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Abstrakt 

Cílem práce je zjistit, čí zájmy prosazují zpravodajové výborů Evropského parlamentu 

v legislativním procesu. Práce se na případu schvalování směrnice o jmenné evidenci 

cestujících (Passenger Name Record, PNR) snažila ukázat, zda jsou zpravodajové, kteří 

mají na vyjednávání největší vliv, nejvíce ovlivňováni národní stranou, národní vládou, 

politickou skupinou EP, či vlastními ideologickými zájmy. Předpokladem bylo, že  

u zpolitizovaného tématu, kterým směrnice PNR bezpochyby byla, budou mít největší 

vliv národní vlády, které se po boku Francie snažily schválením této směrnice reagovat 

na teroristické útoky v Paříži z roku 2015 a zlepšit tak bezpečnostní situaci v Evropě. 

Pomocí rozhovorů se zástupci politických skupin EP a obsahové analýzy dokumentů 

práce shrnuje, že v konkrétním případě směrnice PNR nebyly nejdůležitější zájmy vlád, 

ale byly to ideologické zájmy zpravodajů, které se pohybovaly v linii větší ochrany 

bezpečí, či naopak lepší ochrany soukromí a osobních údajů občanů EU. Podle toho, 

zda se zpravodajům podařilo prosadit zájmy do směrnice, také hlasovali. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Abstract 

The aim of the thesis is to find out whose interests are promoted by the European 

Parliament Committee rapporteurs in a legislative process. The thesis tries to show on 

the case study of approving the Passenger Name Record (PNR) directive if the 

rapporteurs of the directive who influence the most the negotiations are influenced by 

their national party, the national government, the EP political group or by their own 

ideological interests. It was supposed that a very political topic as the directive PNR 

undoubtedly is, would be influenced the most by the national governments which 

alongside France tried to react on the terrorist attack in Paris in 2015 by adopting the 

directive and improving the security situation in the Europe. Through the interviews 

with the representatives of the EP political groups and content analysis of the relevant 

documents, the thesis concludes that in the concrete case of PNR directive, the interests 

of the governments are not the most significant but the ideological interests of the 

rapporteurs are. They are either in line with the interest of the EU citizens’ better 

security situation or better protection of their personal data. The rapporteurs voted 

according to ability to push their interests to the directive proposal. 
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Seznam zkratek  
 
Evropský parlament (EP) 

Skupina evropské lidové strany (European People’s Party, EPP) 

Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu 

(Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, S&D) 

Skupina aliance liberálů a demokratů pro Evropu (Alliance of Liberals and Democrats 

for Europe, ALDE) 

Skupina zelených/Evropské svobodné aliance (Greens/European Free Alliance, 

Zelení/EFA) 

Skupina evropských konzervativců a reformistů (European Conservatives and 

Reformists, ECR) 

Skupina konfederace evropské sjednocené levice a severské zelené levice (Confederal 

Group of the European United Left – Nordic Green Left, GUE/NGL)  

Skupina Evropy svobody a přímé demokracie (Europe of Freedom and Direct 

Democracy Group, EFDD) 

Skupina Evropy národů a svobody (Europe of Nations and Freedom, ENF) 

Směrnice o jmenné evidenci cestujících (Passenger Name Record directive, PNR) 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (Committee on Civil Liberties, 

Justice and Home Affairs, LIBE) 
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Úvod 
 

Prosazování zájmů na úrovni Evropské unie (dále EU) lze zkoumat z mnoha 

perspektiv. Prosazovat zájmy lze v rámci jednotlivých institucí, ale i napříč celou EU.  

O prosazování zájmů na úrovni EU se snaží samozřejmě i celá řada zájmových skupin  

a organizací. Každá z institucí zastupuje určité zájmy, stejně jako každý její člen. 

