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Česká delegace v Evropském 
parlamentu v období 2009-2014:  
Přehled poslanců a poslankyň 

 



  

Úvodní slovo 
 
 
Vážení čtenáři,  

 

dostal se Vám do rukou stručný průvodce českou delegací v Evropském parlamentu ve volebním období 

2009-2014. Jedná se o aktualizované vydání, které reflektuje složení výborů a politických skupin v květnu 

2013. Průvodce je především určen pro podnikatelské a zaměstnavatelské organizace, dále pak pro 

podnikatele, ale i jiné zástupce zájmových skupin, kteří potřebují být při výkonu svých aktivit v těsném 

kontaktu s českými členy  Evropského parlamentu či mají zájem pochopit strukturu a fungování této 

instituce. Jelikož se jedná o stručný přehled a ne všechny údaje byly vždy k dispozici, nemohli jsme 

pojmout veškeré informace, a za to se předem uvedeným osobám omlouváme. Pro čtenáře, kteří by se 

chtěli o fungování Evropského parlamentu dozvědět více, doporučujeme zavítat na stránky Evropského 

parlamentu, kde rovněž naleznou aktuální Jednací řád Evropského parlamentu. Pro ty, kteří mají zájem se 

dozvědět o způsobu hlasování, doporučujeme zavítat na stránky VoteWatch.eu.  

Průvodce Vám vedle přehledu českých europoslanců přináší informace o hlavních zasedáních Evropského 

parlamentu v roce 2013, o politických skupinách a legislativním procesu. S přijetím Lisabonské smlouvy 

vzrostly i kompetence Evropského parlamentu. Spolurozhodovací postup se stal tzv. řádným legislativním 

postupem a odmítavé či pozměňující stanovisko Evropského parlamentu znamená povinnost Rady EU 

hledat kompromis, v extrémním případě dokonce povinnost Komise vzít návrh právního aktu zpět. Rádi 

bychom upozornili, že v rámci institucionálního trojúhelníku Evropský parlament nefunguje odděleně, ale 

naopak v úzké spolupráci s Radou, respektive s předsednickou zemí, ale i s Evropskou komisí.   

Evropští poslanci vykonávají svou činnost ve výborech (například Výbor pro vnitřní trh a spotřebitele) a 

delegacích (například Delegace pro vztahy s Japonskem) a různých pracovních skupinách. Politika malých 

a středních podniků je například řešena ve skupině pro MSP. Jako klíčoví jsou z hlediska zájmových skupin 

ti poslanci, kteří jsou zodpovědní za zpracování zpráv (tzv. zpravodajové) či jejich stínoví zpravodajové, 

stejně jako koordinátoři politických skupin či předsedové a místopředsedové výborů. Z politického hlediska 
pak jsou klíčovými osobnostmi předseda Evropského parlamentu a jeho 14 místopředsedů a lídři 
politických skupin. Neměli bychom ale zapomínat na sekretariáty a experty politických skupin a rovněž na 
řádné zaměstnance této instituce.   

V přehledu českých členů Evropského parlamentu naleznete kontakt, krátký životopis, zařazení do výboru 
či delegace, oblasti zájmu a témata, ke kterým se člen/členka vyjadřoval.  

Dokument si neklade za cíl konkurovat brožuře vydávané Informační kanceláří Evropského parlamentu 
v České republice, ale být průvodcem především pro podnikatelskou sféru. 

Příjemné čtení! 

 

TÝM CEBRE



  

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 
• Obhajuje zájmy českých podnikatelů před orgány EU 
• Informuje české podnikatele o legislativní činnosti EU v jejich oboru 
• Školí české podnikatele a manažery přímo v  Bruselu 
• Zastupuje české podnikatelské organizace u evropských podnikatelských asociací 

 

 
 

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU Vám nabízí 
zprostředkování stanovisek a postojů českých podnikatelských 

organizací českým poslancům v Evropském parlamentu  
 
 

Využití této služby Vám umožní:  
 

� Přesněji a efektivněji naplánovat svůj lobbing s využitím znalosti bruselských zvyklostí (např. 
jakou formu předání informace zvolit, jak akci načasovat, co si mám pro to připravit)      

� Setkat se s českými europoslanci a sdělit jim své postoje a požadavky (CEBRE za Vás 
dohodne setkání a zajistí jeho organizaci)   

� Doručit Vaše stanovisko na stůl poslance Evropského parlamentu s jistotou, že je nepřehlédne 
(ustavené vazby CEBRE na české europoslance a jejich asistenty jsou zárukou, že se Vaše 
stanovisko neztratí v desítkách jiných žádostí směrovaných na europoslance)  
 

Přínosy: 
   

� Zvýší se Vaše šance ovlivnit konečnou podobu evropské legislativy regulující Váš obor 
� Kvalitní a dobrými argumenty podložená stanoviska Vám otevřou prostor pro další spolupráci 

s europoslanci, neb jim tyto analýzy usnadňují rozhodování v dané problematice 
� Nastartujete, resp. prohloubíte své aktivity u instituce, jejíž rozhodnutí budou mít ve stále větší 

míře vliv na podmínky podnikání na evropské, národní či místní úrovni    
 
V případě Vašeho zájmu o podporu CEBRE v komunikaci s europoslanci se obraťte na 
pracovníky CEBRE, kteří s Vámi rádi individuálně prodiskutují Vaše záměry a navrhnou další 
postup.  
 
 
Kontakt: 
CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 
Alena Vlačihová, ředitelka  
Český dům, 60, 6. patro, rue du Trône, B-1050 Brusel, Belgie 
Tel: +32 2502 07 66, Fax: +32 2513 10 82, E-mail: brussels@cebre.cz, www.cebre.cz   
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1 Fungování Evropského parlamentu 
 
 
Evropský parlament (EP) je jediným demokraticky voleným orgánem Evropské unie. Je složen ze 754 
poslanců, kteří zastupují přes 500 milionů občanů (po vstupu Chorvatska bude mít Parlament do dalších 
voleb 766 členů, poté počet opět klesne na 751). Každá země si určuje svůj způsob sčítání hlasů, ale 
uplatňuje podobná demokratická pravidla: tajné hlasování, všeobecné přímé hlasování, pravidlo 
poměrného volebního systému a obnovitelné pětileté funkční období. Od doby jeho vzniku až do dnes 
jeho role neustále roste. V nedávné minulosti se jeho síla jasně ukázala např. při odmítnutí revize 
sdílení bankovních údajů mezi EU a USA, či při odmítnutí udělení souhlasu s ratifikací smlouvy ACTA.  
 
Evropský parlament má celkově tři sídla. Oficiální sídlo se nachází ve Štrasburku, kde se europoslanci 
scházejí jeden týden v měsíci na plenárním zasedání (s výjimkou letních prázdnin). Mezi plenárními 
zasedáními se poslanci účastní schůzí parlamentních výborů, delegací, politických skupin a 
dodatečných dílčích zasedání v Bruselu. Sídlo předsednictva EP a generální sekretariát se nacházejí v 
Lucemburku.  
 
Celkový poměr žen je v novém parlamentu na úrovni 35 %, což je o 4 % více než v předchozím 
volebním období, a EP tak pokračuje v rostoucím trendu. 
 
 

1.1 Politické skupiny 
 
V Evropském parlamentu je ve volebním období 2009-2014 celkem 7 politických skupin, v nichž jsou 
poslanci sdruženi podle své politické a nikoli státní příslušnosti, a dále pak nezařazení poslanci. 
Europoslanci tak nezastupují své národní zájmy, nýbrž zájmy celoevropské. Frakce rozhodují o agendě 
plenárního zasedání a předkládají pozměňovací návrhy, o nichž se bude hlasovat. 
 
