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Evropská integrace se téměř celou dobu existence potýká s otáz-
kou demokratické legitimity a odpovědnosti. V její institucionální 
a rozhodovací struktuře se tyto debaty nejvíce odrazily v podobě 
přímých voleb do Evropského parlamentu (EP), jejichž zavedení 
bylo důležitým stimulem demokratizačních a legitimizačních ten-
dencí. Zejména v posledních letech, kdy vliv Evropské unie (EU) 
zasahuje do velkého množství oblastí politického, společenského 
či ekonomického života (a kdy souběžně dochází k oslabování pod-
pory evropské integrace ze strany občanů), se EU a její členské státy 
snaží předložit a realizovat nové inovativní metody a nástroje, jež 
by EU občanům pomyslně přiblížily. Příkladem může být koncept 
evropského občanství, institut tzv. evropského ombudsmana, ale 
také zapojení národních parlamentů a jejich komor do rozhodova-
cího procesu v EU. Právě posledně zmíněnou institucionální ino-
vaci, kterou do primárního práva EU zavedla Lisabonská smlouva, 
předložená práce analyzuje. Následující analýza se zaměřuje na 
vývoj kolektivní spolupráce národních parlamentů a jejich komor 
a evaluaci dosavadních výsledků. Jedná se tak o první komplexní 
zpracování tohoto fenoménu nejen v českém, ale také v evropském  
kontextu. 

V nejširší rovině plní zastupitelské sbory demokratických zemí 
tři základní funkce. V prvé řadě se jedná o legislativní funkci, 
znamenající, že parlamenty se podílí na vzniku a přijímání závaz-
ných předpisů, jež upravují běžný chod politického systému. Za 
druhé se jedná o funkci reprezentativní, kdy parlamenty utváří 
spojnici mezi zájmy občanů-voličů a rozhodovacími institucemi. 
Konečně za třetí, parlamenty tradičně plní deliberační funkci, jež 
spočívá v roli parlamentu jako fóra pro politickou debatu, kde by 
měly být zvažovány alternativy řešení (Cooper 2012: 442). K pl-
ně ní těchto tří funkcí docházelo dlouhou dobu výlučně na národní 
úrovni a podle míry jejich přítomnosti byly zastupitelské sbory  
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posuzovány  vzhledem k míře jejich skutečného parlamentního cha-
rakteru (Judge, Earnshaw 2008).

Evropská integrace, zvláště její moderní podoba související s pro-
měnou převážně ekonomicky laděných Evropských společenství do 
EU, jejíž cíle a ambice ekonomickou integraci přesahují, posunula 
národní parlamenty do specifické a dvojznačné role. Z optimistic-
kého pohledu lze evropskou integraci vnímat jako novou příležitost 
pro národní parlamenty, které jejím prostřednictvím mohou lépe 
reprezentovat a prosazovat zájmy občanů. Tuto argumentaci často 
používá také samotná EU, která jejím prostřednictvím obhajuje 
nutnost většího zapojení národních zastupitelských sborů. Dlužno 
nicméně dodat, že tento pohled není příliš častý. Naopak, tvrzení, 
že národní parlamenty členských zemí EU jsou hlavní institucio-
nální obětí evropské integrace, se v posledních letech stalo domi-
nantním názorem, který se v souvislosti s národními parlamenty 
a EU objevuje. Zmíněná formulace, nacházející se na hranici mezi 
akademickým závěrem a bonmotem1, je do značné míry výsledkem 
zájmu, který politická věda v posledních letech o roli národních par-
lamentů a parlamentarismu obecně v kontextu evropské integrace 
vyvinula. Tento zájem je pak logickou reflexí politické reality – kva-
litativní proměna evropské integrace, která získala obrovskou dy-
namiku zejména od začátku 90. let 20. století, národním parlamen-
tům zvýšenou roli v EU přisoudila, byť zárodky parlamentní kont-
roly lze pozorovat již v 70. letech 20. století. Dosud nejexplicitněji 
a nejpodrobněji tak učinila Lisabonská smlouva, účinná verze pri-
márního práva EU od prosince 2009. Téma parlamentarismu v EU 
pak souvisí s často skloňovaným demokratickým či legitimizačním 
deficitem evropské integrace, problémem, který se ve výzkumu in-
tegračního procesu objevuje zejména od konce 80. let 20. století. 