Evropský parlament (dále EP) je společně s Evropskou komisí reprezentantem zájmu 

nadnárodního principu a Rada a Evropská rada mezivládního. EP je navíc zastáncem 

práv občanů EU, protože je složen ze zástupců, kteří jsou od roku 1979 voleni občany 

v přímých volbách. Ačkoliv se EP daří postupně zvyšovat své pravomoci, nedaří se 

k volbám přitáhnout větší zájem voličů. Volební účast je stále nižší a i kvůli tomuto 

faktoru přibývá otázek týkajících se legitimity EP. Volby jsou také stále ovládány 

národními tématy a nikoliv tématy evropskými. Jsou to volby druhého řádu a tzv. 

protestní volby, kdy lidé volí často opozici k současné vládě. Volby do EP však nemají 

za cíl vznik nové exekutivy, jak je to v případě národních voleb, i když po přijetí 

Lisabonské smlouvy mají být jejich výsledky zohledněny při jmenování nového 

předsedy Komise, k čemuž poprvé došlo v roce 2014, kdy se stal novým předsedou 

Jean-Claude Juncker, kandidát strany EPP, která obdržela ve volbách nejvíce hlasů. EP 

se snaží tedy dokazovat svou legitimitu jinak, například aktivním vyjednáváním, které 

přináší viditelné politické výsledky. Jinak tomu nebylo ani v případě vyjednávání 

směrnice o jmenné evidenci cestujících (Passenger Name Record, dále PNR).   

 

Kontext práce 

Práce se zaměřuje na prosazování zájmů zpravodaji Výboru pro občanské 

svobody, spravedlnost a vnitřní věci (dále LIBE) v průběhu schvalování směrnice PNR. 

Tato směrnice je významným krokem EU a její reakcí na zhoršenou bezpečnostní 

situaci posledních let. Zároveň je ale kontroverzním tématem, u něhož je vnímán rozpor 

mezi ochranou dat pasažérů a ochranou jejich bezpečí. Právě proto trvalo schvalování 

směrnice pět let. Parlament v tomto procesu hrál velmi důležitou roli, protože navzdory 

vládám bránil jejímu schválení až do roku 2015. 

Právo na soukromí a ochranu dat patří k základním právům a svobodám jedince. 

Zároveň je všeobecně požadováno, aby v letecké dopravě byla prováděna efektivní 
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bezpečnostní opatření. Nové způsoby sledování a kontroly, které byly zavedeny 

v souvislosti s bojem proti terorismu, především shromažďování osobních informací  

o pasažérech, mají velký vliv na tato základní práva. Z toho vychází konflikt mezi 

používáním osobních dat pro bezpečnostní účely a jejich ochranou. Společně s hrozbou 

potencionálních teroristických činů se stává zájmem veřejnosti i hrozba narušení práva 

na soukromí. 

Hlavním důvodem shromažďování osobních dat pasažérů je obecně 

dokumentace osobní vzdušné přepravy. Ve většině případů tento proces zahrnuje 

informace o rezervaci letu z místa odletu do destinace a zpět. Tato informace je 

zanesena do registračního systému a už nemůže být vymazána. Informace o cestujících 

nezískávají pouze aerolinie, ale také státy. Pravidla mezinárodního mechanismu 

sledování jsou obsažena v Chicagské dohodě z roku 1944, která požaduje po každé 

letecké přepravní společnosti v mezinárodní dopravě, aby dokumentovala jmenný 

seznam pasažérů a míst jejich odletu a příletu. Kvůli světovým dramatickým událostem 

v letecké dopravě byla však po celém světě přijata bezpečnostní opatření a data 

pasažérů se stala jedním z nejdůležitějších zdrojů sledování v kontextu letecké 

dopravy.1 

První PNR systém byl zaveden v USA po útocích 11. 9. 2001. Všechny aerolinie 

musely zpřístupnit americké vládě elektronickou databázi s daty všech pasažérů. Také 

začala vyjednávání mezi EU a USA o společném PNR systému. EP musí dát k těmto 

smlouvám souhlas, může je však pouze přijmout, nebo odmítnout jako celek, ne 

přidávat dodatky. V roce 2007 byl tento text zablokován EP a nový návrh byl schválen 

v roce 2012 a platí po dobu sedmi let. Smlouva s Austrálií byla schválena v roce 2011  

a smlouva s Kanadou je nyní předmětem zkoumání Soudního dvora EU o slučitelnosti 

s Chartou základních práv EU. Prozatím zůstává v účinnosti smlouva z roku 2006. 