Volby v roce 2009 přinesly v EP řadu změn. Počet frakcí, tedy sedm, se sice oproti předchozímu 
volebnímu období nezměnil, ale některé frakce se přejmenovaly, jiné sloučily. Dvě nejpočetnější 
politické skupiny změnily svůj název - majoritní Evropská lidová strana a Evropští demokraté (EPP/ED) 
se nyní nazývá jen Evropská lidová strana (EPP) a Strana evropských socialistů (PES) se přejmenovala 
na Skupinu progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D). Zástupci 
britských konzervativců a české ODS vytvořili zcela novou frakci - Evropská konzervativní a reformní 
skupina a krajně pravicoví europoslanci vytvořili novou frakci s názvem Evropa svobody a demokracie, 
která vzešla z frakce Nezávislost/Demokracie. 
 
Největšími politickými kluby jsou tak pro nové volební období Skupina Evropské lidové strany 
(Křesťanských demokratů) (EPP), Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském 
parlamentu (S&D) a Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), které mohou zasahovat 
do všech sfér aktivit EU. 

  

1.1.1 Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)(EPP) 
 

• počet členů: 269 poslanců  
• čeští zástupci: 2 - Jan Březina, Zuzana Roithová (oba zvoleni za KDU-ČSL) 
• program frakce:  
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o Respektování nadřazenosti zákona a dodržování základních práv, uplatňování zásady 
subsidiarity a účinného rozdělení moci, demokratické instituce;  

o Víra v evropské hodnoty, jednotnost, otevřenost a větší humánnost;  
o Konkurenceschopná a bohatá Evropa, efektivní jednotný vnitřní trh fungující na základě 

udržitelného rozvoje; 
o Účinná společná zahraniční a bezpečnostní politika.  

• internetové stránky frakce 
 

 
 

1.1.2 Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D) 
 

• počet členů: 190 
• čeští zástupci: 7 - Zuzana Brzobohatá, Robert Dušek, Richard Falbr, Vojtěch Mynář, Pavel Poc, 

Libor Rouček, Olga Sehnalová (všichni ČSSD)  
• program frakce:  

o Vést hospodářskou obnovu a upevnit kontrolu finančních trhů; 
o Bojovat za sociální spravedlnost a proti změně klimatu; 
o Zabezpečit dodávky energie; 
o Chránit spotřebitele a podporovat rovnost; 
o Vytvořit účinnou politiku v oblasti migrace a posílit roli Evropy na světové scéně; 
o Chránit občany před bezpečnostními hrozbami a hájit lidská práva; 
o Zvládat následky globalizace ve prospěch všech. 

• internetové stránky frakce 
 
 

1.1.3 Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)  
 

• počet členů: 85  
• čeští zástupci: nejsou 
• program frakce: 

o Zmírnit následky hospodářské a finanční krize udržitelným rozvojem; 
o Přehodnotit financování rozpočtu a zavést vlastní finanční zdroje; 
o Vyřešit klimatické změny pomocí zapojení celé společnosti; 
o Respektovat svobodu a základní lidská práva;  
o Prosazovat jednotnou Evropskou strategii ve světě. 

• internetové stránky frakce 
 
 

1.1.4 Skupina zelených/Evropské svobodné aliance (GREENS/EFA)  
 

• počet členů: 58 
• čeští zástupci: nejsou 
• program frakce: 

o Budování společnosti založené na respektování základních lidských práv a 
environmentální spravedlnosti;  
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o Zlepšit pracovní příležitosti, snížením nezaměstnanosti a rozšířením možností pro 
občany; 

o Prohloubení demokracie pomocí decentralizace a přímé účasti občanů na 
rozhodovacím procesu; 

o Respektovat principy subsidiarity a solidarity v Evropské Unii; 
o Orientovat Evropskou politiku na základě sociálních, kulturních a ekologických hodnot. 

• internetové stránky frakce 
 
 

1.1.5 Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR) 
 

• počet členů: 55  
• čeští zástupci: 9 - Milan Cabrnoch, Andrea Češková, Hynek Fajmon, Edvard Kožušník, Miroslav 

Ouzký, Ivo Strejček, Evžen Tošenovský, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil (všichni ODS) 
• program frakce: 

o Podpora svobodného podnikání a svobody jednotlivce; 
o Důraz na zachování suverénní integrity národního státu, nesouhlasu s unijním 

Federalismem a obnoveného významu skutečné subsidiarity; 
o Prvořadé hodnoty transatlantických bezpečnostních vazeb, které jsou realizovány 

Prostřednictvím reformované NATO; 
o Efektivně kontrolovaná přistěhovalecká politika a konec zneužívání azylového řízení; 
o Efektivní a moderní rozvoj veřejných služeb, které citlivě vyvažují a reagují na potřeby 

městských i venkovských obyvatel. 
• internetové stránky frakce 

 
 

1.1.6 Evropa svobody a demokracie (EFD)  
 

• počet členů: 35 
• čeští zástupci: nejsou 
• program frakce: 

o Svoboda a spolupráce mezi lidmi z různých států; 
o Více demokracie a respektování názoru občanů; 
o Respektování evropské historie, tradic a kulturních hodnot; 
o Respektování národních rozdílů a zájmů: svoboda občanů. 

• internetové stránky frakce 
 
 

1.1.7 Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL) 
 

• počet členů: 34 
• čeští zástupci: 4 - Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek (všichni 

KSČM) 
• program frakce: 

o Sociálně rovnocenný a udržitelný proces evropské integrace, který je založený na 
mezinárodní solidaritě;  

o Lepší pracovní a vzdělávací možnosti a sociální bezpečnost a solidarita; 
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o Důraz na ekologii a rozumné využívání přírodních zdrojů; 
o Podpora multikulturalismu; 
o Udržitelný hospodářský růst; 
o Dlouhodobá mírová politika.  

• internetové stránky frakce 
 

1.2 Výbory 
 

Poslanci Evropského parlamentu jsou rozděleni do stálých výborů, z nichž každý se zaměřuje na 
specifickou oblast legislativní činnosti. Stálých parlamentních výborů je 20 plus 2 stálé podvýbory. 
Skládají se z 48 až 151 poslanců a každý má svého předsedu, předsednictvo a sekretariát. Jejich 
složení z politického hlediska odráží složení pléna. 

Schůze parlamentních výborů se konají jednou nebo dvakrát měsíčně v Bruselu a jejich jednání je 
veřejné. Evropský parlament může rovněž vytvářet podvýbory a dočasné výbory, které se zabývají 
specifickými problémy, nebo vyšetřovací výbory v rámci svých kontrolních pravomocí (např. Výbor pro 
domnělé využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů nebo 
Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní špinavých peněz). Zasedání výborů 
je možné sledovat online na webových stránkách Evropského parlamentu v sekci příslušného výboru 
(seznam všech výborů dostupný zde).  

 

1.3 Legislativní proces v praxi 
 

Po doručení legislativního nebo nelegislativního návrhu do Evropského parlamentu je daný materiál 
přidělen do jednoho nebo několika výborů podle jejich věcné působnosti. V případě přidělení do 
několika výborů je stanoven gesční výbor, který celý proces koordinuje. Výbor poté zvolí podle 
politického klíče svého zpravodaje („rapporteur“) k tomuto návrhu. Ostatní politické frakce, které nemají 
k dané věci zpravodaje, vyberou ze svých řad stínové zpravodaje („shadow rapporteur“). Všichni 
zpravodajové spolu při přípravě stanoviska komunikují a snaží se vyjednat politický kompromis. Aby měl 
v rámci legislativního procesu názor Evropského parlamentu svou váhu, je zapotřebí, aby mluvil 
jednotným hlasem. V poslední fázi se o stanovisku hlasuje, jeho přijetí o pár hlasů ale není skutečným 
vítězstvím.  

 

Podle průběhu projednávání legislativního návrhu, příslušného legislativního procesu a schopnosti najít 
kompromis s Radou EU probíhá rozhodování v jednom nebo dvou, případně i třech čteních (tzv. smírčí 
procedura). 

