
 

    

Tisková zpráva 

Semináře organizuje Zastoupení Evropské komise v ČR a  Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR  
ve spolupráci s  Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM. 

 

Ve středu 28. ledna 2015 se v Evropském domě uskutečnil další ze série seminářů pro veřejnost  
o aktuálních otázkách evropské integrace. Na semináři vystoupili tři řečníci: Zuzana Kasáková 
z Institutu mezinárodních vztahů Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy, Václav Hampl, senátor a 
předseda výboru pro záležitosti EU, a Filip Ficner z Parlamentního institutu. 

První vystupující Zuzana Kasáková ve své úvodní prezentaci vysvětlila pravomoci národních 
parlamentů stanovené primárním právem Evropské unie. Národní parlamenty se v průběhu 
evropské integrace musely vypořádat se ztrátou pravomocí v určitých oblastech. Lisabonská 
smlouva, jež vstoupila v platnost v roce 2009, jim však umožňuje mít přímý vliv na projednávání 
nové legislativy. 
 
Tomáš Ficner se věnoval zejména postupu projednávání evropských záležitostí v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR. Uvedl, že pravomoci Parlamentu jsou dány nejenom legislativou 
Evropské unie, ale také Ústavou ČR a jednacími řády Poslanecké sněmovny a Senátu. Ficner 
zdůraznil, že zejména Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny má silnou pozici při 

projednávání evropských záležitostí, jelikož usnesení výboru se považuje za stanovisko celé 
Poslanecké sněmovny. Podle Ficnera přichází ročně z Evropské unie přes deset tisíc dokumentů, 
takže není v silách Výboru pro evropské záležitosti projednat všechny. 
 
Senátor Hampl ve svém příspěvku zdůraznil aktivní roli Senátu v projednávání evropských 
záležitostí, které tvoří až jednu třetinu práce horní komory Parlamentu ČR. Český Senát patří mezi 
vůbec nejaktivnější komory v rámci celé Evropské unie, pokud se jedná o komunikaci stanovisek 
k jednotlivým legislativním návrhům Evropské komise. Přestože formálně jsou pravomoci Senátu 
v této oblasti vůči vládě ČR spíše omezené, na základě „gentlemanských“ dohod je jejich 
spolupráce velice dobrá. 
 
V následné diskuzi se vystupující věnovali otázkám spolupráce s Evropským parlamentem a dalšími 
národními parlamenty a také otázce dalšího možného posilování pravomocí národních parlamentů 
při rozhodování v EU. 
 
Další z cyklu seminářů v Evropském domě proběhne v úterý 3. února na téma „Rozvojová 
spolupráce – silný nástroj EU ve světě?“ Seznam předcházejících seminářů, jejich záznamy 
a prezentace expertů je možné nalézt na následujících webových stránkách: 

 
http://evropskydum.cz; 

http://www.evropska-unie.cz;   
http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/seminars.html; 

https://www.youtube.com/user/EuropeumPrague?feature=mhee. 
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