Vnímání národních parlamentů jako obětí evropské integrace 
je výsledek průniku řady publikací, analyzujících především parti-
kulární aspekty vztahu národní parlamenty versus EU. Příkladem 
mohou být texty zaměřené na sílu a efektivitu kontrolních me-
chanismů, jež mají parlamenty ve vztahu ke svým exekutivám, či 
 publikace analyzující koordinační mechanismy, případně formální 

1 Oba žánry se nemusí zákonitě vylučovat.
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možnosti, které primární právo EU národním parlamentům dává. 
V této rovině je zmíněný pesimismus nejspíše na místě – ať jako 
kompaktní parlamenty, či jako jejich komory, zastupitelské sbory 
jsou jako individuální aktéři v procesu evropské integrace v nevý-
hodě. Příčin tohoto stavu je celá řada – za příklady lze uvést ome-
zenou kapacitu parlamentů, nedostatečnou expertízu, primární 
zájem poslanců o vnitrostátní politická témata a v neposlední řadě 
neexistenci efektivních přímých kanálů2 k ovlivňování politického 
systému EU. Otázkou je, jaké možnosti a jaké perspektivy mají ná-
rodní parlamenty a jejich komory jako kolektivní aktéři. Této rovině 
aktérství dosud bylo věnováno mnohem méně pozornosti, přičemž 
spolupráce národních parlamentů na evropské úrovni se intenzifi-
kuje od začátku 90. let 20. století a v souvislosti s přijetím Lisabon-
ské smlouvy získala také konkrétní instrumenty. Zjevnou příčinou 
nižšího zájmu může být fakt, že Lisabonská smlouva platí od konce 
roku 2009 a mechanismy, které utvořila, nepracují tak dlouho, aby 
bylo k dispozici dostatečné množství dat, která by posloužila jako 
základ robustní analýze. Na druhou stranu, v roce 2014 lze konsta-
tovat, že určité elementární údaje již existují a že mechanismy ko-
lektivní kontroly, s patřičným zasazením do historického kontextu, 
analyzovat lze. Cílem předloženého textu je takovouto analýzu pro-
vést, a to prostřednictvím popisu a analýzy vývoje kolektivní spolu-
práce národních parlamentů v EU a analýzy fungování mechanismů 
kolektivní kontroly v rozmezí let 2009–2014. Druhým cílem studie 
pak je zmapovat vývoj kolektivní spolupráce národních parlamentů 
v kontextu evropské integrace – v této rovině se tedy text nezamě-
řuje pouze na kontrolu, ale bere v úvahu také spolupráci ve smyslu 
komunikace, koordinace a tvorby kolektivních institucí.

Studie je rozdělena do několika kapitol. První z nich vysvětluje 
postup a cíle textu. Součástí této kapitoly je rovněž vysvětlení teore-
tického zakotvení studie, které spočívá ve čtveřici neoinstitucionál-
ních teorií. Následuje kapitola reflektující výzkum role národních 
parlamentů v evropské integraci s důrazem na výzkum kolektivních 

2 Myšlena je existence instituce, která by zájmy národních parlamentů zastu-
povala stejně, jako například Rada EU reprezentuje zájmy exekutiv či Výbor 
regionů zájmy regionálních a lokálních samosprávných orgánů.
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aktivit národních parlamentů, případně vnímání národních parla-
mentů jako kolektivního aktéra působícího v politickém systému 
EU. Tato část předchází deskriptivní kapitole z toho důvodu, že 
přehledný a ucelený popis kolektivní spolupráce neexistuje a do-
savadní výzkum tento cíl nereflektoval – proto reflexe výzkumu 
předchází faktografický úsek, byť zvykem bývá spíše opačné řazení 
kapitol. Součástí této kapitoly jsou také metody a hypotézy. Násle-
dující část studie popisuje a vysvětluje vývoj kontrolních pravo-
mocí národních parlamentů s důrazem na vývoj jejich kolektivní 
spolupráce od začátků evropské integrace do přijetí Lisabonské 
smlouvy. V této kapitole jsou vysvětleny rovněž mechanismy ko-
lektivní kontroly, které zavádí Lisabonská smlouva. Čtvrtá kapitola 
studie stručně popisuje způsoby a mechanismy, které v jednotli-
vých členských státech EU pro kolektivní spolupráci existují. Na 
základě identifikovaných parametrů jsou jednotlivé komory vy-
hodnoceny podle vymezené míry deliberace kolektivní kontroly. 
Vzhledem k tomu, že mezi komorami a parlamenty členských zemí 
EU jsou identifikovány velké rozdíly, je pro představení různých 
mechanismů této kontroly podrobně analyzováno pět modelových 
případů ilustrujících různou podobu výkonu kolektivní kontroly3. 
Pátá část textu je věnována analýze fungování kontrolních a komu-
nikačních mechanismů od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 
(1. 1. 2010) do konce roku 2014 (31. 12. 2014). Nejprve se text věnuje 
analýze obsahu odůvodněných stanovisek, u kterých je zkoumána 
argumentace komor a parlamentů. Následuje kvantitativní část, 
která je postavena na autorem sestaveném datasetu. Ten pracuje 
s legislativními položkami EU, které byly ve zkoumaném období 
zaslány národním parlamentům a jejich komorám k vyjádření. Po-
slední úsek je věnován závěrečnému shrnutí dosažených poznatků 
a jejich diskuzi ve světle předchozího stavu poznání. Součástí zá-
věru je také podkapitola mající rozměr policy advising. Jejím cílem 
je poskytnout doporučení pro budoucí roli národních parlamentů 
jako kolektivního aktéra evropské integrace.

3 Modelové případy byly vybrány s ohledem na kritéria, která jsou předsta-
vena v úvodu kapitoly 5, kde jsou případy analyzovány. 
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