 

1.4 Přístup do Evropského parlamentu 
 
Dne 11. května 2011 byl na plenárním zasedání Evropského parlamentu podpořen návrh na vytvoření 
společného rejstříku lobbistů a dalších zájmových skupin, souhrnně nazvaný rejstřík transparentnosti. 
Jeho podstatou je nejen poskytování informací k rozhodovacímu procesu Unie, kdo a jaké zájmy 
prosazuje či jak se na něm podílí, ale rovněž snaha zajistit garanci toho, že nikdo neovlivňuje 
rozhodnutí nedovolenými prostředky. Rejstřík by měl přispět k posílení participativní demokracie svou 
komplexností, podrobností a v mnohém také větší přísností. Občané mohou na jednom místě naleznout 
všechny informace o osobách a organizacích, které jsou v kontaktu s institucemi EU a mají možnost 



10 
 

nepřímo zasahovat do rozhodovacího milieu evropských institucí. Registrace v rejstříku transparentnosti 
je nepovinná. Navzdory tomu ale Parlament stanovil evidenční podmínku pro lobbisty. Ti, v případě, že 
se chtějí dostat do budov Parlamentu a mít vliv na rozhodovací procesy, mají povinnost se registrovat.  
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2 O čem Evropský parlament rozhoduje? 
Evropský parlament má 4 základní pravomoci, které jsou dané zakládajícími smlouvami: 

• Zákonodárná pravomoc – podíl na evropském legislativním procesu 

Dříve měl EP pouze konzultativní postavení. Jednotný evropský akt však zavedl tzv. proceduru 
spolurozhodování, která ho obdařuje možností veta. Evropský parlament je v rámci této 
procedury rovnocenným partnerem Rady. V politicky senzitivních otázkách však zůstává role 
EP nadále omezena buď jen na proceduru souhlasu a v některých případech pouze na 
konzultační funkci.  

• Rozpočtová pravomoc – spolurozhodování o rozpočtu EU 

EP tvoří spolu s Radou rozpočtový orgán EU. EP má právo navrhnout změny, nebo také 
zamítnout rozpočet jako celek. 

Souhlas EP je taktéž nezbytný pro schválení víceletého rozpočtového rámce stanovujícího 
mantinely rozpočtů EU na středně dlouhé období (7 let). 

• Parlamentní kontrola – demokratická kontrola dalších institucí EU 

EP projednává roční zprávy a programy orgánů Unie, na návrh Evropské rady volí Komisi a 
kdykoliv ji může vyslovit nedůvěru. 

• Další pravomoci 

Mezi další pravomoci patří např. souhlas při schvalování důležitých dokumentů Společenství 
z oblasti vnějších vztahů nebo při rozhodování o dalším rozšíření Unie, konzultace v oblasti 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky a policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. 
Je možné sem dále zařadit také personální kompetence při jmenování členů Evropského 
účetního dvora nebo ombudsmana. 

V oblasti své zákonodárné pravomoci zasahuje parlament do celé řady oblastí, forma jeho zapojení 
a příslušná rozhodovací procedura závisí na právním základu daného návrhu stanoveném 
v zakládacích smlouvách.  

 

2.1 Procedura souhlasu 

Procedura souhlasu je používána od přijetí Jednotného evropského aktu (1987) s cílem posílit roli 
Evropského parlamentu. Tato procedura se uplatní např. v otázkách spojených s členstvím v EU, při 
boji proti diskriminaci, eventuálně je-li nezbytná činnost EU v rámci politik vymezených smlouvami, které 
však k této činnosti neposkytují nezbytné pravomoci, nebo přijetí asociačních dohod se třetími zeměmi. 
V těchto oblastech je rovněž stanovena povinná konzultace Evropského hospodářského a sociálního 
výboru. Evropský parlament může ve své podstatě návrh zamítnout, nemá však formálně možnost 
návrh pozměnit.  

 

2.2 Řádný legislativní postup 

Řádný legislativní postup je nejběžnějším způsobem přijímání legislativních aktů a týká se především 
oblasti vnitřního trhu, vzdělávání, kultury, zdraví, výzkumu, dopravy, životního prostředí a řady dalších. 
Jeho základy byly položeny již Maastrichtskou smlouvou (1992) a s přijetím Lisabonské smlouvy se stal 
řádným legislativním postupem. Obecně zahrnuje dvě čtení a je tak nejsložitější z procedur. V případě, 
že se Rada s Evropským parlamentem v  průběhu legislativního postupu nedohodnou, dochází k 
dohodovacímu řízení. Toho se účastní zástupci všech tří hlavních institucí EU (i s Komisí) a jeho závěry 
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se stávají předmětem třetího čtení.. Procedůra řádného legislativního procesu je upravena čl. 294 
Smlouvy o fungování EU. V celém procesu existuje několik momentů, kdy lze dosáhnout dohody.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Procedura konzultační 

V rámci této procedury je Parlament pouze konzultován, tj. předkládá své stanovisko. Rada ministrů ale 
není z právního hlediska povinna se těmito stanovisky řídit. Využívá se pouze v případech, které 
nespadají do procedury souhlasu nebo řádné procedury. Konzultační procedura se nadále rozděluje na 
fakultativní, kdy je konzultování dobrovolné a obligatorní, při kterém je Rada povinna poradit se před 
rozhodováním s EP (jeho stanovisko pro ni však závazné není). Konzultační procedura se využívá 
pouze v případech, které nejsou ve výslovné kompetenci procedury spolupráce a rozhodování. 
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3 Čeští poslanci a výbory EP  
 

Zkratka Výbor Poslanci 
AFET Zahraniční věci • Rouček Libor  

• Kohlíček Jaromír (n) 
• Ouzký Miroslav (n) 

DEVE Rozvoj • Zahradil Jan (n) 
• Edvard Kožušník (n) 

INTA Mezinárodní obchod • Zahradil Jan  
• Ransdorf Miloslav (n) 
• Rouček Libor (n) 

BUDG Rozpočet • Vojtěch Mynář  
• Remek Vladimír 
• Zuzana Brzobohatá 
• Hynek Fajmon (n) 

CONT Rozpočtová kontrola • Češková Andrea 
• Brzobohatá Zuzana 
• Vojtěch Mynář (n) 

ECON Hospodářský a měnový výbor • Strejček Ivo 
EMPL Zaměstnanost a sociální věci • Cabrnoch Milan 

• Falbr Richard 
ENVI Životní prostředí, veřejné zdraví a 

bezpečnost potravin 
• Cabrnoch Milan 
• Ouzký Miroslav 
• Poc Pavel  
• Maštálka Jiří (n) 

ITRE Průmysl, výzkum a energetika • Tošenovský Evžen - místopředseda 
• Březina Jan 
• Ransdorf Miroslav 
• Poc Pavel (n) 
• Remek Vladimír (n) 

IMCO Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů • Kožušník Edvard 
• Roithová Zuzana 
• Sehnalová Olga (n) 
• Ivo Strejček (n) 

TRAN Doprava a cestovní ruch • Kohlíček Jaromír 
• Sehnalová Olga 
• Vlasák Oldřich (n) 

REGI  Regionální rozvoj • Vlasák Oldřich 
• Březina Jan (n) 
• Falbr Richard (n) 
• Tošenovský Evžen (n) 

AGRI Zemědělství a rozvoj venkova • Dušek Robert 
• Fajmon Hynek 

CULT Kultura a vzdělávání • Sehnalová Olga (n) 
JURI Právní záležitosti • Maštálka Jiří 

• Kožušník Edvard (n) 
LIBE Občanská svoboda, spravedlnost a 

vnitřní věci 
• Dušek Robert (n) 
• Roithová Zuzana (n) 

AFCO Ústavní záležitosti • Brzobohatá Zuzana (n) 
• Češková Andrea (n) 

FEMM Práva žen a rovnost pohlaví • Češková Andrea  
• Roithová Zuzana (n) 

DROI Lidská práva • Zahradil Jan (n) 
SEDE Bezpečnost a obrana • Ouzký Miroslav (n) 

• Roithová Zuzuana (n) 
• Rouček Libor (n) 

Vysvětlivky: (n) – náhradník, náhradnice; výbory pro Rybolov a Petice českými europoslanci neobsazeny. 
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4 Kalendář EP na rok 2013 

 
 