V červenci 2015 byla také zahájena jednání o smlouvě s Mexikem.2 

                                                 
1 Mironenko, Olga. “Air Passenger Lists in Civil Aviation.” 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5630/v12/undervisningsmateriale/Article%20PNR.pdf 

(staženo 5. 12. 2016). 
2 “EU Passenger Name Record (PNR) directive: an overview. ” Evropský parlament: Zpravodajství. 1. 6. 

2016. http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20150123BKG12902/eu-passenger-name-

record-(pnr)-directive-an-overview (staženo 10. 12. 2016). 
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Předmětem zkoumání této práce je případ směrnice o používání údajů jmenné 

evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických činů 

a závažné trestné činnosti. Tato směrnice umožní zpracovávání a vzájemné sdílení dat 

členskými státy EU. Poprvé byla navržena Komisí v roce 2011 na vyzvání Evropské 

rady s ohledem na závěry tzv. Stockholmského programu z roku 2009. V roce 2013 byl 

návrh zamítnut výborem LIBE pro nedostatečnou ochranu základních práv a osobních 

údajů. Návrh byl poté do výboru vrácen a v kontextu zhoršené bezpečnostní situace  

a teroristických útoků roku 2015 byli poslanci vyzváni, aby nalezli přijatelný 

kompromis a směrnice mohla být do konce roku schválena. EP požadoval zrychlení 

jednání o balíku ochrany dat, aby mohla jednání a hlasování probíhat souběžně. 

Cílem původní směrnice byla regulace předávání informací shromážděných 

leteckými společnostmi členských států EU a další způsob jejich zpracování. Návrh se 

vztahoval pouze na lety mezi členskými státy a třetími zeměmi. Přestože již nyní 

funguje systém předávání informací o osobách podezřelých z trestné činnosti, tak není 

možné, aby donucovací orgány členských států shromažďovaly, nebo si vyměňovaly 

informace o všech pasažérech. Směrnice má umožnit i identifikaci podezřelých osob, 

které dosud nejsou známy a tím předcházet terorismu a trestné činnosti. Jak napovídá 

název směrnice, shromážděné informace lze používat pouze pro účely prevence, 

vyšetřování a stíhání teroristických činů a závažné trestné činnosti.3  

Údaje získané donucovacími orgány států lze dle směrnice použít třemi způsoby. 

Zaprvé, mohou být použity při vyšetřování a trestním stíhání již spáchaných trestných 

činů. Pro tento účel je zapotřebí stanovit lhůtu, po kterou budou data uchovávána. 

Vyjednávání této problematiky je popsáno podrobněji v druhé a třetí kapitole. Zadruhé, 

získané informace lze použít v reálném čase při zajištění cestujících před tím, než 

trestný čin spáchají, v průběhu páchaní trestného činu nebo ihned po jeho spáchání. 

Získaná data mají být pro tyto účely porovnatelná s již známými informacemi pro 

úspěšnou identifikaci podezřelého. Poslední účel je využití údajů pro vytváření analýz  

a hodnotících kritérií. Na jejich základě mohou být vyhodnoceny nejčastější trasy cest 

pro obchod s drogami nebo lidmi.4 

                                                 
3 “Regulating the use of passenger name record (PNR) data.” European Council, Council of the European 

Union. http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/passenger-name-record/ 

(staženo 15. 12. 2016). 
4 Valachová, Sára. “Směrnice o jmenné evidenci cestujících – přispějí naše údaje k větší bezpečnosti 

v Evropě? ” 23. 2. 2016. Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty. 
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Návrh obsahuje několik součástí, kvůli kterým se vedla dlouhá vyjednávání. 

Jedná se například o lhůtu uchovávání dat v maskované i nemaskované podobě5, 

začlenění letů uvnitř EU, začlenění 100% letů z a do třetích zemí, seznamu 

teroristických a závažných trestných činů, kterých se směrnice týká. Tato vyjednávání 

jsou také popsána detailně v dalších kapitolách. Součástí směrnice je také konkrétní 

seznam osobních dat, která jsou od aerolinií vyžadována.6 

Směrnice byla schválena ve výboru LIBE 10. 12. 2015 a ještě předtím 

provizorně také Radou a EP 2. 12. 2015. Na plenárním zasedání EP byla společně 

s balíkem pro ochranu dat schválena 14. 4. 2016 a o sedm dní později i v Radě EU.7 

Nyní je na členských státech, aby ji implementovaly a zavedly potřebná opatření.  

