické sféře vyšší volební účast nastolila debatu o tom, zda volby do EP 

překonaly status druhořadého hlasování, které je rozhodnuto na základě 
vnitropolitické situace a kterému ani politické strany nevěnují příliš prostoru 
a financí. Letošní evropské volby se uskutečnily v kontextu zásadních globálních 
výzev, jako byla migrační krize v roce 2015 či stále viditelnější důsledky 
klimatických změn a proměn hospodářství v kontextu digitalizace a globalizace. 

To naznačuje, že vyšší zájem o evropské volby mohlo podnítit vyšší povědomí 
o nadnárodních problémech, které nelze efektivně řešit na úrovni jednotlivých 
států. Na druhou stranu se voleb i v roce 2019 zúčastnily zejména tradiční 
národní strany oslovující voliče pouze ve svých státech. Návrh na zavedení 
jednotné evropské kandidátky se nepodařilo prosadit3, úspěch nadnárodních 
hnutí (Volt, Diem 21) byl minimální a křeslo předsedy Evropské komise nezískal 
žádný z kandidátů evropských politických stran (tzv. Spitzenkandidaten). Nárůst 
zájmu o evropské volby lze navíc často vysvětlit vnitropolitickou situací některých 
států, jako byly blížící se parlamentní volby (Polsko, Španělsko, Rakousko) 

                                                           

3 Barbiére, C. (2018)? European Parliament votes against transnational lists. Dostupné ze stránek Euractiv: 
https://www.euractiv.com/section/elections/news/ep-votes-against-transnational-lists/ (25. 11. 2019) 

https://www.euractiv.com/section/elections/news/ep-votes-against-transnational-lists/
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nebo spor ohledně dodržování principů právního státu (Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko).4 

Do Evropského parlamentu bylo v roce 2019 zvoleno celkem 751 poslanců. 

Celých 61 % z nich v EP zasedá poprvé. Mírně se zvýšilo zastoupení žen 
mezi poslanci (z 36,5 % na 41 %), zatímco průměrný věk poslanců spadl z 53 let 

na 49,5 oproti předchozímu volebnímu období. Nejmladší europoslankyni Kiře 

Peter-Hansen z Dánska je 21 let, zatímco nejstaršímu Silviu Berlusconimu z Itálie 
82 let.5 

Poslanci zvolení za celkem 190 národních stran zformovali v EP sedm frakcí 
(politických skupin). Podle očekávání po volbách oslabily největší frakce Evropská 

lidová strana (EPP) a Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), které 
společně poprvé od voleb v roce 1979 v EP nedisponují většinou křesel. Úspěch 
oproti minulému období zaznamenala naopak liberální frakce Obnovme Evropu 

(RE, dřívější ALDE) a frakce Zelených/Evropské svobodné aliance (Greens/EFA), 

bez kterých v novém EP není možné sestavit proevropskou koalici. Vysoký nárůst 
mandátů slavila také protiunijní Identita a demokracie (ID, dřívější ENF), která 
se stala pátou největší frakcí v EP. Mandáty naopak ve volbách ztratily dvě 
v současnosti nejmenší frakce, pravicoví Evropští konzervativci a reformisté (ECR) 
a levicová Evropská sjednocená levice/Severská zelená levice (GUE/NGL).6 

Podle původních plánů se volby v roce 2019 měly uskutečnit až po brexitu. 
Evropská rada (ER) pro tento účel schválila návrh, podle kterého se počet 
poslanců měl snížit ze 751 na 705. 46 křesel v současnosti náležících britským 
poslanců mělo zaniknout, 27 být rozděleno mezi členské státy tak, aby rozložení 
sil lépe reflektovalo princip rozdělení křesel v EP (degresivní proporcionalita) 

                                                           

4 Tallberg, Jonas (2019): A sign of strenght for European legitimacy; Nord, Lars (2019): Second thoughts 

on second-order elections v Euroflections: Leading academics on the European elections. Dostupné ze 
stránek Euroflections: https://euroflections.se/globalassets/ovrigt/euroflections/euroflections_v3.pdf (8. 11. 

2019) 

5 Evropský parlament (2019): Facts and figures: the European Parliament’s new term. Dostupné ze stránek 
Evropského parlamentu: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-

affairs/20190705STO56305/facts-and-figures-the-european-parliament-s-new-term (13. 11. 2019) 

6 Evropský parlament (2019): Výsledky evropských voleb 2019. Dostupné ze stránek Evropského 
parlamentu: https://vysledky-voleb.eu/ (8. 11. 2019) 

https://euroflections.se/globalassets/ovrigt/euroflections/euroflections_v3.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190705STO56305/facts-and-figures-the-european-parliament-s-new-term
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190705STO56305/facts-and-figures-the-european-parliament-s-new-term
https://vysledky-voleb.eu/
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i demografický vývoj ve členských státech. 14 států (nikoli však Česká republika) 

tak mělo získat o 1-3 poslance navíc.7  

Kvůli odložení odchodu Spojeného království z EU toto rozhodnutí dosud nebylo 
uplatněno a do EP bylo v květnu 2019 zvoleno všech 73 britských poslanců. 
27 náhradníků zvolených ve vybraných členských státech musí na začátek svého 

mandátu vyčkat do brexitu. Plánovaný odchod Spojeného království a jeho 
poslanců z EU zamíchá nejen početním zastoupením států, ale (což je 
pro Evropský parlament důležitější) také relativní silou jednotlivých politických 
skupin. Po jeho uskutečnění by se tak měly posílit frakce, které jsou dnes 

bez zastoupení britských poslanců – tj. EPP a euroskeptická ID. 
Ta by se tak mohla stát čtvrtou nejsilnější skupinou před Greens/EFA. Právě 
posledně jmenovaná frakce a také RE, S&D a GUE/NGL by naopak měly několik 
poslanců ztratit.8 

  

                                                           

7 Evropská rada, 2018: Rozhodnutí Evropské rady o složení Evropského parlamentu, 2018. Dostupné 
ze stránek Evropské rady: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/the-

european-council-establishes-the-composition-of-the-european-parliament/ (8. 11. 2019) 

8 Schuman Associates (2019): The European Parliament after Brexit. Dostupné ze stránek Schuman 
Associates: http://www.schumanassociates.com/newsroom/the-european-parliament-after-brexit (8. 11. 

2019) 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/the-european-council-establishes-the-composition-of-the-european-parliament/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/the-european-council-establishes-the-composition-of-the-european-parliament/
http://www.schumanassociates.com/newsroom/the-european-parliament-after-brexit
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Graf 2: Srovnání počtu poslanců za jednotlivé frakce (konec období 2014–
2019, EP před brexitem, EP po brexitu) 

 

Zajímavostí také je, že 3 ze 751 poslanců zvolených v roce 2019 nemohli dosud 

(prosinec 2019) v Evropském parlamentu zasednout. Jsou jimi kandidáti zvolení 
ve Španělsku za separatistické katalánské strany Carles Puigdemont, Antoni 

Comín a Oriol Junqueras, kteří jsou ve své zemi stíháni za podíl na organizaci 

podle Madridu nezákonného referenda o nezávislosti Katalánska v roce 2017 

a následném jednostranném vyhlášení nezávislosti. Zatímco Junqueras 
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právního názoru požadují svá parlamentní křesla také Carles Puidgemont 

a Antoni Comín. 9 

Konečný verdikt SDEU by měl do budoucna určit, zda se kandidát (tj. osoba 

splňující právem předepsané podmínky a zařazená na kandidátní listinu) stává 
europoslancem se všemi právy ihned po svém zvolení,10 nebo zda musí nejprve 
splnit všechny národní požadavky. Vyjasnění okamžiku vzniku poslaneckého 
mandátu a s ním související nárok na požívání imunity může být významné 

pro předcházení podobných problematických situací do budoucna.  

Praktickým dopadem situace kolem těchto katalánských politiků je, 

že ve formálně 751členném Evropském parlamentu po volbách do EP 2019 
zasedalo jenom 748 poslanců a prostá většina (nutná například pro zvolení 
předsedy Evropské komise) tak klesla z 376 na 374.  

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

podle ideového kritéria. Zvolení poslanci se neseskupují na základě své státní 
příslušnosti, ale vzájemně spolupracují na půdorysu transnacionálních 
politických skupin – tzv. frakcí.11 Frakce jsou volným seskupením národních 
stranických subjektů a sdružují většinu členů EP (dnes přibližně 92 %). Vzhledem 

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

 

 

                                                           

9 Herszenhorn, David H. (2019): Spain was wrong to impede Catalan candidate from taking MEP seat, says 

top lawyer. Dostupné ze stránek Politico: https://www.politico.eu/article/spain-wrong-impede-catalan-

candidate-from-taking-mep-seat-says-top-lawyer/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=ff3db0ef72-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_13_05_58&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-ff3db0ef72-

189844469 (13. 11. 2019); Herszenhorn, David H. (2019): Blocked Catalans demand to take seats 

in the European Parliament. Dostupné ze stránek Politico: https://www.politico.eu/article/blocked-catalans-

demand-to-take-seats-in-eu-parliament/ (25. 11. 2019) 

10 Tedy v době vyhlášení konečných volebních výsledků potvrzujících zisk mandátu v daném členském státě 
EU. 

11 Je třeba rozlišovat frakce v EP a tzv. evropské politické strany. Evropské politické strany sdružují evropské 
národní strany podobného smýšlení, včetně těch z nečlenských států EU. Nemohou přímo kandidovat 
ve volbách do EP. Frakce/politické skupiny jsou sdružení podobně smýšlejících národních stran, které spolu 

spolupracují v Evropském parlamentu. Frakce bývají často přidružené k některé evropské politické straně 
(např. Evropská lidová strana a Evropská lidová strana v Evropském parlamentu), avšak i tak se jedná 
o odlišné subjekty s odlišnou organizační strukturou a předsednictvem. V některých případech (např. frakce 
Greeens/EFA) spolu v jedné frakci v EP zasedá více panevropských stran.  

https://www.politico.eu/article/spain-wrong-impede-catalan-candidate-from-taking-mep-seat-says-top-lawyer/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=ff3db0ef72-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_13_05_58&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-ff3db0ef72-189844469
https://www.politico.eu/article/spain-wrong-impede-catalan-candidate-from-taking-mep-seat-says-top-lawyer/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=ff3db0ef72-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_13_05_58&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-ff3db0ef72-189844469
https://www.politico.eu/article/spain-wrong-impede-catalan-candidate-from-taking-mep-seat-says-top-lawyer/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=ff3db0ef72-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_13_05_58&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-ff3db0ef72-189844469
https://www.politico.eu/article/spain-wrong-impede-catalan-candidate-from-taking-mep-seat-says-top-lawyer/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=ff3db0ef72-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_13_05_58&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-ff3db0ef72-189844469
https://www.politico.eu/article/blocked-catalans-demand-to-take-seats-in-eu-parliament/
https://www.politico.eu/article/blocked-catalans-demand-to-take-seats-in-eu-parliament/
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Od roku 1999 se jedná o nejsilněji zastoupenou politickou skupinu v EP, 

kde zasedá již od prvních přímých voleb v roce 1979. V posledních volbách však 
výrazně ztratila a poprvé nemůže ve spolupráci se sociálnědemokratickou 
frakcí (S&D) vytvořit většinu. Předsedou EPP v Evropském parlamentu byl 

v novém legislativním období znovuzvolen zkušený poslanec, neúspěšný 
kandidát na předsedu Komise a člen nejsilnější německé delegace Manfred 

Weber. Mezi priority EPP pro nadcházející legislativní období patří migrace, 
obchod a vytváření pracovních míst. 

Strana se identifikuje jako středopravicová a sdružuje křesťansko-

demokratické či konzervativní strany. Nejsilnějšími národními delegacemi 

v EPP jsou německá CDU/CSU, polská Občanská platforma, rumunská Národní 
liberální strana a maďarský Fidesz. Do frakce patří také celkem 5 českých 
poslanců za TOP 09 a KDU-ČSL.13 

Členem Evropské lidové strany v EP zůstává maďarský Fidesz, ač jeho formální 
členství v evropské politické straně EPP bylo v březnu 2019 pozastaveno kvůli 
podezření z nedodržování hodnot strany. Fidesz nemohl až do odvolání 
rozhodovat o záležitostech této panevropské strany (například o volbě jeho 
předsedy). O budoucnosti Fideszu v EPP (panevropské straně i frakci) by se mělo 

                                                           

12 Fotografie předsedů politických skupin pocházejí z jejich oficiálních profilů na stránkách Evropského 
parlamentu. 

13 Evropský parlament (2019): Priority polických skupin v Parlamentu: Evropská lidová strana (EPP). 
Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-

affairs/20190712STO56957/priority-politickych-skupin-evropska-lidova-strana-epp (11. 11. 2019); Evropský 
parlament (2019): Výsledky evropských voleb 2019. Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: 
https://vysledky-voleb.eu/ (8. 11. 2019) 

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56957/priority-politickych-skupin-evropska-lidova-strana-epp
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56957/priority-politickych-skupin-evropska-lidova-strana-epp
https://vysledky-voleb.eu/
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rozhodnout na přelomu let 2019 a 2020. V případě odchodu Fideszu z EPP 

by nejsilnější frakce mohla přijít o 13 poslanců.14 

 

  

Socialisté a demokraté jsou druhou nejsilnější skupinou v EP. Stejně jako EPP 
socialisté patří v Evropském parlamentu k tradičním frakcím zasedajícím již 

od roku 1979. Po volbách 2019 rovněž ztratili mandáty. Předsedkyní S&D 

v Evropském parlamentu byla po volbách zvolena dlouholetá poslankyně Iratxe 

García Perez z nejsilnější španělské delegace. Skupina se profiluje výrazně 
proevropsky a zaměřuje se na sociální otázky, včetně rovnosti a boje proti změně 
klimatu. 