 
Pozn.: činnost členů EP je rozložena do týdnů, ve kterých se konají zasedání výborů, týdnů pro zasedání politických skupin, týdnů pro plenární zasedání a 
týdnů pro činnosti v domácích volebních okrscích. Zakroužkované datum odpovídá smírčímu výboru. Například v únoru 2013 se druhý týden konalo 
plenární zasedání skupin, poté následoval tzv. zelený týden, kdy se poslanci věnují svým volebním obvodům, a čtvrtý týden patřil jednáním výborů, 
konferenci předsedů a zasedání skupin.  
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5 Přehled českých členů 
 
  



16 
 

Jan BŘEZINA 
 
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)  
Kandidát KDU-ČSL 
Web:  http://www.janbrezina.cz/  
Email:  jan.brezina@europarl.europa.eu 
Tel:  +32(0)2 28 45484 
 
Jan Březina se narodil 14. dubna 1954 v obci Konice. Získal titul Ing. na Vysoké škole Báňské v 
Ostravě. Do Evropského parlamentu kandidoval za stranu KDU-ČSL, jíž byl členem od roku 1990. Dne 
7. února 2012 ohlásil svůj odchod z KDÚ-ČSL. Od roku 1995 působil ve veřejné správě, nejprve jako 
zástupce starosty, poté jako přednosta Okresního úřadu Olomouc a od roku 2000 jako hejtman a člen 
Rady Olomouckého kraje. Do Evropského parlamentu byl poprvé zvolen v roce 2004, nyní působí ve 
druhém funkčním období.  
 
Výbory:  

• Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku  
• Výbor pro regionální rozvoj (náhradník) 
 

Delegace: 
• Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie 
• Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 
• Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko (náhradník) 

 
Oblasti zájmu: 

• Ochrana označení původu potravinářských specialit 
• Patentová ochrana náhradních dílů 
• Směrnice o službách na vnitřním trhu 
• Reforma trhu s vínem 
• Roaming ve veřejných mobilních sítích (tzv. eurotarif) 
• Strategie EU o snižování emisí CO2 
• Strategie EU proti alkoholismu a Strategie EU o boji proti kouření 
• Registrace chemických látek - tzv. REACH 
• Zpráva o přídatných látkách do potravin 
• Nová regulace používání pesticidů 
• Spotřebitelské úvěry 
• Bioetická legislativa 
• energetická politika 

Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   

• k rámcovému programu EURATOM na 2012 -2013  
• zpravodaj pro názor k návrhu na státní pomoc při uzavírání ztrátových uhelných dolů 

Asistenti: 
 
TLAMYCHA Jan 
ZAHRADNÍKOVÁ Zuzana  



17 
 

Zuzana BRZOBOHATÁ 
 
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D)  
Kandidátka ČSSD 
Web:  http://www.brzobohata.cz/  
Email:  zuzana.brzobohata@europarl.europa.eu  
Tel.:  +32(0)2 28 45412 
 
 
Zuzana Brzobohatá se narodila 11. července 1962 v Brně, je rozvedená a má dospělou dceru. 
Vystudovala Elektrotechnickou fakultu VUT Brno obor Počítače. Na postgraduálním studiu se zaměřila 
na Počítačové sítě na FS VUT a Učitelství odborných předmětů na FAST VUT. Dále vystudovala obor 
Management na Ekonomicko-správní fakultě ESF MU Brno. Před zvolením jako poslankyně 
Evropského parlamentu v červenci 2009, pracovala jako členka zastupitelstva Jihomoravského kraje.  
 

 
 
Výbory:  

• Rozpočtový výbor 
• Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
• Výbor pro ústavní záležitosti (náhradník) 
•  

 
Delegace: 

• Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island 
a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 

• Delegace pro vztahy s Japonskem (náhradnice) 
 
 
Oblasti zájmu: 
 

• dobrovolnická práce s dětmi a mládeže 
• volnočasové aktivity, zážitková pedagogika 
• zahrada, kynologie  
• ochrana slabších skupin, práva žen, spotřebitelů, starších 
• sociální stát, zodpovědná a inkluzivní hospodářská politika 

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   
 

• k zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 7/2011: „Je agroenvironmentální podpora dobře 
nastavena a řízena?“ 

 
 
 
Asistenti: 
 
REISIG Tamara 
VOGL Radek 
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Milan CABRNOCH  
 
Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR)  
Kandidát ODS 
Web:  http://www.cabrnoch.cz/  
Email:  milan.cabrnoch@europarl.europa.eu  
Tel.: +32(0)2 28 45378 
 
Milan Cabrnoch se narodil 6. srpna 1962 v Čáslavi. Je ženatý a má dvě děti. Vystudoval fakultu 
dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako lékař a později zástupce primáře dětsko-
kojeneckého oddělení nemocnice v Kolíně V letech 1994 – 1997 zastával funkci ředitele odboru 
zdravotního pojištění na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Vykonával poslanecký mandát v Parlamentu ČR 
za ODS od 1998 do 2004. V tomto období byl člen Stálé delegace Parlamentu ČR při Radě Evropy. 
Poslancem Evropského parlamentu za ODS je od roku 2004.   
 
Výbory:  

• Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
• Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin  

 
Delegace: 

• Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie 
(předseda) 

• Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 
• Konference předsedů delegací 

 
Oblasti zájmu: 

• "Evropská ústava" 
• eHealth  
• Evropská pracovní doba  
• Evropský sociální model budoucnosti  
• Fondy EU 
• Pohyb pacientů 
• Regulace OSVČ řidičů 
• Směrnice o službách 
• Strategie EU pro zdraví, modernizace zdravotnických systémů 
• Uznávání kvalifikací, vysílání pracovníků 
• Zpráva o sociální situaci v EU  

 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   
 

• k modernizaci sociální ochrany a rozvoji kvalitní zdravotní péče 
k nařízení o Evropském sociálním fondu 

 
Asistenti: 
 
MORAVCOVÁ Eva 
PLONQUET-STRAKOVÁ Michaela 
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Andrea ČEŠKOVÁ 
 
Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR)  
Kandidátka ODS 
Web:  http://www.andreaceskova.cz/  
Email:  andrea.ceskova@europarl.europa.eu  
Tel.:  +32(0)2 28 45845 
 
 
Andrea Češková se narodila 18. října 1971 v Praze, je svobodná a má dvě děti. V roce 1995 
vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1997 podniká v oboru daně a 
účetnictví a od roku 2003 je advokátkou se zaměřením na daně a finanční právo. Členkou ODS je od 
roku 1998. V roce 1998 se stala zastupitelkou Městské části Praha 5 a od roku 2002 je předsedkyní 
Finančního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 5. Od června roku 2009 je poslankyní v 
Evropském parlamentu, kde působí jako stálá členka ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu a ve Výboru 
pro práva žen a rovnost pohlaví a ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu. 
 
 
 
Výbory:  

• Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
• Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
• Výbor pro ústavní záležitosti (náhradnice) 

 
 
Delegace: 

• Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem 
 
 
Oblasti zájmu: 

• práva žen a boj proti násilí páchanému na ženách 
• snížení nákladů na administrativu EU 
• otevřený trh práce pro matky s dětmi 
• posílení samostatnosti rozhodování členských států EU 
• kvalitní fiskální politika EU a podpora malého a středního podnikání 

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014: 

• ke zprávám jednotlivých oddílů II, VI, VIII, IX souhrnného rozpočtu k udělení absolutoria za rok 
2011 

 
 
 
Asistenti: 
 
HARTMANN Petra 
STRYJOVÁ Ivet 
ZEDNÍK Jan 
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Robert DUŠEK 
 
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D)  
Kandidát ČSSD 
Web:  http://www.robert-dusek.cz/  
Email:  robert.dusek@europarl.europa.eu  
Tel.:  +32(0)2 28 45413 
 
 
Robert Dušek se narodil 14. března 1967 v Lanškrounu. Od roku 1990 je členem představenstva 
Výrobního družstva Unitech. Působil jako manažer firmy Diamo. Byl členem Zastupitelstva města 
Liberec. V roce 2006 byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Je mimo 
jiné členem Kontrolního výboru a Výboru pro bezpečnost. Je členem ČSSD, v současnosti stojí v čele 
Krajského výkonného výboru ČSSD Libereckého kraje. Od roku 2009 je poslancem Evropského 
parlamentu. V roce 2009 byl zvolen členem dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec. 
 