Práce pohlíží na problematiku prosazování zájmů v EP perspektivou nového 

institucionalismu. Evropský poslanec a samozřejmě i zpravodaj je ovlivňován mnoha 

aktéry a všichni tito aktéři se snaží, aby v rámci vyjednávání prosazoval právě jejich 

zájem. Zpravodaje ovlivňují zájmy národní strany a vlády, politické skupiny EP  

a v neposlední řadě vlastní, kariérní či ideologické zájmy.8 Všechny tyto zájmy ale 

                                                                                                                                               
http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2016/02/Směrnice-o-jmenné-evidenci-

cestuj%C3%ADc%C3%ADch-–-přispěj%C3%AD-naše-údaje-k-větš%C3%AD-bezpečnosti-v-

Evropě.pdf (staženo 12. 12. 2016). 
5 Maskování dat znamená, že jsou některé jejich části učiněny nečitelnými, například jméno, adresa a 

kontaktní informace tak, aby byla znemožněna přímá identifikace pasažéra, ke kterému data patří.  
6 Lokalizační záznam PNR, datum rezervace/vystavení letenky, data zamýšlené cesty, jméno cestujícího, 

adresa a kontaktní informace (telefonní číslo, emailový adresa), veškeré informace o způsobech platby 

včetně fakturační adresy, úplná adresa pro jednotlivý záznam ve jmenné evidenci cestujících, informace o 

věrnostním programu cestujícího, cestovní agentura nebo zprostředkovatel, situace cestujícího včetně 

potvrzení odletu, odbavení, informací, kdy se cestující nedostavil k odletu nebo kdy se cestující dostavil 

na letiště bez rezervace, rozčleněné nebo rozdělené informace PNR, obecné poznámky( včetně údajů o 

nezletilých osobách ), informace o vystavení letenek, číslo sedadla, informace o sdílení kódů, veškeré 

informace o zavazadlech, počet a další jména cestujících v rámci jednoho záznamu PNR, veškeré 

shromážděné údaje API, všechny předchozí změny záznamů PNR uvedených pod body 1-18. 
7 “EU Passenger Name Record (PNR) directive: an overview.” 1. 6. 2016. Evropský parlament: 

Zpravodajství. http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20150123BKG12902/eu-passenger-

name-record-(pnr)-directive-an-overview (staženo 10. 12. 2016). 
8 Zde je potřeba rozlišit mezi termíny politická skupina EP a evropská politická strana. Evropská 

politická strana nebo také eurostrana je typ politické strany, která funguje na mezinárodní úrovni a na 

úrovni EU. Podle definice EP a Rady je alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupena členy 

Evropského parlamentu nebo v celostátních parlamentech či regionálních parlamentech nebo 

v regionálních shromážděních; nebo obdržela alespoň v jedné čtvrtině členských států alespoň tři 

procenta hlasů odevzdaných v každém z nich při posledních volbách do Evropského parlamentu a účastní 

se voleb do EP. Nařízení EP a Rady ES (č.2004/2003) ze dne 4.11.2003 o statutu a financování 

politických stran na evropské úrovni. 

Tyto strany jsou sdružovány v EP do politických skupin, kterých je v současné době sedm plus skupina 

nezařazených poslanců. Podle jednacího řádu EP se poslanci mohou sdružovat ve skupinách podle své 

politické příslušnosti. Politická skupina je tvořena poslanci zvolenými nejméně v jedné čtvrtině členských 

států. Nejnižší počet poslanců nutný k vytvoření politické skupiny je dvacet pět. Jednací řád EP 2016, 

čl.32.http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-

EP+20160915+RULE-032+DOC+XML+V0//CS&language=CS&navigationBar=YES. 
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fungují v kontextu instituce EP a EU, bez kterých by tento zajímavý fenomén nemohl 

vzniknout. Proto byl vybrán nový institucionalismus jako teoretické ukotvení  

a obsahová analýza jako nástroj k výzkumu jednotlivých zájmů zpravodajů. Použity 

byly i informace z rozhovorů se zástupci politických skupin EP, díky kterým bylo 

možné zájmy zpravodajů lépe analyzovat a pochopit. 