Strana sdružuje sociálně-demokratické strany, mezi kterými mají největší 
zastoupení španělští, italští a němečtí sociální demokraté. Relativně silnou 
delegaci v S&D mají také britští labouristé, a proto S&D po předpokládaném 
brexitu oslabí. Českou republiku v tomto volebním období nereprezentuje 
v této frakci žádná strana, neboť kandidáti ČSSD se do Evropského parlamentu 
nedostali.15 

 

 

 

                                                           

14 Cseresnyés, Péter (2019): Fidesz won’t attend EPP congress in Zagreb. Dostupné na stránek Hungary 
Today: https://hungarytoday.hu/fidesz-wont-attend-epp-congress-in-zagreb/ (12. 11. 2019); ČTK: O osudu 
členství maďarské strany Fidesz v EPP se rozhodne na přelomu roku. Dostupné na stránkách Euractiv: 
https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/o-osudu-clenstvi-madarske-strany-fidesz-v-epp-se-rozhodne-

na-prelomu-roku/ (25. 11. 2019) 

15 Evropský parlament (2019): Priority polických skupin v Parlamentu: Socialisté a demokraté (S&D). 
Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-

affairs/20190712STO56958/priority-politickych-skupin-socialiste-a-demokrate (11. 11. 2019); Evropský 
parlament (2019): Výsledky evropských voleb 2019. Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: 
https://vysledky-voleb.eu/ (8. 11. 2019) 

https://hungarytoday.hu/fidesz-wont-attend-epp-congress-in-zagreb/
https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/o-osudu-clenstvi-madarske-strany-fidesz-v-epp-se-rozhodne-na-prelomu-roku/
https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/o-osudu-clenstvi-madarske-strany-fidesz-v-epp-se-rozhodne-na-prelomu-roku/
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56958/priority-politickych-skupin-socialiste-a-demokrate
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56958/priority-politickych-skupin-socialiste-a-demokrate
https://vysledky-voleb.eu/
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Skupina „Renew Europe“ neboli Obnovme Evropu je třetí nejsilnější 
v současném EP a  následovnicí Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 

(ALDE). Strana vznikla navázáním spolupráce původních stran ALDE s poslanci 

francouzské koalice Obnova, kam patří zejména prezidentská strana En 
Marche!. Oproti předchozímu období tak liberálové v EP výrazně posílili a mají 
ambici narušit tradiční mocenský duopol lidovců a socialistů. Předsedou frakce 

RE byl po volbách zvolen bývalý rumunský premiér a komisař Dacian Cioloş. 

Frakce se soustředí na otázky digitalizace, inovací, klimatu, občanských svobod 
a vlády práva. 

RE se identifikuje jako liberálně-centristické uskupení, které je velmi 
proevropsky zaměřené. Kromě koalice Obnova mají v RE nejsilnější zastoupení 
britští liberálové (kteří odejdou v případě brexitu) a rumunské strany Koalice 

2020 a PRO Romania. Silné zastoupení ve frakci mají i poslanci hnutí ANO, 

kterých zde sedí 6.16 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

16 Evropský parlament (2019): Priority polických skupin v Parlamentu: Renew Europe (RE). Dostupné 
ze stránek Evropského parlamentu: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-

affairs/20190712STO56959/priority-politickych-skupin-renew-europe (11. 11. 2019); Evropský parlament 
(2019): Výsledky evropských voleb 2019. Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: https://vysledky-

voleb.eu/ (8. 11. 2019) 

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56959/priority-politickych-skupin-renew-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56959/priority-politickych-skupin-renew-europe
https://vysledky-voleb.eu/
https://vysledky-voleb.eu/
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Početně čtvrtou nejsilnější skupinou v EP se po volbách v roce 2019 stala 

skupina Greens/EFA. Frakce posílila zejména díky hlasům voličů v západní 
a severní Evropě, kde téma klimatické změny před evropskými volbami 
dominovalo. Skupina si po volbách znovuzvolila dva svoje spolupředsedy – 

Němku Sku Keller a Belgičana Philippa Lambertse. Greens/EFA se zaměřují 
na životní prostředí a sociální spravedlnost.  

Nejsilnější delegace Greens/EFA pochází z Německa, následuje francouzská 
a britská delegace. Ve frakci zasedají také 3 čeští Piráti. Pokud zelení nepřijmou 
další národní delegace (jednali například s italským Hnutím 5 hvězd)17, 

po brexitu jim hrozí oslabení a propad na pozici páté největší frakce 
za euroskeptickou ID.  

Panevropská strana Evropská svobodná aliance (EFA), která je k Zeleným v EP 

dlouhodobě přidružena, sdružuje mimo jiné regionální až separatistické 

strany, jako je Skotská národní strana nebo katalánská republikánská levice. 
Pravděpodobně by sem proto patřili i tři katalánští politici, kterým nebylo 
umožněno v EP zasednout.18 

 

 

 

 

                                                           

17 Euractiv: Greens discuss today Five Star Movement’s Future. Dostupné ze stránek Euractiv: 
https://www.euractiv.com/section/politics/news/greens-vote-today-on-five-star-movements-eu-future/ (11. 

11. 2019) 

18 Evropský parlament (2019): Priority polických skupin v Parlamentu: Zelení/Evropská svobodná aliance 
(Greens/EFA).  

Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-

affairs/20190712STO56960/priority-politickych-skupin-zeleni-evropska-svobodna-aliance (11. 11. 2019); 

Evropský parlament (2019): Výsledky evropských voleb 2019. Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: 
https://vysledky-voleb.eu/ (8. 11. 2019) 

https://www.euractiv.com/section/politics/news/greens-vote-today-on-five-star-movements-eu-future/
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56960/priority-politickych-skupin-zeleni-evropska-svobodna-aliance
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56960/priority-politickych-skupin-zeleni-evropska-svobodna-aliance
https://vysledky-voleb.eu/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.greens-efa.eu/en/&psig=AOvVaw3-_iscRM8qvEq7igoesZMQ&ust=1573724269423072
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Pátou největší skupinou v Evropském parlamentu je Identita a demokracie. 
Oproti své předchůdkyni Evropa národů a svobody ID v roce 2019 výrazně 
posílila, ač předpovědi přisuzující euroskeptikům až třetinu mandátů 
v Evropském parlamentu se nepotvrdily.19 Předsedou skupiny byl v červenci 
zvolen Marco Zanni z nejsilnější italské delegace. Skupina ID je silně 
euroskeptická (přestože její hlavní strany Liga ani Národní sdružení explicitně 
nepodporují odchod z EU, ale její reformu20) a ve svém programu se zaměřuje 
na „vytváření pracovních míst, zvyšování bezpečnosti, boj proti nelegálnímu 
přistěhovalectví a snižování byrokracie v EU“. 

Třemi největšími národními delegacemi v ID jsou s velkou převahou poslanci 
z italské Ligy, francouzského Národního sdružení a německé Alternativy 
pro Německo. Do frakce patří také dva poslanci z české Svobody a přímé 
demokracie. Ve frakci nesedí žádní britští poslanci (Brexit Party je nezařazená). 
ID proto po brexitu neoslabí, ale naopak posílí příchodem tří náhradních 
poslanců.21 

 

 

 

                                                           

19 Mudde, Cas (2019): Populism is dead! Long live the far right! v Euroflections: Leading academics 

on the European elections 2019. Dostupné ze stránek Euroflections: 
https://euroflections.se/globalassets/ovrigt/euroflections/euroflections_v3.pdf (8. 11. 2019) 

20 Evans-Pritchard, Ambrose: Italy’s Salvini throws in the towel on euroscepticism, following the lead 
of France’s Le Pen. Dostupné ze stránek The Telegraph: 
https://www.telegraph.co.uk/business/2019/10/16/italys-salvini-throws-towel-euroscepticism-following-lead-

frances/ (11. 11. 2019)  

21 Evropský parlament (2019): Priority polických skupin v Parlamentu: Identita a demokracie (ID). Dostupné 
ze stránek Evropského parlamentu: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-

affairs/20190712STO56963/priority-politickych-skupin-identita-a-demokracie (11. 11. 2019); Evropský 
parlament (2019): Výsledky evropských voleb 2019. Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: 
https://vysledky-voleb.eu/ (8. 11. 2019) 

https://euroflections.se/globalassets/ovrigt/euroflections/euroflections_v3.pdf
https://www.telegraph.co.uk/business/2019/10/16/italys-salvini-throws-towel-euroscepticism-following-lead-frances/
https://www.telegraph.co.uk/business/2019/10/16/italys-salvini-throws-towel-euroscepticism-following-lead-frances/
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56963/priority-politickych-skupin-identita-a-demokracie
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56963/priority-politickych-skupin-identita-a-demokracie
https://vysledky-voleb.eu/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_and_Democracy_Party&psig=AOvVaw2aS5Aape0RuBmW_Gvitox2&ust=1573724365079752
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Druhou nejmenší frakci v EP tvoří Evropští konzervativci a reformisté. V souladu 

s očekáváními ECR v roce 2019 oslabila. Jejími spolupředsedy byli po volbách 
zvoleni Ital Raffaele Fitto a Polák Ryszard Legutko. ECR je pravicové, mírně 
euroskeptické uskupení, jehož prioritou je decentralizace EU, snížení byrokracie, 
volný trh, konkurenceschopnost a reforma migračního systému EU.  

Více než třetinu v ECR tvoří poslanci polské vládní strany Právo a spravedlnost, 
druhou nejvíce zastoupenou stranou jsou italští Bratři Itálie a třetí česká ODS, 
která má ve frakci 4 poslance. Kvůli volebnímu neúspěchu britské vládní 
Konzervativní strany má ECR pouze 4 britské poslance a nebude tak navzdory 

předvolebním očekáváním brexitem nijak oslabena – britská místa totiž 
po odchodu UK zaplní zvolení náhradníci.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

22 Evropský parlament (2019): Priority polických skupin v Parlamentu: Evropští konzervativci a reformisté 
(ECR). Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: 

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56964/priority-politickych-

skupin-evropsti-konzervativci-a-reformiste (11. 11. 2019); Evropský parlament (2019): Výsledky evropských 
voleb 2019. Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: https://vysledky-voleb.eu/ (8. 11. 2019) 

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56964/priority-politickych-skupin-evropsti-konzervativci-a-reformiste
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56964/priority-politickych-skupin-evropsti-konzervativci-a-reformiste
https://vysledky-voleb.eu/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://en.wikipedia.org/wiki/European_Conservatives_and_Reformists%26psig%3DAOvVaw0kwZkCtg_0zFw23Av7IU0_%26ust%3D1573724408176950&psig=AOvVaw0kwZkCtg_0zFw23Av7IU0_&ust=1573724408176950
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/4465
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Nejmenší frakcí v EP po volbách 2019 je GUE/NGL. Oproti předchozímu 
volebnímu období frakce přišla o 11 poslanců, a to zejména kvůli výraznému 
oslabení jižních levicových stran Syriza a Podemos, které v roce 2014 těžily 

z rozčarování voličů během hospodářské krize.23 Spolupředsedy GUE/NGL byli 
po volbách zvoleni Němec Martin Schirdewan a Francouzka Manon Aubry. 

Kromě španělských Podemos a řecké Syrizy má nejsilnější zastoupení ve frakci 
německá Die Linke a francouzská La France Insoumise. Ve frakci zasedá také 
jedna česká komunistická poslankyně. Skupina se zaměřuje na „spravedlnost 
v oblasti klimatu, daňovou spravedlnost, práva pracujících a vymáhání lidských 
práv“.24 

Nezařazení 

Mezi 52 nezařazených členů EP patří zejména 30 poslanců z britské Brexit Party. 

Strana, která prosazuje brzký odchod UK z EU, je paradoxně zároveň největší 
národní stranou v Evropském parlamentu. Dalších 14 nezařazených poslanců 
v EP pochází z italského Hnutí 5 hvězd, ti však průběžně vyjednávají o přistoupení 
k některé z frakcí (kromě výše zmíněných Greens/EFA také s RE a GUE/NGL).25 

 

 

                                                           

23 Ramiro, Louis (2019): The radical left in the 2019 European Parliament elections: an electoral defeat 

an a cautionary tale v Euroflections: Leading academics on the European elections. Dostupné ze stránek 
Euroflections: https://euroflections.se/globalassets/ovrigt/euroflections/euroflections_v3.pdf (8. 11. 2019) 

24 Evropský parlament (2019): Priority polických skupin v Parlamentu: Evropská sjednocená levice 
a Severská zelená levice. Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56966/priority-politickych-

skupin-evropska-sjednocena-levice-a-severska-zelena-levice  Evropský parlament (2019): Výsledky 
evropských voleb 2019. Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: https://vysledky-voleb.eu/ (8. 11. 