 
 
 
 
Výbory:  

• Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
• Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (náhradník) 

 
 
 
Delegace: 

• Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem 
• Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem (náhradník) 

 
 
Oblasti zájmu: 

• potravinová bezpečnost, kvalita a jakost produktů 
• podmínky podnikání v zemědělství 

 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   
 
 
 
 
 
Asistenti: 
 
nemá  
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Hynek FAJMON 
 
Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR)  
Kandidát ODS 
Web:  http://www.fajmon.eu/  
Email:  hynek.fajmon@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45806 
 
 
Hynek Fajmon se narodil 17. května 1968 v Nymburce. Je ženatý a má tři děti. Vystudoval obor historie 
na Filozofické fakultě Univerzitě Karlově v Praze, Diplomatic Academy ve Vídni a na London School of 
Economics obor moderní britská politika. V letech 1994 až 1995 působil jako poradce ministra 
zahraničních věcí pro záležitosti NATO, v letech 1995 až 1996 zastával pozici ředitele odboru 
bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí ČR, poradce ministra obrany pro záležitosti NATO 
od 1997 do 1998. V období 2001 – 2004 byl členem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poslancem 
Evropského parlamentu je od roku 2004 
 
 
 
Výbory:  

• Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
• Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz 
• Výbor pro rozpočet (náhradník) 

 
 
Delegace: 

• Delegace pro vztahy s Izraelem  
• Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

 
 
Oblasti zájmu:  

• společná zemědělská politika 
• program tzv. čtyř svobod 
• krize eurozóny 
• rozpočet EU a víceletý rozpočtový rámec 

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014: 

• Zpravodaj pro názor Výboru pro rozpočet ohledně návrhy nařízení zavádějícího akční program 
pro oblast cel a daní v Evropské unii pro období 2014-2020 (2011/0341A(COD) a 
2011/0341B(COD)). Záležitost je před svým prvním čtením v Evropském parlamentu. 

 
 
Asistenti: 
 
KRUTÍLEK Ondřej 
MOKRÁ Jitka 
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Richard FALBR 
 
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D)  
Kandidát ČSSD 
Web:   http://www.falbr.cz/  
Email: richard.falbr@europarl.europa.eu 
Tel.: +32(0)2 28 45470 
 
 
Richard Falbr se narodil 29. září 1940 v Chesteru, Velká Británie. Je ženatý a má dvě děti. Získal titul 
doktor práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako místopředseda ČSSD (1991-
1992), předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků služeb (1990-1998), místopředseda 
České a slovenské konfederace odborových svazů (1990-1994) a předseda Českomoravské 
konfederace odborových svazů (1994-2002). V letech 1996 až 2004 působil jako Senátor. Poslancem 
Evropského parlamentu je od roku 2004. 
 

 
 
Výbory:  

• Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
• Výbor pro regionální rozvoj (náhradník) 

 
 
Delegace: 

• Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie 
(místopředseda) 

• Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie 
(náhradník) 

• Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (náhradník) 
 
 

Oblasti zájmu: 
• sociální politika 
• pracovní právo a zdraví při práci 
• strukturální fondy 

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   

• k vnějšímu rozměru sociální politiky, podporování pracovních a sociálních standardů a 
evropské sociální odpovědnosti podniků 

 
 
 
Asistenti: 
 
CROES Stijn 
NOHLOVÁ Irena 
SUBRTOVÁ Klára 
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Vojtěch MYNÁŘ 
 
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D)  
Kandidát a vedoucí delegace ČSSD 
Člen SME Intergroup 2009 - 2014 
Web:  http://dev.vojtechmynar.cz/  
Email:  vojtech.mynar@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45410 
  
 
 
Vojtěch Mynář se narodil 4. května 1944 v Petřevaldě u Karviné. Po maturitě v roce 1963 nastoupil do 
zaměstnání v Dole Ludvík Ostravsko-karvniského revíru a 1984 dokončuje vysokoškolské studium 
v oboru ekonomie a světová politika. Vojtěch Mynář pobýval krátkodobě i na stážích ve Švýcarsku, 
Anglii a Francii. Od roku 1992 začal podnikat a od roku 1998 začíná působit v komunální politice (stal se 
místostarostou a starostou městského obvodu Statutárního města Ostrava Radvanice a Bartovice a 
rovněž zasedal v zastupitelstvu Statutárního města Ostrava). V letech 2006-2010 byl náměstkem 
primátora Ostravy pro dopravu a komunální bytové hospodářství. Vojtěch Mynář je předsedou Dopravní 
komise Svazu měst a obcí, předsedou dozorčí rady Dopravního podniku Ostrava, a.s. a od července 
2012 nahradil v Evropském parlamentu zesnulého europoslance Jiřího Havla.  
 
 
 
Výbory:  

• Rozpočtový výbor 
• Výbor pro rozpočtovou kontrolu (náhradník) 

 
 
Delegace: 

• Delegace pro vztahy s Běloruskem 
• Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem 

(náhradník) 
 
 

Oblasti zájmu: 
• víceletý rozpočtový rámec 
• rozpočet, rozpočtová politika a rozpočtová problematika obecně 

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   
 
 
 
Asistenti: 
 
BOUDOVÁ Eva 
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Jaromír KOHLÍČEK 
 
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL)  
Kandidát KSČM 
Email: jaromir.kohlicek@europarl.europa.eu 
Tel.: +32(0)2 28 45497 
 
Jaromír Kohlíček se narodil 23. února 1953 v Teplicích, je ženatý má čtyři děti a bydlí v Teplicích. 
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, katedru silikátů, obor sklo, na této škole 
absolvoval rovněž externí vědeckou aspiranturu. Pracoval jako výzkumný pracovník ve Sklo-Union 
Teplice, poté vystřídal v tomto podniku řadu funkcí, od technika přes ředitele závodu po technického 
náměstka ředitele podniku a vedoucího obchodně-technických služeb. V roce 1998 byl zvolen do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za KSČM. Poslancem Evropského parlamentu je od 
roku 2004. 
 
 
Výbory:  

• Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
• Výbor pro zahraniční věci (náhradník) 

 
Delegace: 

• Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina 
• Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-

Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem (náhradník) 
 

Oblasti zájmu: 
• Sociální aspekt rozvoje ekonomiky 
• Rozvoj hromadné dopravy a čistých druhů dopravy 
• Vyrovnání podmínek zemědělců ve starých a nových členských zemích 
• vztahy EU se zeměmi východní Evropy 

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   

• K návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se ruší společné zásady pro 
účetnictví železničních společností (2013/0013(COD)). Záležitost je před svým prvním čtením 
v Evropském parlamentu. 

• K návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody stanovující obecný rámec pro posílenou 
spolupráci mezi Evropskou unií a Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu 
(2012/0213(NLE)). Záležitost je před svým prvním čtením v Evropském parlamentu. 

• Zpravodajem pro názor Výboru pro dopravu a cestovní ruch k návrhu nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory Evropského fondu pro 
regionální rozvoj cíl Evropská územní spolupráce (2011/0273(COD)). Záležitost je před svým 
prvním čtením v Evropském parlamentu.    

 
 
Asistenti: 
 
nemá 
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Edvard KOŽUŠNÍK 
 
Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR)  
Kandidát ODS 
Web:  http://www.kozusnik.eu/ 
Email:  edvard.kozusnik@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45711 
  
 
Edvard Kožušník se narodil 30. ledna 1971 v Olomouci, je ženatý a má dvě děti. Je vedoucím projektu 
eStat.cz, který má za cíl získat konsensuální koncept, na němž se po odborné stránce dokáže shodnout 
politická i hospodářská reprezentace a jehož realizace přinese jednu z klíčových reforem nezbytných 
pro vzestup České republiky v příštích letech. Je předsedou Česko-španělského výboru HK-ČR a 
prezidentem Asociace plážového tenisu ČR. Do Bruselu přijel na kole.  
 