 Aby mohly být zájmy poslanců posouzeny konkrétně a do hloubky, práce se 

zaměřuje na specifický případ vyjednávání směrnice a na zástupce EP, kteří se jednání 

zúčastnili a měli největší možnost ovlivnění jejího znění, zpravodaje a stínové 

zpravodaje. Protože se jedná o úzkou skupinu sedmi lidí, výsledky se nedají zobecnit na 

fungování celého EP, ačkoliv mohou mnohé vypovídat. Především osobní zájmy, které 

mohou hrát v rozhodování velkou roli, má každý zpravodaj jiné.  

 Zájmy vlád jsou sledovány od roku 2011, ale co se týče zájmů národních stran, 

politických skupin EP a zpravodajů, práce se soustředí spíše na období roku 2015, kdy 

došlo k největšímu posunu ve vyjednávání. Tento rok byl pro směrnici zlomový 

v mnoha ohledech. Teroristický útok v Paříži na členy redakce satirického týdeníku 

Charlie Hebdo ze 7. 1. 2015 rozpohyboval znovuotevřené jednání o směrnici. Summit 

ministrů vnitra se konal v Paříži 11. 1. Francouzský ministr vnitra Bernard Cazeneuve 

vyzval ke společné akci EU v boji proti terorismu a stálý předseda Evropské rady 

Donald Tusk poté slíbil diskuzi o tomto tématu na summitu Evropské rady v únoru  

a také slíbil, že požádá EP, aby urychlil práci na vyjednávání směrnice PNR.9  

Jednání se dala do pohybu, ale ke schválení návrhu ve výboru a k začátku 

trialogů došlo až po další sérii teroristických útoků v Paříži ze 13. 11. 2015. Rada EU ve 

složení ministrů vnitra se sešla 20. 11. v Bruselu a znovu v čele s lucemburským 

ministrem vnitra zdůraznila nutnost schválení směrnice PNR do konce roku 2015  

a přijetí dalších opatření v oblasti držení zbraní, kontroly vnějších hranic EU, sdílení 

informací, financování terorismu a trestního stíhání teroristických činů a násilného 

extremismu.10  

 Práce se zaměřuje na národní vlády čtyř zemí, ze kterých pochází zpravodaj  

a stínoví zpravodajové. Konkrétně je to Velká Británie, Německo, Nizozemsko  

                                                 
9 Barbière, Cécile. “Paris to hold emergency summit of European Ministers.” 9. 1. 2015. 

https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/paris-to-hold-emergency-summit-of-

european-ministers/ (staženo 12. 12. 2016). 
10 “Justice and Home Affairs Council.” 20. 11. 2015. European Council, Council of the European Union. 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/11/20/ (staženo 12. 12. 2016). 
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a Švédsko. Protože ale francouzská vláda měla na vyjednávání velký vliv, je analyzován 

i její postoj v rámci Rady EU. 

 

Cíl práce 

 Hlavním cílem práce je vyzkoumat, čí zájmy hájí zpravodaj a stínoví 

zpravodajové ve vyjednávání. Práce odpovídá na otázku, zda se zpravodajové snaží  

o prosazování zájmů své národní strany, která může zajistit jmenování poslance do 

dalších voleb a nebo také kariéru v domácí politice po skončení mandátu v EP. Nebo 

zda hájí zájmy své národní vlády, kde velmi záleží, jestli je národní strana poslance její 

součástí nebo nikoliv a také na tom, jak mediálně sledované a kontroverzní je 

projednávané téma. Dále práce sleduje zájmy politických skupin EP zpravodajů a to, 

jestli volí v souladu se skupinou. Ve volebním období 2014–2019 působí v EP sedm 

politických skupin a skupina nezařazených poslanců.11 Všechny skupiny, kromě 

Skupiny Evropy národů a svobody, měly ve výboru LIBE při vyjednávání své zástupce 

v roli stínových zpravodajů, zpravodaj Timothy Kirkhope byl členem Skupiny 

evropských konzervativců a reformistů.  Je důležité zvážit stupeň soudržnosti hlasování 

skupiny jako jednu z proměnných. Práce odpovídá také na otázku, zda zpravodaj hájí 

své vlastní kariérní či ideologické zájmy. Určitou roli hraje pravicové či levicové 

přesvědčení, podpora proevropského nebo euroskeptického přístupu, ale také osobní 

přesvědčení o  správných podmínkách ve vyjednávané směrnici.  