2019) 

25 Euractiv: Five Star Movement in search of new home in EU parliament. Dostupné ze stránek Euractiv: 
https://www.euractiv.com/section/politics/news/five-star-movement-in-search-of-new-home-in-eu-

parliament/ (25. 11. 2019) 

https://euroflections.se/globalassets/ovrigt/euroflections/euroflections_v3.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56966/priority-politickych-skupin-evropska-sjednocena-levice-a-severska-zelena-levice
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20190712STO56966/priority-politickych-skupin-evropska-sjednocena-levice-a-severska-zelena-levice
https://vysledky-voleb.eu/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/five-star-movement-in-search-of-new-home-in-eu-parliament/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/five-star-movement-in-search-of-new-home-in-eu-parliament/
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Tabulka 1: Přehled frakcí 

Frakce Předseda Ideová orientace 

Počet křesel před 
brexitem (a rozdíl 
proti konci období 
2014-2019) 

Počet 
křesel 
po brexitu 

EPP Manfred Weber 

(DE) 

Středopravicová, 
křesťansko-

demokratická, 
konzervativní 

182 (-34) 187 

S&D Iratxe Garcia Perez 

(ES) 

Středolevicová, 
sociálně-

demokratická 

154 (-31) 148 

Renew 

Europe 

Dacian Cioloş (RO) Centristická, 
liberální, 
proevropská 

108  

(+39 oproti ALDE) 

98 

Greens/EFA Ska Keller (DE), 

Phillippe Lamberts 

(BE) 

Středolevicová, 
zelená 

74 (+22) 68 

ID Marco Zanni (IT) Krajně pravicová, 
nacionalistická, 
euroskeptická 

73  

(+27 oproti ENF) 

76 

ECR Raffaele Fitto (IT), 

Ryszard Legutko 

(PL) 

Pravicová, 
konzervativní, 
mírně 
euroskeptická 

62 (-15) 62 

GUE/NGL Martin Schirdewan 

(DE), Manon Aubry 

(FR) 

Krajně levicová, 
komunistická 

41 (-11) 40 

Nezařazení   57 27 

Celkem   751 705 

 

 

Postavení frakcí 
Volby do EP v roce 2019 potvrdily trend zvyšující se fragmentace politických 
skupin viditelný již v předchozích volebních obdobích. Zatímco v roce 1979 byly 

za každý stát voleny v průměru čtyři strany, v posledních volbách se průměrný 
počet vyšplhal na šest. Zároveň se snižuje počet velkých národních stran: zatímco 
v roce 1984 většina států vyslala do EP aspoň jednu stranu s podporou více než 
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30 %, v roce 2019 to byla pouhá třetina. Rozdrobenost politických stran je vyšší 
ve starších státech EU (EU15), přičemž zemí s nejvíce (12) stranami zvolenými 
do EP je Belgie. Existují však i výjimky: například v Polsku nebo v Itálii se počet 
volených stran postupně snižuje a v Maďarsku či na Maltě je dlouhodobě nízký.26  

V důsledku fragmentace nezaujímají poslanci frakcí EPP a S&D v nadcházejícím 
volebním období historicky poprvé v EP většinu křesel, ke které jim chybí téměř 
40 mandátů. Pro prosazení svých návrhů proto potřebují podporu menších stran, 

zejména liberálů a zelených. Spolupráce „proevropských stran“ EPP, S&D, RE 
a Greens/EFA však po volbách v roce 2019 není hladká, což ilustruje například 
jejich neúspěch při definici společných priorit po volbách 
nebo při hledání  podpory pro společného kandidáta EP na post předsedy 

Komise. Velký počet zvolených politických stran navíc přispívá i k většímu 
ideologickému rozpětí a nižší soudržnosti v rámci politických skupin. 
Fragmentace EP proto v roce 2019 komplikovala proces volby Komise a zcela jistě 
zkomplikuje i přijímání legislativních návrhů v EP v nadcházejícím 

institucionálním období.27 

Pravicové euroskeptické strany podobně jako v předchozích volbách posílily, 

avšak zároveň nedosahují předpovídaných, často nadsazených výsledků, a proto 
mohou být ostatními frakcemi nadále „zadržovány“ a blokovány od vstupu 
do rozhodujících pozic v EP (předsednictvo, vedení výborů apod.).28 Kromě frakce 

Identita a demokracie se euroskeptické či konzervativně-nacionalistické strany 
sdružují také v heterogennější politické skupině Evropští konzervativci 
a reformisté.29 

Podobně jako v předchozím volebním období „proevropské frakce“ poměrně 
úspěšně blokovaly vstup některých stran (členů ID, Práva a spravedlnosti 
a Fideszu) do vedení Parlamentu a jeho výborů z důvodu jejich postojů vůči EU 
či kroků v domácí politice. Stalo se tak, přestože podle článků 15 a 213 Jednacího 

                                                           

26 Bolin, Niklas (2019): The end of the big-party-era? v Euroflections: Leading academics on the European 

elections. Dostupné ze stránek Euroflections: 
https://euroflections.se/globalassets/ovrigt/euroflections/euroflections_v3.pdf (8. 11. 2019) 

27 ibid 

28 Mudde, Cas (2019): Populism is dead! Long live the far right! v Euroflections: Leading academics 

on the European elections. Dostupné ze stránek Euroflections: 
https://euroflections.se/globalassets/ovrigt/euroflections/euroflections_v3.pdf (8. 11. 2019) 

29 Evropský parlament (2019): Rozdělení podle vnitrostátních stran a politických skupin? 2019-2024. 

Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: https://vysledky-voleb.eu/rozdeleni-vnitrostatni-strany-

politicka-skupina/2019-2024/ (12. 11. 2019); Financial Times (2019): Conservative Eurosceptic alliance 

reaches out to far-right. Dostupné ze stránek Financial Times: https://www.ft.com/content/31f45ba6-e2a6-

11e8-a6e5-792428919cee (12. 11. 2019) 

https://euroflections.se/globalassets/ovrigt/euroflections/euroflections_v3.pdf
https://euroflections.se/globalassets/ovrigt/euroflections/euroflections_v3.pdf
https://vysledky-voleb.eu/rozdeleni-vnitrostatni-strany-politicka-skupina/2019-2024/
https://vysledky-voleb.eu/rozdeleni-vnitrostatni-strany-politicka-skupina/2019-2024/
https://www.ft.com/content/31f45ba6-e2a6-11e8-a6e5-792428919cee
https://www.ft.com/content/31f45ba6-e2a6-11e8-a6e5-792428919cee
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řádu EP (JŘ EP) by složení předsednictev mělo odrážet politickou, zeměpisnou 
i genderovou rozmanitost Parlamentu.30 Poslanci z Identity a demokracie, kteří 
kandidovali na pozice předsedů ve dvou výborech, nebyli zvoleni. Narazila také 
kandidátka polské strany Právo a spravedlnost a bývalá premiérka Beata Szydło, 
kterou kvůli pochybám o dodržování principů právního státu v Polsku poslanci 

nezvolili předsedkyní Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a musela být 
nahrazena jinou kandidátkou frakce ECR.31 „Cordon sanitaire“ 
proti euroskeptickým stranám se projevil také při volbě čtrnáctičlenného 
předsednictva EP, kam kromě poslanců ID nepronikli ani kandidáti ECR.32 Vedení 
EP tak stejně jako v předchozích institucionálních obdobích zůstalo v rukou 

největších frakcí, zejména EPP. 

 

Předsedou EP poslanci 3. července 2019 zvolili Davida M. Sassoliho (S&D, IT). 

Během svého mandátu bude zodpovídat za řízení činnosti EP, předsedání 
plenárním shromážděním a reprezentaci EP navenek (mj. i při jednání s ostatními 
institucemi). Kromě předsedy Parlament zvolil také svých 14 místopředsedů, 
kteří mohou v případě potřeby předsedu zastupovat, například při předsedání 
plenárním zasedáním. V roce 2019 se historicky poprvé stali místopředsedy dva 
Češi najednou, Dita Charanzová (RE, ANO) a Marcel Kolaja (Greens/EFA, Piráti). 
Předseda a místopředsedové spolu tvoří nejvyšší organizační vedení instituce 
EP – tj. předsednictvo, které je voleno každých 2,5 roku. 

 

 

 

 

 

                                                           

30 Evropský parlament: Jednací řád 2019–2024. Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02_CS.pdf (03. 11. 2019) 

31 Fortuna Gerardo (2019): MEPs shut out nationalists from key posts. Dostupné ze stránek Euractiv: 
https://www.euractiv.com/section/politics/news/meps-shut-out-nationalists-from-key-posts/ (12. 11. 2019) 

32 European Parlimament (2019): The new European Parliament Vice-Presidents. Dostupné ze stránek 
Evropského parlamentu: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190627IPR55411/the-

new-european-parliament-vice-presidents (12. 11.) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02_CS.pdf
https://www.euractiv.com/section/politics/news/meps-shut-out-nationalists-from-key-posts/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190627IPR55411/the-new-european-parliament-vice-presidents
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190627IPR55411/the-new-european-parliament-vice-presidents
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Tabulka 2: Předseda a místopředsedové Evropského parlamentu33 

Předseda EP David M. Sassoli (S&D, Itálie) 

Mairead McGuiness (EPP, IE) 

Pedro Silva Pereira (S&D, PT) 

Rainer Wieland (EPP, DE) 

Katarina Barley (S&D, DE) 

Othmar Karas (EPP, AT) 

Ewa Bozena Kopacz (EPP, PL) 

Klara Dobrev (S&D, HU) 

Dita Charanzová (RE, CZ) 

Nicola Beer (RE, DE) 

Lívia Járóka (EPP, HU) 

Heidi Hautala (Greens/EFA, FI) 

Marcel Kolaja (Greens/EFA, CZ) 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, EL) 

Fabio Massimo Castaldo (Nezařazený, IT) 

 

K důležitým orgánům EP dále patří Konference předsedů politických skupin 

(Konference předsedů), která přijímá rozhodnutí ve věci organizace práce EP 
a  plánování legislativní činnosti.34 Dále pak Konference předsedů výborů, která 
dává Konferenci předsedů doporučení týkající se práce parlamentních výborů 
a návrhů pořadu jednání dílčích zasedání. Obě konference jsou politickými tělesy 
uvnitř EP, která v prvním případě reprezentují postavení existujících 
parlamentních frakcí a ve druhém pak tematické členění EP na základě pracovní 
agendy. Za administrativní a finanční záležitosti týkající se přímo poslanců 
odpovídá pětičlenná skupina kvestorů. Kvestoři působí jako poradci 
předsednictva EP a dbají na to, aby měli poslanci k dispozici zázemí potřebné 
k výkonu svého mandátu. Pro účely navázání a udržování styků se zeměmi mimo 

                                                           

33 Evropský parlament 2019: Kdo jsou poslanci v klíčových pozicích a jak jsou voleni. Dostupné ze stránek 
Evropského parlamentu: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/faq/4/kdo-jsou-poslanci-v-klicovych-

funkcich-a-jak-jsou-voleni (13. 11. 2019) 

34 Konference předsedů politických skupin rozhoduje kupříkladu o době konání a programu plenárních 
zasedání, konkrétním složení výborů, delegací a jejich úkolech apod. 

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/faq/4/kdo-jsou-poslanci-v-klicovych-funkcich-a-jak-jsou-voleni
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/faq/4/kdo-jsou-poslanci-v-klicovych-funkcich-a-jak-jsou-voleni
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EU zřizuje EP zahraniční meziparlamentní delegace, jež hrají významnou úlohu 
při komunikaci s nečlenskými a kandidátskými státy. 

Organizace EP je založena především na struktuře parlamentních výborů, kterých 
bylo i v legislativním období 2019–2024 ustanoveno 20 (plus 2 stálé podvýbory). 

Výbory se skládají z 25 až 73 poslanců, mají předsedu voleného na 2,5 roku, 
předsednictvo a vlastní sekretariát. Všichni poslanci jsou dle svého specifického 
odborného zaměření členy některého z výborů.  

Tabulka 3: Výbory Evropského parlamentu 

Výbor 

Počet 
stálých 
členů35 

Předseda36 

Výbor pro zahraniční věci (AFET) 71 David McAllister (EPP, DE) 

Stálý podvýbor pro bezpečnost a obranu 
(SEDE)  

30 Nathalie Loiseau (RE, FR) 

Stálý podvýbor pro lidská práva (DROI) 30 Maria Arena (S&D, BE) 

Výbor pro rozvoj (DEVE) 26 Tomas Tobé (EPP, SE) 

Výbor pro mezinárodní obchod (INTA) 41 Bernd Lange (S&D, DE) 

Rozpočtový výbor (BUDG) 41 Johan van Overtveldt (ECR, BE) 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) 30 Monika Hohlmeier (EPP, DE) 

Hospodářský a měnový výbor (ECON) 60 Irene Tinagli (S&D, IT) 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
(EMPL) 

55 Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR, 
SK) 

Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) 

76 Pascal Canfin (RE, FR) 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
(ITRE) 

72 Cristian Buşoi (EPP, RO) 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů (IMCO) 

45 Petra de Sutter (Greens/EFA, BE) 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) 49 Karima Delli (Greens/EFA, FR) 

                                                           

35 Evropský parlament (2019): Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 3. července 2019 o početním 
složení stálých výborů. Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0001_CS.html (13. 11. 2019) 

36 Evropský parlament (2019): Meet the new chairs of parliamentary committees. Dostupné ze stránek 
Evropského parlamentu: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-

affairs/20190711STO56847/meet-the-new-chairs-of-the-parliamentary-committees (13. 11. 2019) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0001_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190711STO56847/meet-the-new-chairs-of-the-parliamentary-committees
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190711STO56847/meet-the-new-chairs-of-the-parliamentary-committees


23 

 

Výbor pro regionální rozvoj (REGI) 43 Younous Omarjee (GUE/NGL, 

FR) 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
(AGRI) 

48 Norbert Lins (EPP, DE) 

Výbor pro rybolov (PECH) 28 Chris Davies (RE, UK) 

Výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT) 31 Sabine Verheyen (EPP, DE) 

Výbor pro právní záležitosti (JURI) 25 Lucy Nethsingha (RE, UK) 

Výbor pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) 

68 Juan Fernando López Aguilar 
(S&D, ES) 

Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO) 28 Antonio Tajani (EPP, IT) 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
(FEMM) 

35 Evelyn Regner (S&D, AT) 

Petiční výbor (PETI) 30 Dolors Montserrat (EPP, ES) 

 

Na rozdíl od politické příslušnosti, kde by složení výborů mělo poměrně 
odpovídat zastoupení frakcí v EP, nemusí být národnost poslanců při zařazování 
do výborů reflektována. Členství ve výborech tak napovídá, jak se liší priority 
poslanců z jednotlivých členských zemí. Analýza serveru VoteWatch37 například 
poukazuje na to, že státy středního a východního křídla EU mají vysoké 
zastoupení ve Výboru pro zahraniční věci a Podvýboru pro bezpečnost a obranu, 

avšak nízkou ve Výboru pro mezinárodní obchod a Podvýboru pro lidská práva. 
Popularitě mezi poslanci z východního křídla EU se těší také Výbor pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitelů a Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. To podle 
VoteWatch může naznačovat rozdílné zahraničněpolitické priority mezi poslanci 

ze západních a východních členských států (aktivní role na globální úrovni 
vs. bezpečnost evropského kontinentu) a také výrazný zájem východního křídla 
o rozvoj vnitřního trhu. Obecně jsou přitom státy střední a východní Evropy 
významně podreprezentovány mezi předsedy výborů, kde mají mezi 22 předsedy 
pouze dva zástupce.  