 
Výbory:  

• Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
• Výbor pro rozvoj (náhradník) 
• Výbor pro právní záležitosti (náhradník) 
 
 

Delegace: 
• Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky  
• Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 
• Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko (náhradník) 

 
 
Oblasti zájmu:  

• dopady právních aspektu a život a podnikání v EU (evropské správní právo, obchodní 
společnosti) 

• lidská práva v EU a ve světě 
• sociální odpovědnost podniků a udržitelný růst 
• Unijní normalizace norem pro efektivnější fungování vnitřního trhu 

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   
 

• zpravodaj k budoucnosti evropské normalizace (zde se ale jedná o vlastní iniciativu EP, není 
legislativa 

 
 
 
Asistenti: 
 
ADAMIECOVÁ Lucie 
CHOBOTSKÁ Romana 
VERMIROVSKÝ DALIBOR 
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Jiří MAŠTÁLKA 
 
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice 
(GUE/NGL)  
Kandidát KSČM 
Web:  http://www.mastalka.cz/cs/  
Email:  jiri.mastalka@europarl.europa.eu  
Tel.:  +32(0)2 28 45905 
 
Jiří Maštálka se narodil 3. ledna 1956 v Sušici, je ženatý a má dva syny. Vystudoval medicínu na 
Fakultě všeobecného lékařství Kyjevského lékařského institutu. Od roku 1981 působil jako lékař. 
Působil jako člen výkonného výboru ÚV KSČM (1995-1999), předseda Městského výboru KSČM Plzeň-
město (1993-2003) a od roku 1994 jako člen zastupitelstva města Plzně. Od roku 1996 byl poslancem 
parlamentu ČR. Poslancem Evropského parlamentu je od roku 2004. 
 
 
 
Výbory:  

• Výbor pro právní záležitosti 
• Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (náhradník) 

 
 
Delegace: 

• Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko  
• Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

 
 
Oblasti zájmu: 

• Zaměstnanost a sociální politika   
• Veřejné zdraví 
• mezinárodní aspekty vyživovací povinnosti dětí 

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:  

• Zpravodaj k stanovisku na dobrovolné a neplacené darování tkání a buněk 
• k návrhu zprávy o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření úmluvy o mezinárodním vymáhání 

výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností Evropským společenstvím 
• k právnímu základu návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z 

příjmů právnických osob (CCCTB) 
• k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice odpadů (kodifikované znění) 
• Zpravodajem pro názor Výboru pro právní záležitosti k návrhu nařízení Evropského parlamentu 

a Rady o bezpečnosti spotřebních výrobků (2013/0049(COD)). Záležitost je před svým prvním 
čtením v Evropském parlamentu. 

 
 
 
Asistenti: 
 
JACEK Jan 
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Miroslav OUZKÝ 
 
Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR) 
Kandidát ODS 
Web:  http://www.ouzky.cz/ 
Email:  miroslav.ouzky@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45810 
 
Miroslav Ouzký se narodil 18. srpna 1958 v Chlumci nad Cidlinou, je ženatý a má dvě děti. Vystudoval 
medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako chirurg (1983-1990); Primář 
RHB oddělení (1989-1991). Od roku 2004 je provozovatel nestátního zdravotnického zařízení. V letech 
1994 až 2004 působil jako zastupitel města Kadaně a od 1998 do 2004 byl poslancem PS PČR. 
Poslancem Evropského parlamentu je od roku 2004. 
 
 
Výbory:  

• Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
• Výbor pro Zahraniční věci (náhradník) 
• Bezpečnost a obrana (náhradník) 

 
 
Delegace: 

• Delegace ve Smíšeném  parlamentním shromáždění AKT-EU (místopředseda) 
• Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem (náhradník) 

 
 

Oblasti zájmu: 
• Stop zdražování energií 
• Boj proti neplatičům 
• Evropské zdravotnictví pro české pacienty 
• Česká jaderná energetika 
• Životní prostředí pro nás, ne proti nám  
• EU dotace pro Vaše město 
• environmentální rovina politik EU  

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   

• K návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku motorových 
vozidel (2011/0409(COD)). Záležitost je před prvním projednávání v Radě 

• o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků 
• o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států uzavřené v Espoo 

 
 
Asistenti: 
 
FRISCHOVÁ Magdaléna 
KRÁLÍČKOVÁ Lucie   
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Pavel POC 
 
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D) 
Kandidát ČSSD 
Web:  http://www.pavelpoc.cz/  
Email:  pavel.poc@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45411 
 
Narozen 26. května 1964 v Havlíčkově Brodě. Absolvent Přírodovědecké fakulty UK. Po ukončení 
základní vojenské služby byl zaměstnán v etologické laboratoři Fyziologického ústavu ČSAV. V letech 
1991 - 1998 působil na Městském úřadě v Mariánských Lázních nejprve jako městský ekolog, v roce 
1993 se stal vedoucím odboru životního prostředí. Od roku 1997 je členem ČSSD. Ve volbách v roce 
1998 byl zvolen do zastupitelstva města Mariánské Lázně a na jedno volební období se stal 
místostarostou města. V roce 2002 - 2003 pracoval jako obchodní ředitel firmy Tekaz Cheb. V letech 
2003 – 2009 byl jednatelem firmy Zahradní a parková spol. s.r.o. V letech 2005 - 2010 byl předsedou 
KVV ČSSD Karlovarského kraje. Od června 2009 poslancem Evropského parlamentu. Je ženatý a má 
dva syny. 
 
 
Výbory:  

• Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
• Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (náhradník)  

 
 
Delegace: 

• Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 
• Delegace pro vztahy s Íránem (náhradník) 

 
 
Oblasti zájmu: 

• rakovina tlustého střeva – zeptejte se svého lékaře 
• společná zemědělská politika 
• invazní druhy 
• kvalita potravin, veřejné zdraví a dopady na jeho kvalitu 

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   

• k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské 
energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES 

• k návrhu směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem 

 
 
Asistenti: 
 
JANŮ Pavel 
MRNKOVÁ Martina 
NOVOTNÝ Josef 
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Miloslav RANSDORF 
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice 
(GUE/NGL) 
Kandidát a vedoucí delegace KSČM 
Web:  http://www.ransdorf.com/  
Email:  miloslav.ransdorf@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45907 
  
 
Narodil se 15. února 1953 v Rakovníku. Vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. V letech 1993 až 2004 Působil jako místopředseda pro zahraniční otázky ÚV KSČM. Zastával 
mandát poslance PS PČR v období od 1996 do 2004. Je autorem mnoha knih a studií např. knih o 
dějinách reformace Hus a Comenius, o Marxovi a Che Guevarovi, o původu americké politické kultury, o 
Kurtu Konradovi, o Lutherovi a Jeffersonovi. Poslancem Evropského parlamentu je od roku 2004.  
 
 
 
Výbory:  

• Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
• Výbor pro mezinárodní obchod (náhradník)  
 
 

Delegace: 
• Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-

Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem  
• Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 
• Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko (náhradník) 

 
 

Oblasti zájmu: 
• průmyslová politika, konkurenceschopnost v globalizaci (i s ohledem na energetický aspekt) 

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   

• k návrhu rozhodnutí Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Srbsku 
• k směrnici ropy a / nebo ropných produktů: povinnost členských států udržovat minimální 

zásoby 
• k technickým vlastnostem benzínu, nafty a plynu: nástroj pro snižování skleníkových plynů 

z paliv (směrnice o kvalitních palivech) 
• k obchodním aspektům východního partnerství 

 
 
 
 
Asistenti: 
 
SUJOVÁ Ivana 
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Vladimír REMEK 
 
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice 
(GUE/NGL) 
Kandidát za KSČM 
Web:  http://www.vladimirremek.cz/ 
Email:  vladimir.remek@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45131 
 
 
 
Narodil se 26. září 1948 v Českých Budějovicích. Vystudoval inženýra na Vojenské letecké akademii. 
V letech 1970 až 1995 působil jako vojenský pilot a od roku 1978 jako kosmonaut. Byl ředitelem 
Vojenského muzea letectví a kosmonautiky v Praze (1990-1995). Působil jako Rada velvyslanectví ČR 
v RF (2002-2004). Poslancem Evropského parlamentu je od roku 2004. 
 