 Hlavním předpokladem práce je, že v konkrétním případě směrnice o jmenné 

evidenci cestujících, měly velký vliv vlády, především největších evropských států, 

které se snažily nějakým způsobem reagovat na sérii teroristických útoků. Snažily se 

nabídnout občanům, ale i médiím, možnosti zlepšení bezpečnostní situace. A protože 

směrnice PNR ležela na stole již od roku 2011, bylo možné ji vzít a použít jako 

prostředek, kterým vlády dokazují, že EU je schopna rychle, otázkou zůstává zda  

i efektivně, reagovat na teroristické útoky. Členové především francouzské vlády se 

osobním zasazením snažili o co nejrychlejší schválení směrnice s určitými požadavky, 

                                                 
11 Ve funkčním období 2014-2019 se jedná o tyto skupiny: Skupina evropské lidové strany (EPP), 

Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D), Skupina aliance 

liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), Skupina zelených/Evropské svobodné aliance (Greens/EFA), 

Skupina evropských konzervativců a reformistů (ECR), Skupina konfederace evropské sjednocené levice 

a severské zelené levice (GUE/NGL) Skupina Evropy svobody a přímé demokracie (EFDD), Skupina 

Evropy národů a svobody (ENF). Skupina ENF byla založena v červnu 2015. Sdružuje euroskeptické až 

nacionalistické pravicové strany. Tato skupina však nebyla zastoupena stínovým zpravodajem ve 

vyjednávání směrnice PNR, takže její vznik neměl na vyjednávání o směrnici větší vliv. 
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které měla obsahovat. Žádný zpravodaj sice nepochází z Francie, ale čtyři pocházejí 

z Německa a hlavní zpravodaj z Velké Británie, ze zemí, které přislíbily Francii 

podporu v boji proti terorismu. Proto je předpokladem práce, že zpravodajové 

prosazovali zájmy svých vlád a tedy i francouzský zájem. 

 Ačkoliv je tematika zájmů poslanců EP předmětem značného zájmu akademiků, 

každý výzkum prováděný na konkrétní legislativě má svůj význam, protože je velmi 

specifický. Také každý výzkum, jehož součásti jsou rozhovory se zástupci aktérů 

vyjednávání je hodnotným příspěvkem do diskuze o tomto tématu. Směrnice PNR byla 

schválena v dubnu roku 2016, není proto z tohoto hlediska zatím prozkoumána. Jedná 

se o velmi aktuální téma, které rozděluje nejen EP, ale také společnost, protože hranice 

mezi ochranou bezpečí občanů a ochranou jejich soukromí se zdá být čím dál tím tenčí.  

 

State of the art 
 

Evropský parlament se v mnoha ohledech liší od národních parlamentů. Právě 

pro svá specifika je oblíbeným tématem studia vědců, kteří analyzují jeho vývoj, 

fungování, vnitřní strukturu, procesy rozhodování i role jednotlivých aktérů. 

Prosazování zájmů je nedílnou součástí každodenního fungování této instituce. I touto 

problematikou se zabývá mnoho autorů, kteří popisují, jak jsou prosazovány zájmy 

v jednotlivých institucích a na různých úrovních EU.  