Mezi další zajímavá zjištění patří, že němečtí poslanci mají velké zastoupení 
ve výborech zabývajících se rozpočtem (BUDG, CONT) nebo že skandinávští 
poslanci často obsazují místa ve výboru ENVI. Čeští poslanci mají početně 

                                                           

37 VoteWatch Europe: Concentration of nationalities in key EP committees reveals agendas. Dostupné 
ze stránek VoteWatch: https://www.votewatch.eu/blog/concentration-of-nationalities-in-key-ep-committees-

reveals-agendas/ (13. 11. 2019) 

https://www.votewatch.eu/blog/concentration-of-nationalities-in-key-ep-committees-reveals-agendas/
https://www.votewatch.eu/blog/concentration-of-nationalities-in-key-ep-committees-reveals-agendas/
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nejsilnější zastoupení ve výborech IMCO (4 poslanci), ITRE (3 poslanci) a AGRI (3 

poslanci). 

Stejně jako v předchozím období obsadili poslanci EP zvolení v České republice 
21 mandátů. Ve volbách, které se v ČR uskutečnily 24. a 25. května 2019, zvítězilo 
hnutí ANO (frakce RE) před ODS (frakce ECR), Piráty (frakce Greens/EFA), koalicí 
STAN a TOP09 (frakce EPP), SPD (frakce ID), KDU-ČSL (frakce EPP) a KSČM 
(GUE/NGL). Čeští poslanci tak zasedají ve všech frakcích s výjimkou S&D, jejíž 
členská ČSSD dostala ve volbách jen necelá 4 % hlasů a do EP se historicky 

poprvé nedostala. V EP naopak poprvé zasedají zástupci Pirátů (3 mandáty) 
a SPD (2 mandáty). Hnutí ANO a ODS oproti předchozímu legislativnímu období 
posílily o 2 mandáty, STAN/TOP 09 a KDU-ČSL po jednom mandátu ztratily.38 

                                                           

38 iRozhlas: Eurovolby 2019. Dostupné ze stránek iRozhlas: https://www.irozhlas.cz/volby/evropsky-

parlament-2019/kraje-a-obce?kraj=6 (18. 11. 2019) 

https://www.irozhlas.cz/volby/evropsky-parlament-2019/kraje-a-obce?kraj=6
https://www.irozhlas.cz/volby/evropsky-parlament-2019/kraje-a-obce?kraj=6


25 

 

Graf 3: Počet poslanců zvolených v ČR za jednotlivé politické strany v letech 

2014 a 2019 (včetně procent z roku 2019) 

 

Poměr matadorů a nových poslanců je mezi českými poslanci vyrovnaný: 
10 poslanců již v EP sedělo, 11 bylo v roce 2019 zvoleno poprvé. Nejvíce nových 
tváří bylo v roce 2019 zvoleno na kandidátkách hnutí ANO a Pirátů, naopak 
STAN/TOP 09 a KDU-ČSL do EP vyslaly pouze zkušené poslance. Třetinové 
zastoupení žen mezi poslanci zvolenými v ČR je nižší jak v porovnání s ostatními 
zeměmi EU, tak s ČR v předchozím volebním období.39 

Podobně jako v ostatních zemích se i v ČR výrazně zvýšila volební účast (z 18,2 % 
na 28,7 %). Vrátila se tak na úroveň z let 2004 a 2009. Relativně nejvíce voličů 
ve volbách do EP hlasovalo v Praze (38 %), nejméně v Ústeckém kraji (22 %). ANO, 

SPD, KDU-ČSL a KSČM byly nejúspěšnější v menších městech a obcích, naopak 
v Praze a dalších krajských městech bodovala ODS, Piráti a STAN/TOP 09.40 

  

                                                           

39 Evropský parlament: Výsledky Evropských voleb – zastoupení mužů a žen v EP podle zemí. Dostupné 
ze stránek Evropského parlamentu: https://europarl.europa.eu/election-results-2019/cs/zastoupeni-muzu-a-

zen-v-ep/2019-2024/ (2. 12. 2019) 

40 iRozhlas: Eurovolby 2019. Dostupné ze stránek iRozhlas: https://www.irozhlas.cz/volby/evropsky-

parlament-2019/kraje-a-obce?kraj=6 (18. 11. 2019); ČT24: Analýza: ANO bodovalo v obcích s vysokou 

nezaměstnaností, lidovci u věřících. Dostupné ze stránek ČT24: https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/volby-

do-evropskeho-parlamentu-2019/2825504-analyza-ano-bodovalo-v-obcich-s-vysokou (18. 11. 2019) 
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https://europarl.europa.eu/election-results-2019/cs/zastoupeni-muzu-a-zen-v-ep/2019-2024/
https://europarl.europa.eu/election-results-2019/cs/zastoupeni-muzu-a-zen-v-ep/2019-2024/
https://www.irozhlas.cz/volby/evropsky-parlament-2019/kraje-a-obce?kraj=6
https://www.irozhlas.cz/volby/evropsky-parlament-2019/kraje-a-obce?kraj=6
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/volby-do-evropskeho-parlamentu-2019/2825504-analyza-ano-bodovalo-v-obcich-s-vysokou
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/volby-do-evropskeho-parlamentu-2019/2825504-analyza-ano-bodovalo-v-obcich-s-vysokou
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Tabulka 4: Poslanci Evropského parlamentu zvoleni v ČR 

Obnovme Evropu (RE) 

Dita Charanzová 

ANO 2011 

41
 

 Místopředsedkyně EP 

 Koordinátorka RE a členka ve výboru IMCO 

 Náhradnice ve výboru INTA 

 Členka Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Martina Dlabajová 

ANO 2011 

 

 3. místopředsedkyně a členka ve výboru CONT 

 Koordinátorka RE a členka ve výboru ITRE 

 Náhradnice ve výboru BUDG 

 Členka Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění 
AKT-EU 

Martin Hlaváček 

ANO 2011 

 

 Člen ve výboru AGRI 

 Náhradník ve výborech ECON a PECH 

 Člen Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru 
EU-Turecko 

Radka Maxová 

ANO 2011 

 

 Členka ve výboru EMPL 

 Náhradnice ve výboru CULT 

 Členka Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění 
AKT-EU 

Ondřej Knotek 

ANO 2011 

 

 Koordinátor RE a člen ve výboru REGI 

 Náhradník ve výboru ENVI 

 Člen Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci 
EU-Černá Hora 

                                                           

41 Fotografie českých poslanců EP pocházejí z jejich oficiálních profilů na stránkách Evropského parlamentu 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124708
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124709
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197526
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197522
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197528
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Ondřej Kovařík 

ANO 2011 

 

 Člen ve výboru ECON 

 Náhradník ve výborech TRAN a LIBE 

 Člen Delegace pro vztahy s Kanadou 

Evropští konzervativci a reformisté (ECR) 

Jan Zahradil 

ODS 

 

 1. místopředseda a člen ve výboru INTA 

 Člen Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie 
a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Alexandr Vondra 

ODS 

 

 Koordinátor ECR a člen ve výboru ENVI 

 Náhradník ve výboru LIBE 

 Člen Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Evžen Tošenovský 

ODS 

 

 Člen ve výboru ITRE 

 Náhradník ve výboru IMCO 

 Člen Delegace pro vztahy s Japonskem 

Veronika Vrecionová 

ODS 

 

 Členka ve výboru AGRI 

 Náhradnice ve výboru REGI 

 Členka Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/118949
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/23712
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197537
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96713
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197552
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Evropská lidová strana (EPP) 

Luděk Niedermayer 

STAN/TOP 09 

 

 1. místopředseda a člen ve výboru ECON 

 Náhradník ve výborech ITRE a TRAN 

 Člen Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Jiří Pospíšil 

STAN/TOP 09 

 

 Člen ve výboru JURI 

 Náhradník ve výborech IMCO a DROI 

 Člen Delegace pro vztahy s Íránem 

Stanislav Polčák 

STAN/TOP 09 

 

 Člen ve výboru ENVI 

 Náhradník ve výborech BUDG a REGI 

 Člen Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou 
maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů 
EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko a Delegace 
v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Tomáš Zdechovský 

KDU-ČSL 

 

 3. místopředseda a člen ve výboru EMPL 

 Koordinátor EPP a člen ve výboru CONT 

 Náhradník ve výboru LIBE 

 Člen Delegace pro vztahy s Japonskem 

Michaela Šojdrová 

KDU-ČSL 

 

 Koordinátorka EPP a členka ve výboru CULT 

 Náhradnice ve výboru AGRI 

 Členka Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství 
EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci 
EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení 
EU-Gruzie a Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124701
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125706
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124704
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124713
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124710
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Zelení/Evropská svobodná aliance (Greens/EFA) 

Marcel Kolaja 

Piráti 

 

 Místopředseda EP 

 Koordinátor Greens/EFA a člen ve výboru IMCO 

 Náhradník ve výboru CULT 

 Člen Delegace pro vztahy s Indií 

Markéta Gregorová 

Piráti 

 

 Členka ve výboru INTA 

 Náhradnice ve výborech AFET a SEDE 

 Členka Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství 
EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci 
EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení 
EU-Gruzie a Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Mikuláš Peksa 

Piráti 

 

 Člen ve výboru ITRE 

 Náhradník ve výboru CONT 

 Člen Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení 
EU-Ukrajina 

 

 

 

Identita a demokracie (ID) 

Hynek Blaško 

SPD 

 

 Člen ve výborech IMCO, SEDE 

 Náhradník ve výboru AFET 

 Člen Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení 
EU-Moldavsko 

Ivan David 

SPD 

 

 Člen ve výboru AGRI 

 Náhradník ve výboru ENVI 

 Člen Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 
a Delegace ve výborech pro parlamentní spolupráci 
EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán 
a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem 
a Mongolskem 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197546
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197549
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197539
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197564
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197556
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Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (GUE/NGL) 

Kateřina Konečná 

KSČM 

 

 Koordinátorka GUE/NGL a členka ve výboru IMCO 

 Členka ve výboru TRAN 

 Náhradnice ve výboru ENVI 

 Členka Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství 
EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci 
EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení 
EU-Gruzie a Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/23699
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Volby do EP v květnu 2019 odstartovaly proces obsazování nejvyšších postů 
v institucích EU. Lídři členských států v Evropské radě se tématem zabývali 
na zasedání 20.–21. června 2019 a v diskuzi pokračovali i na mimořádném 
summitu od 30. června do 2. července. Jednali přitom o celém balíčku vrcholných 

postů, který kromě předsedy Evropské komise zahrnoval také pozice stálého 
předsedy Evropské rady, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku a prezidenta Evropské centrální banky (ECB). V širším 
kontextu se debata týkala i funkce předsedy EP, jakkoliv jeho výběr nepodléhá 
ER, nýbrž vnitřní volbě poslanců EP. Obecným záměrem bylo zajistit vyváženou 
skladbu vedení uvedených institucí EU, která by co nejvíce reflektovala 
geografická, politická, genderová a další kritéria. Výsledné dohody na výběru 
kandidátů bylo na ER dosaženo 2. července. 

 

Do funkce stálého předsedy Evropské rady42 lídři vybrali dosavadního 
belgického premiéra Charlese Michela43 na dvouapůlleté období 
od 1. prosince 2019 do 31. května 2022. 

 

 

 

Do funkce vysokého představitele Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku44 ER nominovala dosavadního španělského 
ministra zahraničí a bývalého předsedu EP Josepa Borrella (S&D, 

ES).45 Jako člen EK a současně její místopředseda Josep Borrell 
podléhal také listopadovému hlasování EP o EK jako celku. 
Pětiletého mandátu se ujal v den nástupu nového kolegia 1. 

prosince 2019. 