 
Výbory:  

• Rozpočtový výbor 
• Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (náhradník) 

 
 
Delegace: 

• Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 
 
 

Oblasti zájmu: 
• energetika – jaderná fúze (projekt ITER) 
• nanotechnologie 
• projekt Galileo a projekt monitorování země pomocí orbitálních družic 
• vztahy s Ruskou federací 

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   

• k přezkumu evropských družicových navigačních programů v polovině období: hodnocení 
provádění, budoucí výzvy a perspektivy financování 

• k letecké přepravě: rozvoj nové generace evropských leteckých dopravních manažerských 
systémů SESAR 

• k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí doplňkového výzkumného programu projekt ITER (2014-
2018). Číslo dokumentu je 2011/0460(NLE). Záležitost je před svým prvním čtením 
v Evropském parlamentu.  

 
 
Asistenti: 
 
ŠVENDOVÁ Dagmar 
VOLDÁN Petr 
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Zuzana ROITHOVÁ 
 
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) (EPP) 
Kandidátka a vedoucí delegace KDU-ČSL 
Členka SME Intergroup 2009 - 2014 
Web: http://www.roithova.cz/  
Email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu  
Tel.: +32(0)2 28 45485 
 
 
Zuzana Roithová se narodila 30. ledna 1953 v Praze, vystudovala Fakultu všeobecného lékařství 
Univerzity Karlovy, kterou dokončila v roce 1978. V roce 1992 absolvovala kurz pro manažery 
ve zdravotnictví organizovaný projektem HOPE v odborné gesci Wharton University v USA, který 
zakončila získáním osvědčení Executive Health Care Management. V letech 1994-1997 studovala 
dálkově na Sheffield Hallam University a získala titul Master of Business Administration. Od roku 
1990 do prosince 1997 byla ředitelkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V roce 1998 byla 
zvolena senátorkou za obvod Prahy 10. V červnu 2009 byla znovu zvolena do Evropského parlamentu. 
 
Výbory:  

• Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
• Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (náhradnice) 
• Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (náhradnice) 
• Podvýbor pro bezpečnost a obranu (náhradnice) 

 
Delegace: 

• Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU (místopředsedkyně) 
• Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou (náhradnice) 
• Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (náhradnice) 

 
Oblasti zájmu: 

• lepší zdravotní služby, dostupnější a kvalitnější léky 
• bezpečnost evropských občanů 
• snížení nezaměstnanosti, podpora vzdělání, vědy a výzkumu 
• rozvoj českých a moravských regionů 

 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   
 

• k „balíčku několika směrnic týkajících se zboží “, který byl přijat v roce 2008 a je součástí řady 
návrhů, jejichž cílem je uvést deset směrnic o výrobcích do souladu s rozhodnutím č. 
768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. 

• k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů 
(2010/0207(COD)). Záležitost je před prvním čtením v Radě. 

• k ochraně spotřebitele v digitálním prostředí 
 
Asistenti: 
 
HULICIUS Eduard 
HULICIUSOVÁ Kateřina 
JIRSA Jiří  
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Libor ROUČEK 
 
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D) 
Kandidát ČSSD 
Člen SME Intergroup 2009 - 2014 
Web:  http://www.liborroucek.cz/  
Email:  libor.roucek@europarl.europa.eu  
Tel.:  +32(0)2 28 45259 
 
 
 
Libor Rouček se narodil 4. září 1954 v Kladně. Je ženatý a má tři syny. Vystudoval obor politické vědy a 
sociologie na Vídeňské univerzitě. Působil jako dokumentátor v ústředí Socialistické strany Rakouska 
(1980-1983), stipendista na Smithsonian Institution ve Washingtonu (1987) a Redaktor Hlasu Ameriky 
ve Washingtonu (1988-1991). V letech 1998 až 2002 působil jako mluvčí vlády ČR. Mluvčí vlády ČR 
(1998-2002). Zastával pozici místopředsedy středočeské ČSSD v období 2002 až 2006. V letech 2002 
až 2004 byl poslancem Parlamentu ČR. Poslanec Evropského parlamentu je od roku 2004.  
 
 
Výbory:  

• Výbor pro zahraniční věci 
• Výbor pro mezinárodní obchod (náhradník)  
• Podvýbor pro bezpečnost a obranu (náhradník) 

 
 
Delegace: 

• Delegace pro vztahy se Spojenými státy 
• Delegace v Parlamentním shromážděním Euronest 
• Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina (náhradník) 
• Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO (náhradník) 

 
 
Oblasti zájmu: 

• zahraniční dimenze a vnější vztahy EU 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014: 

• k zvláštní zprávě č. 14/2011 (absolutorium za rok 2011) – Zlepšila pomoc EU schopnost 
Chorvatska řídit financování po přistoupení? 

• k zprávě o zohledňování rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích EU a při budování míru / 
rekonstrukci zemí 

 
 
 
Asistenti: 
 
KRČOVÁ Renátka 
MLSOVÁ CHMELÍKOVÁ Jitka 
ŠIMEČKA Micha  
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Olga SEHNALOVÁ 
 
 
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D) 
Kandidátka ČSSD 
Web:  http://www.sehnalova.cz/  
Email:  olga.sehnalova@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45417 
 
Olga Sehnalová se narodila 25. října 1968 v Kroměříži. Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy 
Univerzity Brno obor všeobecné lékařství a Brno Business School - Nottingham Trent University- Master 
of Business Administration. Od roku 1995 pracovala jako lékařka na oddělení anesteziologie a 
resuscitační péče v Kroměřížské nemocnici.  Působí jako členka Ústředního výkonného výboru ČSSD 
(1995-2003, od roku 2005), místostarostka města Kroměříže (od roku 1998) a členka zastupitelstva 
Zlínského kraje (od roku 2008). Poslankyní Evropského parlamentu je od roku 2009.  
 
 
Výbory:  

• Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
• Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (náhradnice) 
• Výbor pro kulturu a vzdělávání (náhradnice) 

 
Delegace: 

• Delegace pro vztahy s Izraelem (místopředsedkyně)  
• Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie 

(ASEAN) (náhradnice) 
• Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou (náhradnice) 

 
Oblasti zájmu:  

• situace mužů a žen 
• občanské otázky a spotřebitelská rovina ekonomických vztahů 

 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   

• k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou 
unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně 
druhé 

• k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, 
pokud jde o ustanovení o motorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu 

• k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních technických kontrolách 
užitkových vozidel provozovaných v Unii (2012/0186(COD)). Záležitost je před svým prvním 
čtením v Evropském parlamentu. 

 
 
Asistenti: 
 
LADZIANSKÁ Iva 
VAŇÁČEK Michal 
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Ivo STREJČEK 
 
Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR) 
Kandidát ODS 
Web:  http://www.istrejcek.cz/ 
Email:  ivo.strejcek@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45667 
 
 
 
Narozen 11. ledna 1962 v Novém Městě na Moravě. Vystudoval Pedagogickou fakultu University Jana 
Evangelisty Purkyně v Brně a stal se učitelem, vyučuje angličtinu a zároveň i překládá. V letech 1996 - 
1997 byl tiskovým mluvčím předsedy vlády Václava Klause a vlády ČR. Od roku 1998 do současnosti 
pracuje jako člen Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, členem městské rady byl v letech 2002 - 
2005. V Evropském parlamentu působí v Hospodářském a měnovém výboru a jako náhradník v 
zemědělském výboru. Je členem delegace Evropského parlamentu pro spolupráci s Čínou. Je ženatý a 
má dvě děti. 
 