 

                                                           

42 Postup jmenování předsedy Evropské rady je stanoven ve článku 15 Smlouvy o EU. 
43 Fotografie Charlese Michela pochází ze stránek Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Michel 

(2. 12. 2019) 

44 Postup jmenování vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku je 
stanoven ve článku 18 Smlouvy o EU. 
45 Fotografie Josepa Borella pochází ze stránek Evropské komise: 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/borrell-fontelles_en (2. 12. 2019)  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Charles_Michel_-_2019_(48669595088)_(cropped).jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/borrell-fontelles_en&psig=AOvVaw14hLgi8kmGgiz_WUO4oaBt&ust=1575381718205118
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Michel
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Do funkce prezidentky ECB46 jmenovala ER dosavadní výkonnou 
ředitelku Mezinárodního měnového fondu Christine Lagarde (FR). 47 

Prezidentka ECB do funkce nastoupila 1. listopadu 2019. Konec jejího 
osmiletého mandátu je stanoven na rok 2027. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, Evropský parlament svým předsedou 
na 2,5 roku zvolil Davida Sassoliho48 (S&D, IT).49 Stalo se tak 

navzdory doporučení hlav států, aby se předsedou EP stal Bulhar 
Sergei Stanishev (S&D) a za dalšího 2,5 roku neúspěšný kandidát 
na předsedu EK Manfred Weber. Stanishev se však o tuto pozici 
během hlasování EP ani neucházel. V pětici předsedů evropských 
institucí tak chybí zastoupení států východního křídla EU.50 

 

Nejkomplikovanějším úkolem pro Evropskou radu a Evropský parlament bylo 

najít shodu na novém předsedovi Evropské komise.51 Zásadní otázkou bylo 

zejména, zda bude v roce 2019 stejně jako v roce 2014 využit princip 

tzv. Spitzenkandidaten (neboli vedoucích kandidátů). Ten vychází z ustanovení 
v čl. 17 Smlouvy o EU, podle kterého by ER měla při výběru předsedy EK 
přihlédnout k výsledkům voleb do EP. Podle interpretace Parlamentu by ER měla 
nominovat na předsedu Komise vedoucího kandidáta vítězné politické strany. 

V roce 2014 došlo k pragmatické shodě mezi EP a ER a předsedou Komise se stal 

vedoucí kandidát EPP Jean-Claude Juncker. I v roce 2019 většina politických 
skupin před volbami do EP představila své kandidáty na předsedu EK. Nejsilnější 
politické skupiny, EPP a S&D, si jako vedoucí kandidáty vybraly Manfreda Webera 

(EPP, DE) a Franse Timmermanse (S&D, NL). ER však nakonec na předsedou 

Komise nevybrala žádného z nich. 

                                                           

46 Postup jmenování prezidenta ECB je stanoven ve článku 283 Smlouvy o fungování EU. 
47 Fotografie Christine Lagarde pochází ze stránek Wikipedie: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Lagarde (2. 12. 2019) 

48 Fotografie D. Sassoliho pochází z jeho osobního profilu na stránkách Evropského parlamentu 

49 Postup volby předsedy Evropského parlamentu je stanoven ve článku 16 Jednacího řádu EP /2019 – 

2024). 

50 de la Baume, M. (2019): David Sassoli elected European Parliament president. Dostupné ze stránek 
Politico: https://www.politico.eu/article/david-sassoli-elected-european-parliament-president/ (21. 11. 2019) 

51 Postup jmenování předsedy Evropské komise je stanoven ve článku 17 Smlouvy o EU. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lagarde,_Christine_(official_portrait_2011).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Lagarde
https://www.politico.eu/article/david-sassoli-elected-european-parliament-president/
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Vývoj povolebního vyjednávání o předsedovi Komise v roce 2019 demonstroval, 

že princip Spitzenkandidaten postrádá jasné právní zakotvení a bývá rozdílně 
interpretován mezi institucemi i mezi frakcemi Evropského parlamentu. 

EP před volbami v několika usneseních zdůrazňoval svoji podporu principu 
Spitzenkandidaten a dokonce varoval, že odmítne nominanta na EK, který 
před volbami nebyl vedoucím kandidátem žádné frakce.52 Na druhou stranu 

tento princip ztratil podporu liberální frakce RE/ALDE, podle které systém 
Spitzenkandidaten zvýhodňoval kandidáty nejsilnější evropské politické strany 
EPP. Před volbami tak liberálové místo jednoho kandidáta navrhli sedmičlenný 
tým. Politické skupiny se po volbách navíc nemohly dohodnout, zda by podle 

principu Spitzenkandidaten měl být nominován předseda nejsilnější politické 
skupiny (Manfred Weber), nebo i jiný vedoucí kandidát s podporou většiny 
poslanců EP. I vzhledem k výše zmíněné fragmentaci EP Manfred Weber nakonec 

nenašel podporu většiny poslanců a frakce se nedokázaly shodnout ani na jiném 

kandidátovi. Parlament byl proto při vyjednávání o předsedovi Komise 

oproti Evropské radě oslabený.53 

ER již na summitu v únoru 2018 jasně deklarovala, že podle 
primárního práva nemá povinnost vedoucího kandidáta 
automaticky jmenovat.54 Kromě států Visegrádské čtyřky, které 
princip zavrhovaly kvůli obavám z politizace Komise, proti principu 

vystupoval například i francouzský prezident Emmanuel Macron. 
Během zasedání ER na přelomu června a července 2019 skupina 

států (Španělsko, Francie, Nizozemsko a Německo) představila návrh, podle 
kterého se měl předsedou EK stát jeden z vedoucích kandidátů, sociální 
demokrat Frans Timmermans. Proti jeho nominaci se však postavila velká část 
lídrů v Evropské radě (kromě V4 se jednalo například o Itálii nebo premiéry z EPP, 

kteří se nechtěli vzdát nároku lidovců na předsednické křeslo.) ER tak 2. 7. 

namísto některého z vedoucích kandidátů navrhla na předsedkyni EK dosavadní 

                                                           

52 Evropský parlament (2018): Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a 
Evropskou komisí. Dostupné ze stránek Evropského parlamentu: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0030_CS.html (21. 11. 2019) 

53 Tilindyte, Linda (2019): Election of the President of the European Commission: Understanding the 

Spitzenkandidaten process. Dostupné ze stránek European Parliamentary Research Service: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf (21. 11. 

2019) 

54 Council of the European Union: Informal meeting of the 27 heads of state or government, 23 February 

2018. Dostupné ze stránek Rady EU: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-

council/2018/02/23/ (21. 11. 2019) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_der_Leyen&psig=AOvVaw00POkhDuEE3IjAbNrlVF7D&ust=1574179448449320
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0030_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/02/23/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/02/23/
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německou ministryni obrany Ursulu von der Leyen55 (EPP, DE), historicky první 
ženu v této pozici.56 

 

Jako nominantka Evropské rady, která nefigurovala mezi vedoucími kandidáty, 
neměla Ursula von der Leyen v Evropském parlamentu jednoduchou pozici. 
Zejména levicové frakce vyjadřovaly nevoli nad neúspěchem principu 

Spitzenkandidaten, zamítnutím kandidáta S&D Franse Timmermanse i nízkou 

transparentností výběru navržené předsedkyně. Von der Leyen navíc před svojí 
nominací nebyla v EP příliš známá (či byla známá německými poslanci 
za neúspěchy při řízení spolkového ministerstva obrany) a neměla mnoho času 
představit svoje programové priority.57 Jelikož neměla většinu EP předem jistou 
jako její předchůdce Juncker, musela von der Leyen paradoxně věnovat více 
pozornosti programovým požadavkům europoslanců. Ve svém narychlo 
sestaveném programu My Agenda for Europe proto von der Leyen slíbila zavedení 
„zvláštního vztahu s EP“, který má mimo jiné získat právo legislativní iniciativy 
(Komise předloží legislativní návrh, pokud ji o to EP požádá v usnesení přijatém 
většinou svých členů). EP přislíbila také častější účast komisařů na výborech EP , 
reformu systému vedoucích kandidátů či zavedení nadnárodních kandidátních 

listin ve volbách do EP. Důležité pro získání podpory v EP byl závazek 
ambiciózních opatření týkajících se ochrany klimatu (Von der Leyen slibuje 

uhlíkovou neutralitu do roku 2050 a snížení emisí o 50–55 % do roku 2030). 

Program My Agenda for Europe obecně obsahuje šest hlavních programových 
priorit: Zelená dohoda pro Evropu; podpora evropského způsobu života; Evropa 

připravená na digitální věk; hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí; nový 
impuls pro evropskou demokracii a silnější Evropa ve světě.58 

                                                           

55 Fotografie Ursuly von der Leyen pochází ze stránek Wikipedie: https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

(3. 12. 2019) 

56 Janning, J. (2019): Spitzenkandidaten poker. Dostupné ze stránek European Council on Foreign Relations: 

https://www.ecfr.eu/article/commentary_spitzenkandidaten_poker (21. 11. 2019); Gray, A., Barigazzi, J., 

de la  Baume, M. (2019): Who killed the Spitzenkandidat? Dostupné ze stránek Politico: 
https://www.politico.eu/article/who-killed-the-spitzenkandidat-european-parliament-election-2019-

transition/ (21. 11. 2019) 

57 Britton B., Schmidt, N. (2019): Europe’s likely next president may need far-right votes to win. Some see 

that as a „catastrophic sign. Dostupné ze stránek CNN: https://edition.cnn.com/2019/07/15/europe/ursula-

von-der-leyen-eu-commission-intl-grm/index.html (18. 11. 2019) 

58 Ursula von der Leyen (2019): Europen that strives for more – My agenda for Europe. Dostupné ze stránek 
Evropské komise: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-

commission_en.pdf (18. 11. 2019); Dostál, V., Jungwirth, T., Komínková, M., Kruliš, K., Mocek, O. (2019): 
Priority České republiky v novém institucionálním cyklu a mechanismus jejich prosazování 

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://www.ecfr.eu/article/commentary_spitzenkandidaten_poker
https://www.politico.eu/article/who-killed-the-spitzenkandidat-european-parliament-election-2019-transition/
https://www.politico.eu/article/who-killed-the-spitzenkandidat-european-parliament-election-2019-transition/
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Po dvoutýdenním vyjednávání a přesvědčování poslanci EP Ursulu von der Leyen 

16. července podpořili 383 hlasy, přičemž potřebnou absolutní většinu překonala 
o pouhých 9 hlasů. Dle prohlášení předsedů frakcí pro ni měli hlasovat poslanci 

z její domovské EPP, RE a také většina z S&D (s výjimkou významné německé 
delegace). Finální výsledek 383 hlasů však naznačuje, že von der Leyen zdaleka 
nezískala hlasy všech poslanců tří největších parlamentních frakcí. Kandidátku 
podle vlastních prohlášení nepodpořili poslanci Greens/EFA, levicové GUE/NGL 
a euroskeptické ID.59 

 

Od poloviny července a do poloviny září 2019 nominovalo 27 národních vlád své 
kandidáty na členy kolegia. UK se vzhledem k blížícímu se termínu brexitu 

rozhodlo kandidáta nenavrhnout. Vláda ČR schválila 26. srpna nominaci Věry 
Jourové, dosavadní komisařky zodpovědné v letech 2014–2019 za portfolio 

spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovnosti žen a mužů. Vládnímu rozhodnutí 
předcházelo projednání kandidatury komisařky Jourové na Výboru pro evropské 
záležitosti Poslanecké sněmovny PČR. 

Dne 10. září představila Ursula von der Leyen návrh60 přidělení portfolií v rámci 
nové EK. Podle něj počet místopředsedů v novém kolegiu stoupne z dosavadních 
sedmi na osm. Zásadní novinkou je zavedení funkce tzv. výkonných 
místopředsedů, kteří mají odpovídat za koordinaci jednoho z hlavních témat 
programu Komise (klimatická změna, digitální transformace, hospodářství) 
a zároveň vést vlastní portfolio a generální ředitelství. V kolegiu Ursuly von der 

Leyen se jedná o Nizozemce Franse Timmermanse (zelená nová dohoda a klima), 

Dánku Margrethe Vestager (digitalizace a hospodářská soutěž) a Lotyše Valdise 
Dombrovskise (hospodářství a finance). Určité překvapení přitom vyvolal počet 
těchto místopředsedů – na základě volebních výsledků se očekávalo, že tři 
vrcholné pozice v EK bude zastávat von der Leyen z EPP, Timmermans z S&D 

                                                           

59 Valero, J. (2019): Von der Leyen likely to be confirmed as she wins majority of Socialists. Dostupné 
ze stránek Euractiv: https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/news/von-der-leyen-likely-to-be-

confirmed-as-she-wins-majority-of-socialists/ (19. 11. 2019); Barker, A., Khan, M. (2019): What to expect from 

President von der Leyen. Dostupné ze stránek Financial Times: https://www.ft.com/content/f15b3e28-a818-

11e9-984c-fac8325aaa04 (19. 11. 2019) 

60 European Commission (2019): The von der Leyen Commission: for a Union that strives for more. 

Dostupné ze stránek Evropské komise: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5542 

(19. 11. 2019) 
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a Vestager z RE. Von der Leyen však mezi nejvyšší hodnostáře Komise zařadila 
také Dombrovskise z EPP, čímž lidovci získali ve vedení Komise převahu.61 

Mezi pět řadových místopředsedů EK patří historicky poprvé také česká 
komisařka Věra Jourová, která dostala na starost hodnoty a transparentnost, 

a dále Josep Borrell (ES, vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku), Margaritis Schinas (EL, podpora evropského způsobu života), Maroš 
Šefčovič (SK, meziinstitucionální vztahy a prognostika) a Dubravka Šuica (HR, 

demokracie a demografie).62  

Ursula von der Leyen přejmenovala některá portfolia (např. portfolio 

pro klimatickou akci a energetiku se stalo portfoliem pro evropskou zelenou 

dohodu) a přerozdělila některé kompetence (např. místopředsednické portfolio 
týkající se interinstitucionálních vztahů a právního státu bylo rozděleno 
mezi místopředsedkyni pro hodnoty a transparentnost a místopředsedu 
pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled). Určitou kritiku přitom sklidila 
za překryv kompetencí jednotlivých portfolií, za jejich nerovnoměrné rozložení 
(např. vlivný komisař pro vnitřní trh versus slabé portfolio pro rovnost) a také 
za poněkud pompézní názvy některých portfolií (např. komisař 
„pro hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí“). Tituly místopředsedů však 
vesměs odpovídají názvům jednotlivých priorit z programu My Agenda 

for Europe.63 

Sestavování kolegia se následně dostalo do fáze slyšení kandidátů 
na komisaře a schvalování v Evropském parlamentu.64 EP formálně schvaluje 
celé kolegium najednou, předsedové EK však zpravidla nechtějí riskovat 
neschválení celého týmu kvůli individuálním problematickým kandidátům, a tak 

                                                           

61 Euractiv (2019): Timmermans unhappy with Dombrovskis unexpected promotion. Dostupné ze stránek 
Euractiv: https://www.euractiv.com/section/politics/news/timmermans-unhappy-with-dombrovskis-

unexpected-promotion/  

62 European Commission (2019): The von der Leyen Commission: for a Union that strives for more. 

Dostupné ze stránek Evropské komise: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5542 

(19. 11. 2019) 

63 Herszenhorn, D.M., de la Baume, M., von der Burchard, H. (2019): The von der Leyen Commission: Lofty 

ambitions, odd job titles. Dostupné ze stránek Politico: https://www.politico.eu/article/von-der-leyen-sets-

priorities-with-new-commission-lineup/ (19. 11. 2019); Mercier, L., Guillot, L. (2019): Analysis: Ursula von der 

Leyen announces her new Commission. Dostupné ze stránek The New Federalist: 
https://www.thenewfederalist.eu/analysis-ursula-von-der-leyen-announces-her-new-commission (19. 11. 

2019) 

64 Postup schvalování kolegia komisařů v EP i průběh slyšení stanovuje článek 125 a příloha VII Jednacího 
řádu EP. 
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na základě negativních stanovisek EP rovnou žádají vlády členských států 
o náhradníky.65  

Prvním krokem posuzování kandidátů v EP bylo v roce 2019 posouzení jejich 
prohlášení o finančních zájmech Výborem pro právní záležitosti (JURI). Tato 

nová povinnost vyplývá ze  změny JŘ EP v roce 2016, podle které je příznivé 
stanovisko toho výboru podmínkou pro postup kandidátů ke slyšením 

před věcně příslušnými výbory. Dva kandidáti na komisaře tak v roce 2019 

skončili již po neveřejném jednání výboru JURI. Jednalo se o nominantku na post 

komisařky pro dopravu Rovanu Plumb (RO, S&D), která podle poslanců 
nedokázala vysvětlit původ dvou půjček v celkové hodnotě 1 milionu EUR, 
a nominanta na post komisaře pro sousedství a rozšiřování Lászlóa Trócsányho 
(EPP, HU) kvůli zakázkám, které jeho právnická firma Nagy a Trócsány 
poskytovala maďarské vládě. 66 Slyšeními před tematicky příslušnými výbory 
následně neprošla kandidátka na portfolio pro vnitřní trh Sylvie Goulard (RE, FR). 
Nominantku, jež měla dostat na starost široké kompetence týkající se vnitřního 
trhu, digitální ekonomiky a vesmírného a obranného průmyslu, poslanci výborů 
IMCO a ITRE zamítli kvůli využívání prostředků na asistenty v EP pro potřeby 
domácí politiky a také štědře placenému poradenství, které jako europoslankyně 
poskytovala americkému think-tanku Berggruen Institute. Kvůli vyšetřování 
možného zneužívání peněz EP Goulard v roce 2017 rezignovala z postu 

francouzské ministryně obrany. Mnohým poslancům pak nedokázala vysvětlit, 
proč z tohoto důvodu nemůže vykonávat pozici ministryně, ale komisařkou 

se stát může.67  

Kromě zmíněných etických a odbornostních kritérií je však hodnocení kandidátů 
na komisaře v EP třeba vnímat také optikou méně průhledných stranických 
zájmů. Například výbor JURI, který své posílené pravomoci při zkoumání 
finančních prohlášení kandidátů využil k odmítnutí hned dvou kandidátů 

na komisaře, rozhodoval neveřejně, což podnítilo pochybnosti o jeho 

                                                           

65 Crego, M. D. (2019): Parliamentary Hearings of the Commissioners-designate: A decisive step 

in the Investiture Process. Dostupné ze stránek European Parliamentary Research Service: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640131/EPRS_BRI(2019)640131_ES.pdf (19. 11. 

2019) 

66 Gotev, G., Rios, B. (2019): Romanian, Hungarian Commissioner nominees rejected. Dostupné ze stránek 
Euractiv: https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/romanias-commissioner-designate-plumb-sinks-

before-the-hearings/ (19. 11. 2019) 

67 Stevis-Gridneff, M. (2019): European Parliament, flexing muscle, rejects France’s Commission nominee. 
Dostupné ze stránek NYTimes: https://www.nytimes.com/2019/10/10/world/europe/eu-sylvie-goulard-

france.html (19. 11. 2019). 
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nestrannosti.68 Historicky první odmítnutí francouzského kandidáta na komisaře 
zase lze částečně vysvětlit nevraživostí poslanců k prezidentu Macronovi, který 
patřil k předním kritikům systému Spitzenkandidaten, a také stranickou 
příslušností Sylvie Goulard. Poté, co výbor JURI neschválil kandidáty S&D (Plumb) 
a EPP (Trócsányi), se odmítnutí některého kandidáta třetí největší skupiny RE 
(Goulard) dalo očekávat.69 

Vzhledem k vysokému počtu odmítnutých kandidátů EP Komisi nestihl schválit 
do konce října 2019 a plánovaný listopadový začátek mandátu kolegia byl 

o měsíc odložen.70 V průběhu listopadu výbory EP po slyšeních schválily nové 
kandidáty na komisaře za Rumunsko, Francii a Maďarsko: portfolio dopravy bude 

řídit Adina–Ioana Vălean (EPP, RO), vnitřní trh Thierry Breton (RE, FR) a sousedství 
a rozšiřování Olivér Várhelyi (EPP, HU). Pochyby panovaly zejména okolo 
možného střetu zájmů francouzského kandidáta Bretona, který do svého zvolení 
působil jako ředitel nadnárodní digitální společnosti Atos, a také možné závislosti 
maďarského kandidáta a dosavadního velvyslance Maďarska při EU Várhelyiho 

na vládě Viktora Orbána. Tu Parlament obviňuje z porušování principů právního 
státu. Oběma kandidátům se však obavy podařilo dostatečně rozptýlit a získat 
potřebnou podporu poslanců.71 

Na základě požadavků poslanců Von der Leyen před konečným schválením 
Komise také upravila názvy i obsah některých portfolií. Kontroverzní název 
místopředsednického portfolia „pro ochranu evropského způsobu života“, 
do něhož má spadat mimo jiné migrace či integrace migrantů a uprchlíků, byl 
na základě kritiky frakcí S&D, RE a Greens/EFA změněn na „podporu evropského 
způsobu života“. Von der Leyen dále rozšířila název portfolia „pro zaměstnanost“ 

                                                           

68 Crego, M. D. (2019): Parliamentary Hearings of the Commissioners-designate: A decisive step 

in the Investiture Process. Dostupné ze stránek European Parliamentary Research Service: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640131/EPRS_BRI(2019)640131_ES.pdf (19. 11. 

2019); Pearson, L. (2019): Messy Commission hearings demonstrate the need for an independent EU ethics 

body. Dostupné ze stránek Transparency International: https://transparency.eu/messy-commission-

hearings-demonstrate-the-need-for-an-independent-eu-ethics-body/ (20. 11. 2019) 

69 Stevis-Gridneff, M. (2019): European Parliament, flexing muscle, rejects France’s Commission nominee. 
Dostupné ze stránek New York Times: https://www.nytimes.com/2019/10/10/world/europe/eu-sylvie-

goulard-france.html (19. 11. 2019). 

70 Měsíční odklad začátku mandátu EK z důvodu odmítnutí několika kandidátů nebyl v roce 2019 

bezprecedentní. Už v roce 2004 ze stejného důvodu téměř měsíc přesluhovala Romana Prodiho, když EP 
nechtěl schválit komisi jeho nástupce Josého Manuela Barrosa. Zpoždění nabral i nástup druhé Barrosovy 
komise, která byla v EP schválena s téměř tříměsíčním zpožděním 9. února 2010. 

71 Heszenhorn, D. M., De la Baume, M, Bayer, L. (2019): Parliament poised to confirm new Commission. 

Dostupné ze stránek Politico.eu: https://www.politico.eu/article/hungarian-candidate-gets-approval-from-

parliament-committee-oliver-varhelyi/ (19. 11. 2019) 
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na portfolio „pro zaměstnanost a sociální práva“ a také titul portfolia 
„pro inovace a mládež“ na portfolio „pro výzkum, inovace, vzdělávání, kulturu 
a mládež“.72 

Jediným chybějícím členem kolegia byl na konci listopadu 2019 britský komisař. 
Podle původních plánů mělo Spojené království odejít z EU ještě před začátkem 
mandátu nové EK, a tak se britská vláda rozhodla komisaře nenominovat. Brexit 

však byl nakonec odložen až na konec ledna 2020, tj. dva měsíce po začátku 
mandátu Komise. V rozhodnutí Evropské rady o tomto odkladu bylo vysloveně 

stanoveno, že UK musí dostát všem svým závazkům, včetně povinnosti 
nominovat komisaře.73 Britská vláda však i nadále kandidáta odmítala 
nominovat, což zdůvodnila blížícími se prosincovými parlamentními volbami 

a britskou ústavní zvyklostí, podle které dosluhující vláda nemůže učinit nominaci 
na mezinárodní post. Evropská komise na UK kvůli chybějícímu komisaři podala 
v listopadu 2019 formální žalobu pro nesplnění povinnosti. Seznam 27 členů 
Komise bez britského zastoupení pak 25. listopadu před hlasováním EP schválila 
Rada EU. Právníci unijních institucí se domnívají, že těmito kroky udělali vše 
pro to, aby Evropská komise kvůli chybějícímu komisaři v budoucnu nečelila 
soudním sporům.74 

Dne 27. 11. Evropský parlament schválil prostou většinou novou Komisi 

pod vedením Ursuly von der Leyen. Komise získala vysokou, téměř 
dvoutřetinovou podporu: v její prospěch hlasovalo z přítomných 707 poslanců 
461, proti 157, 89 poslanců se hlasování zdrželo. Pro kolegium jako celek se tak 

vyslovilo o 78 více poslanců než pro samotnou Ursulu von der Leyen 
v červencové volbě předsedkyně Komise. Kolegium Ursuly von der Leyen také 
přes veškeré výše uvedené těžkosti nakonec dostalo od Evropského parlamentu 
výrazně větší podporu než předchozí Komise Jeana Clauda Junckera v roce 2014 

                                                           

72 Von der Leyen, U. (2019): Speech by President-elect von der Leyen in the European Parliament plenary 

on the ocassion of the presentation of her college of commissioners and their programme. Dostupné ze 
stránek Evropské komise: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_19_6408 (27. 11. 

2019); de la Baume, M. (2019: Von der Leyen to change some Commission titles, social democrats claim win. 