 
 
 
Výbory:  

• Hospodářský a měnový výbor 
• Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů (náhradník) 

 
 
 
Delegace: 

• Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 
 
 
 
Oblasti zájmu: 

• finanční otázky, řešení finanční krize, regulace finančních a bankovních operací, daně 
z finančních transakcí 

• problematika financování investic, věda a výzkumu 
• Evropský horizont 

 
 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   
 
 
 
 
Asistenti: 
 
nemá 
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Evžen TOŠENOVSKÝ 
 
Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR) 
Kandidát ODS 
Web:  http://www.tosenovsky.cz/  
Email:  evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu 
Tel.:  +32(0)2 28 45717 
 
 
 
Evžen Tošenovský se narodil 26. února v Ostravě. Vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy 
báňské obor systémové inženýrství. Pracoval pro Vítkovice, a.s. jako matematik analytik (1975-1991) a 
pro PIKE Electronic - matematik analytik (1991-1993). V letech 1993 až 2000 zastával post primátora 
města Ostravy a od 2000 do 2008 hejtmana Moravskoslezského kraje. Byl členem Výboru regionů 
(2002-2008) a členem předsednictva Výboru regionů (2003-2008). Poslancem Evropského parlamentu 
je od roku 2009. 
 
 
 
Výbory:  

• Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (místopředseda) 
• Výbor pro regionální rozvoj (náhradník) 

 
 

Delegace: 
• Delegace pro vztahy s Japonskem 
• Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou (náhradník) 

 
 
Oblasti zájmu:  

• Energetika 
• Galileo  
• Věda a výzkum 
• ochrana evropského hospodářství proti případnému dumpingu   
• dopady krize na podnikání 

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   

• k Trans-evropským telekomunikačním sítím – pokyny 
• k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004 o zřízení 

řídících struktur pro evropské družicové navigační programy 
 

 
 
Asistenti: 
 
LINHART Aleš 
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Oldřich VLASÁK 
 
Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR) 
Kandidát ODS; Místopředseda Evropského parlamentu 
Web:  http://www.vlasak.eu/  
Email:  oldrich.vlasak@europarl.europa.eu  
Tel.:  +32(0)2 28 45357 
  
 
Oldřich Vlasák se narodil 26. listopadu 1955 v Hradci Králové, je ženatý, má tři děti. Vystudoval Strojní 
fakultu ČVUT v Praze. V roce 1994 se stal členem Rady města Hradec Králové za ODS a v roce 1998 
primátorem města, v roce 2002 byl opětovně zvolen primátorem. Od roku 2000 do roku 2004 byl 
zástupcem ČR v Radě evropských municipalit a regionů (CEMR) a v Kongresu evropských místních a 
regionálních orgánů, působil v Českém výboru pro spolupráci s Výborem regionů EU. V letech 2000 – 
2004 byl také zástupcem ČR ve Výboru regionů EU a v komoře měst Rady Evropy. V Evropském 
parlamentu působí od roku 2009, v lednu 2012 byl zvolen místopředsedou Evropského parlamentu. 
 
 
Výbory:  

• Výbor pro regionální rozvoj 
 
 
Delegace: 

• Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
• Delegace pro vztahy se zeměmi Mercosuru (náhradník) 
• Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika (náhradník) 

 
 

Oblasti zájmu: 
• podpora regionů, jejich rozvoje a ekonomické spolupráce 
• městská agenda a její role v regionální politice 

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:  

• k návrhu zprávy o evropské městské agendě a její budoucnosti v politice soudržnosti 
• zpravodaj pro názor Výboru pro regionální rozvoj k návrhu nařízení Evropského parlamentu a 

Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020). 
Číslo dokumentu je 2011/0401COD. Záležitost je před prvním čtením v Evropském parlamentu. 

• zpravodaj pro názor Výboru pro regionální rozvoj k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady o mechanismu civilní ochrany Unie (2011/0461(COD)). Záležitost je před svým prvním 
čtením v Evropském parlamentu. 

 
 
 
Asistenti: 
 
HANUŠ Tomáš 
MÁTL Ondřej  
SOKOL Petr  
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Jan ZAHRADIL 
 
 
Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR) 
Kandidát a vedoucí delegace ODS 
Web: http://www.zahradil.cz/  
Email: jan.zahradil@europarl.europa.eu 
Tel.: +32(0)2 28 45666 
 
 
 
Jan Zahradil se narodil 30. března 1963 v Praze. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v 
Praze, obor technologie vody a životního prostředí a po jejím ukončení pracoval jako výzkumný 
pracovník. Od roku 1998 byl poslancem Parlamentu ČR, kde zastával funkci místopředsedy 
Zahraničního výboru. V roce 2002 byl Poslaneckou sněmovnou zvolen zástupcem ČR do Konventu o 
budoucnosti Evropské unie. Poslancem Evropského parlamentu je od roku 2004. 

 
 
 
Výbory:  

• Výbor pro mezinárodní obchod 
• Výbor pro lidská práva (náhradník) 
• Výbor pro rozvoj (náhradník) 
 
 

Delegace: 
• Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 
• Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU (náhradník) 
• Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU (náhradník) 

 
 

Oblasti zájmu: 
• mezinárodně obchodní vztahy EU 
• podpora MSP v mezinárodním obchodě, jejich přístupu atp.   

 
 
Zpravodaj EP pro následující ne/legislativní akty ve volebním období 2009-2014:   

• k zrušení nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o důkazu původu pro některé textilní výrobky 
• ke zprávě o financování obchodu a investic malých a středních podniků v EU: snadnější přístup 

k úvěru na podporu internacionalizace  
 
 
 
Asistenti: 
 
KUČERA Anar 
URBAN Radek 
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6 Další informace o Evropském parlamentu 
 

Pro další informace o Evropském parlamentu můžete navštívit tyto webové stránky.  

6.1 Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice 
 

Informační kancelář Evropského parlamentu nabízí informace o aktuálním dění v EP a poskytuje i 
informace o činnostech EP pořádaných v České republice. Zároveň informační kancelář pořádá 
semináře, kulaté stoly, konference a další kulturní akce zaměřené na podporu dalšího vzdělávání o EU. 
Bližší informace naleznete na:  
http://www.evropsky-parlament.cz/  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6.2 Webové stránky Evropského parlamentu 
 
Evropský parlament jako jediná přímo volená instituce se snaží být dostupný všem občanům, poskytuje 
velké množství informací v českém jazyce a v nedávné době zprovoznil novou webovou stránku, na 
které je přehlednější a snazší získat další informace o jeho aktivitách. Webové stránky Evropského 
parlamentu jsou k dispozici zde: 
http://www.europarl.europa.eu/ . 
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6.3 Další zdroje 

6.3.1 Stálé zastoupení České Republiky při Evropské Unii 
Sekce EU pro Podnikatele poskytuje aktuální informace o dění v Evropské Unii pro české podnikatele a 
přináší možnosti, jak ovlivnit legislativní proces EU a také možnosti zapojení podnikatelů do 
rozhodovacího procesu, získávání finančních dotací z EU nebo na jaké organizace zastupující zájmy 
podnikatelů se obrátit.  
http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/index.html  

6.3.2 VoteWatch.eu 
 VoteWatch. eu je veřejná databáze všech hlasování v Evropském parlamentu. Umožňuje tak občanům, 
mediím a stakeholderům, aby mohli sledovat zapojení svých poslanců v EP. Více informací se dozvíte 
přímo na webových stránkách: http://www.votewatch.eu/  

6.3.3 Evropský parlament online 
Informace o dění v Evropském parlamentu jsou k dispozici online buď prostřednictvím nových webových 
stránek přizpůsobených smart telefonům.  Pro více informací pokračujte přímo na webových stránkách 
určených pro telefony: http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/home.htm  

Další možností jak mít neustále k dispozici aktivity, kalendář a informace o všech poslancích 
EP je aplikace EP mobile pro iPhone, BlackBerry a Android smart telefony. Bližší informace o 
aplikaci naleznou vlastnící telefonu BlackBerry na webových stránkách.  
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