Dostupné ze stránek Politico: https://www.politico.eu/article/von-der-leyen-to-change-some-commission-

titles-social-democrats-claim-win/ (27. 11. 2019); Garcia-Pérez, I. (2019): Dopis politické skupině ze dne 25. 
11. 2019. Dostupné z: https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/11/Letter-SD-key-achievements.pdf 

(27. 11. 2019) 

73 Evropská rada: European Council Decision taken in agreement with the United Kingdom extending 
the period under Article 50(3)TEU. Dostupné ze stránek Evropské rady: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20024-2019-REV-2/en/pdf (28. 11. 2019) 

74 Heszenhorn, D. M., De la Baume, M, Bayer, L. (2019): Parliament poised to confirm new Commission. 
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(423 hlasů). Na druhou stranu však podpora nedosáhla úrovně té pro Komisi 

Josého Manuela Barrossa v roce 2010 (488 hlasů). Kvůli fragmentaci EP se von 
der Leyen na rozdíl od svých předchůdců musela spolehnout na podporu tří, 
a nikoli dvou, největších frakcí.75 

Ve jmenovitém hlasování Komisi von der Leyen podpořili všichni přítomní 
poslanci EPP a také téměř všichni liberálové a sociální demokraté. Doporučení 
Komisi podpořit dostali od vedení své frakce také poslanci ECR, byť ne všichni tak 
učinili (pro hlasovali zejména poslanci polské vládní strany Právo a spravedlnost, 
která má v nastupujícím kolegiu komisaře). Skupina Greens/EFA se ve volbě 
zdržela hlasování, deklarovala však svou ochotu s Komisí a ostatními skupinami 
spolupracovat na konkrétních návrzích. Proti novému kolegiu se hromadně 
vyslovili pouze poslanci euroskeptické ID a krajně levicové GUE/NGL. Nezávislí 
poslanci o kolegiu nepřekvapivě hlasovali různorodě, přičemž většina poslanců 
Hnutí 5 hvězd (IT) kolegium podpořila, zatímco členové Brexit Party (UK) hlasovali 
proti. 76 

                                                           

75 Eder, F. (2019): POLITICO Brussels Playbook 28. 11. 2019. Dostupné ze stránek Politico: 
https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/politico-brussels-playbook-presented-by-the-

martens-centre-von-der-leyens-first-100-days-the-green-conundrum-merkel-on-nato/ (28. 11. 2019) 

76 Evropský parlament (2019): Zápis – Výsledek jmenovitého hlasování 27. 11. 2019. Dostupné ze stránek 
Evropského parlamentu: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2019-11-27-RCV_FR.pdf 

(27. 11. 2019); Votewatch (2019): Election of the Commission, vote details. Dostupné ze stránek Votewatch: 
https://www.votewatch.eu/en/term9-election-of-the-commission-appointment-of-the-von-der-leyen-

commission-election.html (27. 11. 2019) 

https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/politico-brussels-playbook-presented-by-the-martens-centre-von-der-leyens-first-100-days-the-green-conundrum-merkel-on-nato/
https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/politico-brussels-playbook-presented-by-the-martens-centre-von-der-leyens-first-100-days-the-green-conundrum-merkel-on-nato/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2019-11-27-RCV_FR.pdf
https://www.votewatch.eu/en/term9-election-of-the-commission-appointment-of-the-von-der-leyen-commission-election.html
https://www.votewatch.eu/en/term9-election-of-the-commission-appointment-of-the-von-der-leyen-commission-election.html
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Graf 4: Jak poslanci hlasovali při volbě Komise Ursuly von der Leyen

 

Průběh slyšení a schvalování kandidátů na komisaře v Evropském parlamentu 

v roce 2019 potvrdil vzrůstající vliv této instituce na sestavování Evropské komise, 
viditelný již v předchozích legislativních obdobích. Ač se EP tentokrát nepodařilo 
prosadit vedoucího kandidáta některé politické strany na post předsedy Komise, 
nové kolegium i tak udělalo vůči Parlamentu řadu významných ústupků: kromě 
výměny některých kandidátů na komisaře a úprav názvů a kompetencí portfolií 
se jednalo také o řadu politických závazků pro pracovní program nastupující 
Komise a o příslib faktické legislativní iniciativy Evropskému parlamentu. 
Před konečnou volbou Komise Parlament představil souhrn hlavních závazků77 

učiněných kandidáty na komisaře během slyšení v EP. Zástupci politických skupin 

dali jasně najevo, že na dodržování těchto slibů budou pečlivě dohlížet. 
Kromě zmíněných ústupků odborníci vysokou podporu Parlamentu kolegiu 

vysvětlují také motivací velkých frakcí ukončit období institucionální nejistoty, 

ve kterém se EU do listopadu 2019 nacházela, a v neposlední řadě formou 
hlasování. Volba předsedy Komise je uskutečňována dle čl. 124 JŘ EP formou 

tajného hlasování, zatímco Komise jako celek je dle čl. 125 JŘ EP volena 

                                                           

77 Evropský parlament: Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate. Dostupné ze 
stránek Evropského parlamentu: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/629837/IPOL_BRI(2019)629837_EN.pdf (27. 11. 

2019) 
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ve jmenovitém hlasování, které zaručuje vyšší volební soudržnost v rámci 
politických skupin, než je tomu v případě tajné volby.  

Projevená důvěra by tudíž neměla být chápána jako znak budoucí benevolence 
EP směrem ke Komisi. Postoje politických skupin v EP zůstávají v mnoha 

důležitých ohledech rozdílné, neexistuje žádná (formální či neformální) koaliční 
dohoda mezi frakcemi a podpora pro budoucí legislativní návrhy není předem 
vůbec jistá.78 

V 28členném kolegiu zasedá 10 komisařů nominovaných vládami EPP, 9 S&D, 

6 RE a po jednom z ECR a Zelených. 8 členů 27členného portfolia již na pozici 
komisaře působilo, 19 z nich v komisařských křeslech zasedá poprvé. 18 členů 
kolegia v minulosti působilo na ministerské pozici ve své zemi, 2 byli dříve 
premiéry a 9 dříve zasedalo v Evropském parlamentu. Odmítnutí kandidátek 
Plumb a Goulard v EP narušilo rovnováhu v zastoupení mužů a žen v kolegiu, jejíž 
dosažení patřilo k prioritám nastupující předsedkyně EK.79 Namísto původně 
navržených 14 mužů a 13 žen (včetně von der Leyen) tak v kolegiu zasedá 15 

mužů a 12 žen. I tak je však ženské zastoupení nejvyšší v historii Evropské 
komise. 

Členové kolegia jsou rozděleni do skupin podle toho, které ze šesti priorit kolegia 

se mají věnovat (Zelená dohoda pro Evropu; podpora evropského způsobu 
života; Evropa připravená na digitální věk; hospodářství, které pracuje 
ve prospěch lidí; nový impuls pro evropskou demokracii a silnější Evropa 
ve světě.) Toto rozdělení také určuje, který z místopředsedů je za kterou prioritu 
zodpovědný: Frans Timmermans odpovídá za Zelenou dohodu pro Evropu, 
Margrethe Vestager za Evropu připravenou na digitální věk, Valdis Dombrovskis 
za hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí, Josep Borrell za silnější Evropu 
ve světě, Margaritis Schinas za podporu evropského způsobu života a Věra 
Jourová, Maroš Šefčovič a Dubravka Šuica kolektivně za nový impuls 

                                                           

78 VoteWatch (2019): Von der Leyen gets green light, but the biggest challenges are yet to come. Dostupné 
ze stránek Votewatch: https://www.votewatch.eu/blog/von-der-leyen-scrapes-through-but-the-biggest-

challenges-are-yet-to-come/ (27. 11. 2019); Herszenhorn, D. M, de la Baume, M. (2019): Von der Leyen’s in – 

now the hard work begins: https://www.politico.eu/article/european-parliament-confirms-von-der-leyen-

commission/ (27. 11. 2019) 

79 Rios, B. (2019): Von der Leyen leans on gender balance in quest for Commission presidency. Dostupné 
ze stránek Euractiv: https://www.euractiv.com/section/middle-ground-politics/news/von-der-leyen-leans-on-

gender-balance-in-quest-for-commission-presidency/ (20. 11. 2019) 

https://www.votewatch.eu/blog/von-der-leyen-scrapes-through-but-the-biggest-challenges-are-yet-to-come/
https://www.votewatch.eu/blog/von-der-leyen-scrapes-through-but-the-biggest-challenges-are-yet-to-come/
https://www.politico.eu/article/european-parliament-confirms-von-der-leyen-commission/
https://www.politico.eu/article/european-parliament-confirms-von-der-leyen-commission/
https://www.euractiv.com/section/middle-ground-politics/news/von-der-leyen-leans-on-gender-balance-in-quest-for-commission-presidency/
https://www.euractiv.com/section/middle-ground-politics/news/von-der-leyen-leans-on-gender-balance-in-quest-for-commission-presidency/
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pro evropskou demokracii. 80 Z kruhového diagramu oficiálně představeného 
Komisí však ani tak jasně nevyplývá, kdo je v hierarchii Komise komu podřízen.  

Organizační schéma Evropské komise (2019–2024) 81 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

80 Evropská komise (2019): Komisaři – Politické vedení Evropské komise. Dostupné ze stránek Evropské 
komise: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_cs (2. 12. 2019);  

81 Obrázek dostupný ze stránek Evropské komise: 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/team_attachments/globe-

college-protocol-2019-2024_cs.pdf (3. 12. 2019) 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_cs
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/team_attachments/globe-college-protocol-2019-2024_cs.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/team_attachments/globe-college-protocol-2019-2024_cs.pdf
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Tabulka 5: Členové Komise Ursuly von der Leyen82 

Jméno Funkce Kompetence 

Ursula 

von der Leyen  

(DE, EPP) 

 

83 

Předsedkyně EK  

Frans 

Timmermans 

(NL, S&D) 

 

 

Výkonný 
místopředseda 
pro Zelenou 

dohodu pro 

Evropu, 

komisař pro klima 

Skupina Zelená dohoda pro Evropu 

 Zelená dohoda pro Evropu 

 evropský zákon o klimatu 

 mezinárodní vyjednávání o snižování emisí 
 Fond pro spravedlivý přechod 

 ochrana biodiverzity 

 oběhové hospodářství 
 klimatické daňové reformy 

 ambice nulového znečištění 
 strategie „Farm to Fork“ 
 snižování uhlíkové stopy v dopravě 

 trh s emisními povolenkami 
 Evropský klimatický pakt 

 

Margrethe 

Vestager  

(DK, RE) 

 

 

Výkonná 
místopředsedkyně 
pro Evropu 

připravenou na 

digitální věk, 
komisařka pro 

hospodářskou 
soutěž 

Skupina Evropa připravená na digitální věk 

 evropská průmyslová strategie 

 strategie pro malé a střední podniky 

 lidské a etické dopady umělé inteligence 

 Evropská datová strategie 

 odpovědnost digitálních platforem 

 Akt o digitálních službách 

 digitální zdanění 
 uplatňování a revize pravidel hospodářské 

soutěže 

 boj proti negativním dopadům státního 
vlastnictví a státní podpory třetích států 
na hospodářskou soutěž 

 

                                                           

82 Evropská komise (2019): Komisaři – Politické vedení Evropské komise. Dostupné ze stránek Evropské 
komise: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_cs (2. 12. 2019); 

83 Fotografie členů Evropské komise pochází ze stránek Evropské komise: 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_cs (2. 12. 2019) 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_cs
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Valdis 

Dombrovskis 

(LV, EPP) 

 

 

Výkonný 
místopředseda 
pro hospodářství, 
které pracuje ve 
prospěch lidí, 
komisař pro 
finanční služby 

Skupina Hospodářství, které pracuje ve 
prospěch lidí 
 evropský pilíř sociálních práv 

 sociální dialog 

 integrace cílů udržitelného rozvoje OSN do 

evropského semestru 

 demokratizace hospodářského vládnutí EU 

 Investiční plán pro udržitelnou Evropu 

 spolupráce s Evropskou investiční bankou 

 evropská průmyslová strategie 

 strategie pro malé a střední podniky 

 posílení role eura 

 hospodářské vztahy 

 koheze 

 bankovní unie 

 unie kapitálových trhů 

 zelená finanční strategie 

 FinTech strategie 

 partnerství veřejného a soukromého sektoru 

 boj proti praní špinavých peněz 

 kryptoměny 

 posílení odolnosti proti sankcím třetích států 

 

Josep Borrell 

Fontelles  

(ES, S&D) 

 

 

Vysoký 
představitel Unie 
pro zahraniční 
věci a 
bezpečnostní 
politiku, 

místopředseda 
pro silnější Evropu 
ve světě 

Skupina Silnější Evropa ve světě 

 prosazování strategické, asertivnější a 
jednotnější zahraniční politiky EU 

 propojování vnitřních a vnějších politik EU 

 přechod k hlasování kvalifikovanou většinou 
v SZBP 

 evropská obranná unie 

 nástroje zahraniční finanční pomoci 
 

 

Věra Jourová 
(CZ, RE) 

 

 

Místopředsedkyně 
pro hodnoty a 

transparentnost 

Skupina Nový impuls pro Evropskou 
demokracii 

 evropský akční plán pro demokracii 
 boj proti externím manipulacím evropských 

voleb 

 boj proti dezinformacím 

 podpora plurality a svobody médií 
 dodržování zásad právního státu 

 transparentnost legislativního procesu 

 uplatňování Listiny základních práv EU 

 přistoupení k Evropské úmluvě o lidských 
právech 

 evropská identita a evropské občanství 
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 vytvoření nezávislého etického orgánu pro 
instituce EU 

 princip Spitzenkandidaten 

 nadnárodní kandidátky do voleb do EP 

 reforma volebního zákona k volbám do EP 

 evropská občanská iniciativa 

 

Dubravka 

Šuica  

(HR, EPP) 

 

 
 

Místopředsedkyně 
pro demokracii a 

demografii 

Skupina Nový impuls pro Evropskou 
demokracii 

 uspořádání Konference o budoucnosti Evropy 

a následné provádění získaných doporučení 
 analýza dopadů demografických změn 

a zaostávajících regionů 

 dlouhodobá vize pro venkovské oblasti 
 zastavení odlivu mozků 

 příprava zelené knihy týkající se stárnutí 
 soulad mezi pracovním a rodinným životem 

 práva dětí 
 investice do dětí („Záruka pro děti“) 

 

Margaritis 

Schinas  

(EL, EPP) 

 

 

Místopředseda 
pro podporu 

evropského 
způsobu života 

Skupina Podpora evropského způsobu života 

 využití potenciálu kultury a sportu 

 vzdělávání 
 integrace migrantů a uprchlíků 

 dialog s náboženskými organizacemi 
 boj proti antisemitismu 

 Nový pakt pro přistěhovalectví a azyl 
 konsolidace legálních cest pracovní migrace 

 vnější a vnitřní rozměr politiky migrace 

 Bezpečnostní unie 

 boj proti hybridním hrozbám 

 

Maroš 
Šefčovič 

(SK, S&D) 

 

 

Místopředseda 
pro 

interinstitucionální 
vztahy  a 

strategický výhled 

Skupina Nový impuls pro evropskou 

demokracii 

 zvláštní vztah s EP 

 legislativní iniciativa EP 

 vztahy s národními parlamenty, poradními 
orgány a evropským veřejným ochráncem 
práv 

 meziinstitucionální dohoda o zlepšování 
tvorby právních předpisů 

 snižování byrokratické zátěže 

 platforma REFIT 

 strategická prognostika 

 příprava každoročních výhledových zpráv 
a pracovních programů Komise 
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Johannes Hahn  

(AT, EPP) 

 

 

Komisař  pro 

rozpočet a správu 

 přímo odpovědný předsedkyni Komise 

 dokončení vyjednávání o víceletém finančním 
rámci 

 koherence sektorových finančních programů 

 Fond pro spravedlivý přechod 

 absolutorium EK 

 modernizace EK 

 rovnost pohlaví v EK 

 digitalizace EK 

 ochrana EK před fyzickými a kybernetickými 
hrozbami 

 ochrana finančních zájmů EU 

 

Phil Hogan  

(IE, EPP) 

 

 

Komisař pro 

obchod 

Skupina Hospodářství, které pracuje ve 
prospěch lidí 
Skupina Silnější Evropa ve světě 

 udržování světového multilaterálního systému 
založeného na pravidlech 

 reforma WTO, včetně pravidel elektronického 
obchodu 

 boj proti nekalým obchodním praktikám 

 nový systém monitorování zahraničních 
přímých investic 

 vyjednání obchodního partnerství s USA 

 vyjednání investiční dohody s Čínou 

 vyjednání obchodního a investičního 
partnerství s Afrikou 

 uzavření vyjednávání o obchodních dohodách 
s Austrálií a Novým Zélandem 

 monitorování dodržování závazků 
vyplývajících z obchodních dohod 

 zajištění standardů transparentnosti při 
vyjednávání o obchodních dohodách 

 spolupráce s pověřencem pro uplatňování 
obchodních dohod 

 přeshraniční uhlíková daň 

 

Mariya Gabriel 

(BG, EPP) 

 

 

Komisařka pro 

inovace, výzkum, 
kulturu, 

vzdělávání a 

mládež 

Skupina Podpora Evropského způsobu života 

 Horizont Evropa 

 podpora průlomovým inovacím 

 Evropský výzkumný prostor 

 Evropský vzdělávací prostor 

 Erasmus+ 

 podpora kvality a propojování evropských 
univerzit 

 Akční plán pro digitální vzdělávání 
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 mezinárodní univerzitní a výzkumná 
spolupráce 

 ochrana kulturního dědictví 
 kreativní průmysl 
 sport a kulturní spolupráce 

 

Nicolas 

Schmidt  

(LU, S&D) 

 

 

Komisař pro 

pracovní místa 
a sociální práva 

Skupina Podpora Evropského způsobu života 

Skupina Evropa připravená na digitální věk 

Skupina Hospodářství, které pracuje ve 
prospěch lidí 
 Evropský pilíř sociálních práv 

 spravedlivá minimální mzda 

 evropský systém dávek v nezaměstnanosti 
 pracovníci na digitálních platformách 

 Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
 sociální dialog 

 ESF+ 

 posílení systémů sociální ochrany 

 programy „Youth Guarantee“ a „Child 
Guarantee“  

 zvyšování dovedností 
 Evropský akční plán pro sociální hospodářství 

 

Paolo 

Gentilioni  

(IT, S&D) 

 

 

Komisař pro 
hospodářství 

Skupina Hospodářství, které pracuje ve 
prospěch lidí 
 integrace cílů udržitelného rozvoje OSN do 

evropského semestru 

 plné využívaní Paktu stability a růstu 

 posilování odolnosti proti ekonomickým 
šokům 

 koordinace spuštění programu InvestEU 

 evropská statistika 

 vytvoření evropského systému dávek 
v nezaměstnanosti 

 digitální zdanění 
 revize směrnice o zdanění energií 
 přeshraniční uhlíková daň  
 zavedení konsolidovaného základu daně 

z příjmu právnických osob 

 boj proti daňovým únikům 

 přechod k hlasování kvalifikovanou většinou 
v daňových otázkách 

 provádění celní unie 
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Janusz 

Wojciechowski 

(PL, ECR) 

 

 

Komisař pro 

zemědělství 
Skupina Zelená dohoda pro Evropu 

 ukončení jednání o vytvoření moderní 
a zjednodušené SZP a její následná 
implementace 

 strategie „Farm to Fork“ 
 zemědělství s nulovým znečištěním 

 posílení systému geografického označování 
 vytvoření dlouhodobé vize pro venkovské 

oblasti 

 podpora vysokých evropských potravinových 
standardů ve světě 

 

Thierry Breton 

(FR, RE) 

 

 

Komisař pro 

vnitřní trh 

Skupina Evropa připravená na digitální věk 

 posílení evropské technologické suverenity 

 koordinovaný přístup k umělé inteligenci 
 Akt o digitálních službách 

 boj proti dezinformacím 

 budování jednotného trhu v oblasti 

kyberbezpečnosti 
 Akční plán pro digitální vzdělávání 
 dlouhodobá strategie pro evropskou 

průmyslovou politiku 

 strategie pro malé a střední podniky 

 dohled nad fungováním jednotného 
digitálního trhu 

 revize režimu duševního vlastnictví 
 dohled nad fungováním Evropského 

obranného fondu 

 budování trhu s vojenským vybavením 

 Akční plánu pro vojenskou mobilitu 

 vesmírný průmysl 
 programy Vesmír, Galileo a EGNOS 

 propojení vesmírných a obranných aktivit 
 

Elisa Ferreira 

(PR, S&D) 

 

 

Komisařka pro 

soudržnost 
a reformy 

Skupina Zelená dohoda pro Evropu 

Skupina Hospodářství, které pracuje ve 
prospěch lidí 
 zajištění moderní, jednoduché a proinvestiční 

politiky soudržnosti 
 účinné čerpání fondů a zajištění 

odpovídajících kontrol výdajů 

 Fond pro spravedlivý přechod 

 podpora členských států EU ve strukturálních 
reformách a urychlení prorůstových investic 

 zajištění včasné dohody Programu podpory 
reforem a Rozpočtového nástroje pro 
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konvergenci a konkurenceschopnost 

 udržitelný rozvoj evropských měst 
a městských oblastí či tzv. nejvzdálenějších 
regionů. 

 

Stella 

Kyriakides 

(CY, EPP) 

 

 

Komisařka pro 

zdraví 
Skupina Zelená dohoda pro Evropu 

Skupina Podpora evropského způsobu života 

 zajištění dodávek dostupných léků 

 regulace lékařských přístrojů 

 e-zdraví a výměna zdravotních dat 
 Evropský zdravotní akční plán proti 

antimikrobiální rezistenci 
 sdělení o přínosech očkování 
 Evropský plán proti rakovině 

 strategie „Farm to Fork“ 
 zlepšování informací spotřebitelů 

 ambice nulového znečištění 
 zdraví zvířat a rostlin 

 boj proti podvodům v potravinovém průmyslu 

 

Didier 

Reynders  

(BE, RE) 

 

 

Komisař pro 

spravedlnost 

Skupina Evropa připravená na digitální věk 

Skupina Nový impuls pro Evropskou 
demokracii 

 zavedení mechanismu pro vládu práva 

 prosazování rozsudků Evropského soudního 
dvora 

 prosazování „kultury vlády práva“ mezi 
občany 

 spolupráce s Radou Evropy a dalšími 
organizacemi v otázkách vlády práva 

 ochrana spotřebitele 

 justiční spolupráce 

 Bezpečnostní unie 

 Úřad evropského veřejného žalobce 

 GDPR 

 lidské a etické dopady umělé inteligence 

 evropské občanství 
 právo společností 
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Helena Dalli 

(MT, S&D) 

 

 

Komisařka pro 

rovnost 

Skupina Podpora evropského způsobu života 

Skupina Nový impuls pro evropskou 
demokracii 

 boj proti diskriminaci 

 Úmluva OSN o právech zdravotně postižených 
osob 

 Evropská strategie pro rovnost žen a mužů 

 sladění rodinného a pracovního života 

 potlačení násilí na základě pohlaví a podpora 

jeho obětí 
 posílení postavení žen a dívek ve společnosti 

 

Ylva 

Johansson (SE, 

S&D) 

 

 

Komisařka pro 

vnitřní věci 
Skupina Podpora evropského způsobu života 

 Nový paktu pro migraci a azyl 

 reforma azylového práva 

 sladění pravidel pro azyl a nucené návraty 

 dlouhodobý přístup pro hledání a záchranu 
migrantů 

 zajištění legálních cest do EU 

 spolupráce se zeměmi původu a tranzitu 
migrantů 

 boj proti pašerákům a převaděčům lidí 
 posílení Evropské pohraniční a pobřežní 

stráže 

 fungování Schengenského prostoru 

 předcházení, trestání a reakce na terorismus 

 provádění legislativy o interoperabilitě 
evropských informačních systémů 

 prosazení pravidel pro odstraňování 
teroristického obsahu online 

 boj proti radikalizaci 

 

Janez Lenarčič 
(SI, RE) 

 

 

Komisař pro 
řešení krizí 

Skupina Silnější Evropa ve světě 

 koordinace evropské reakce na nouzové 
situace 

 důraz na předcházení krizí a celkovou 
připravenost 

 možnosti zapojení Evropského střediska 
reakce na mimořádné situace v odpovědi na 
nové přicházející hrozby 

 využití plného potenciálu nově posíleného 
Mechanismu civilní ochrany EU (rescEU) 

 spolupráce na rozvoji integrovaného přístupu 
v humanitární a rozvojové oblasti 
přinášejícího dlouhodobá řešení 

 globální podpora mezinárodního 
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humanitárního práva 

 podpora zemí zasažených klimatickou 
změnou 

 

Adina Ioana-

Vălean  
(RO, EPP) 

 

 

Komisařka pro 

dopravu 

Skupina Zelená dohoda pro Evropu 

 vytvoření komplexní strategie pro udržitelnou 
a chytrou mobilitu 

 práce na rozšiřování systému pro 
obchodování s emisními povolenkami (ETS) 

 jednání o celosvětovém snižování emisí 
 ambice nulových emisí 
 snižování dopadů dopravy na klima a životní 

prostředí 
 revize směrnice o zdanění energií 
 podpora propojené a automatizované 

mobility 

 důraz na spravedlivý a fungující vnitřní trh pro 
oblast dopravy, podpora práv cestujících a 
zajištění nejvyšších dopravních standardů 

 posílení konektivity s evropským sousedstvím 

 podpora vojenské mobility 

 udržitelný turismus 

 

Olivér 
Várhelyi (HU, 
EPP) 

 

 

Komisař pro 

sousedství a 

rozšíření 
 

 

Skupina Silnější Evropa ve světě 

 udržování věrohodné perspektivy budoucího 
rozšíření EU 

 otevření přístupových vyjednávání se Severní 
Makedonií a Albánií 

 podpora strukturálních a institucionálních 
reforem v regionu západního Balkánu 

 vztahy s Tureckem 

 předložení nových cílů Východního partnerství 
 implementace dohod o přidružení 

s Ukrajinou, Gruzií a Moldávií 
 podpůrná skupina pro Ukrajinu 

 revize priorit spolupráce se státy jižního 
sousedství Unie 

 koordinace finančních nástrojů pro státy 
sousedství a (potenciální) kandidátské státy 
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Jutta 

Urpilainen  

(FI, S&D) 

 

 

Komisařka pro 

mezinárodní 
partnerství 

Skupina Silnější Evropa ve světě 

 navržení komplexní strategie pro Afriku 

 vyjednávání o revizi dohod z Cotonou 

 vyjednání komplexních partnerství se zeměmi 
původu migrantů 

 podpora dosažení cílů udržitelného rozvoje 
v rámci mezinárodní finanční pomoci EU 

 podpora rovnosti pohlaví a podpora občanské 
společnosti 

 využití Evropského investičního plánu 

 

Kadri Simson 

(EE, RE) 

 

 

Komisařka pro 

energetiku 

Skupina Zelená dohoda pro Evropu 

 legislativa o účinném využívání energií 
a obnovitelných energiích 

 investice do čisté energie 

 regionální spolupráce pro integraci trhu 
s energiemi 

 využití eura na trhu s energiemi 

 využívání potenciálu zkapalněného zemního 
plynu 

 revize směrnice o zdanění energií 
 zajištění bezpečné jaderné energie 

 podpora energetické soběstačnosti 
 Fond pro spravedlivý přechod 

 Observatoř energetické chudoby v Evropě 

 

Virginius 

Sinkevičius 
(LT, Zelení) 
 

 

Životní prostředí, 
oceány a rybolov 

Skupina Zelená dohoda pro Evropu 

 představení nové strategie pro biodiverzitu 

 ambice nulového znečištění 
 Akční plán pro oběhové hospodářství 
 boj s mikroplasty 

 strategie „Farm to Fork“ 
 provádění reformované společné politiky 

rybářství 
 mezinárodní politika oceánů 

 boj proti nelegálnímu rybolovu 

 vyjednání globální dohody o zákazu státní 
podpory rybářství podnikům podporujícím 
škodlivé rybářství 

 vývoj nové udržitelné strategie „pro modrou 
ekonomiku“ 

 

 