Řada autorů se zabývá obecně Evropským parlamentem, jeho fungováním  

a složením. K podrobnému přehledu o vývoji a fungování EP je velmi přínosná kniha 

The European Parliament od autorů Davida Judge a Davida Earnshawa.12 Je zde 

podrobně popsána struktura EP a také to, jak jeho jednotlivé složky fungují. Součástí 

knihy je také případová studie zaměřená na vliv EP při vyjednávání norem o cenách za 

roaming. Postup vyjednávání je kvalitativně analyzován a jsou zde vyhodnoceny role 

důležitých osobností. Autoři docházejí k závěru, že pouhé studie plenárních hlasování  

a počtu přijatých dodatků odhalují velmi málo o politicky a procedurálně komplexním 

procesu prosazování legislativního vlivu. Také uvádějí, že navzdory racionálním 

modelům, se může ukázat chování aktérů velmi iracionální. V závěru kapitoly podtrhují 

zjištění z případových studií, že EP je ve spolurozhodovací proceduře roven Radě a ke 

                                                 
12 Judge, David, and David Earnshaw. 2008. The European Parliament. Houndmills: Palgrave.  
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zvyšování svého vlivu dobře využívá nových, neformálních postupů ve vyjednávání, 

jako například trialogů.13 

Ještě více v podobném duchu pomůže pochopit strukturu a fungování EP 

stejnojmenná kniha Richarda Corbetta, Francise Jacobse a Michaela Shackletona.14 

Tyto knihy slouží jako základní, nicméně podrobné příručky pro získání informací o EP 

a také jako nezbytné doplnění české literatury zabývající se stejným tématem. Zde je 

nutné uvést práci Víta Dočkala a kolektivu Evropský parlament, která podává popis 

instituce, stejně jako možné perspektivy jejího dalšího vývoje.15 Institucemi EU, včetně 

EP, a jejich fungováním se zabývá také kniha Ivo Šlosarčíka Politický a právní rámec 

evropské integrace.16 

V průběhu integračního procesu došlo několikrát ke zvětšení vlivu EP v procesu 

rozhodování, až byla Maastrichtskou smlouvou schválena procedura spolurozhodování, 

kde EP stojí na stejné úrovni jako Rada. Také přijetí Lisabonské smlouvy proměnilo 

vliv EP a to především rozšířením oblastí, ve kterých se používá právě 

spolurozhodovací procedura. Touto problematikou se zabývá mnoho autorů. Na 

samotnou implementaci Lisabonské smlouvy se zaměřuje Desmond Dinan v článku  

Governance and Institutions: Implementing the Lisbon Treaty in the Shadow of the Euro 

Crisis.17 Dopad změn na instituce pak rozebírá v článku Institutions and Governance: A 

New Treaty, a Newly Elected Parliament and a New Commission.18 Změny ve 

fungování EP analyzuje i kapitola Zuzany Kasákové v publikaci Instituce Evropské unie 

a Lisabonská smlouva19 a také studie Andrease Maurera The European Parliament after 

Lisbon: Policy-making and Control.20 Roger Scully ve studii Policy Influence and 

Participation in the European Parliament tvrdí, že větší legislativní moc poslance 

                                                 
13 Ibid. 254-272. 
14 Corbett, Richard, Francis Jacobs, and Michael Shackleton. 2011. The European Parliament. Eighth 

edition. United Kingdom: John Harper Publishing. 
15 Dočkal, Vít, Petr Kaniok, a Jan Závěšický. 2007. Evropský parlament. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav.  
16 Šlosarčík, Ivo. 2010. Politický a právní rámec evropské integrace. Praha: Walters Kluwer ČR. 66-86. 
17 Dinan, Desmond. 2011. “Governance and Institutions: Implementing the Lisbon Treaty in the Shadow 

of the Euro Crisis.” Journal of Common Market Studies 49: 103-121. 
18 Dinan, Desmond. 2010. “Institutions and Governance: A New Treaty, a Newly Elected Parliament and 

a New Commission. ” Journal of Common Market Studies 48: 95-118. 
19 Šlosarčík, Ivo a Zuzana Kasáková. 2013. Instituce Evropské Unie a Lisabonská Smlouva. Praha: Grada. 
20 Maurer, Andreas. 2008. “The European Parliament after Lisbon: Policy-making and Control.” Stiftung 

Wissenschaft und Politik: Berlin. 
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v rámci spolurozhodovací procedury je impulsem k větší angažovanosti poslanců  

a vyšší volební účasti na plenárním zasedání.21 

Spolu s rozšířením procedury spolurozhodování do většiny oblastí, přichází 

trend zrychlování legislativního procesu. Stále více legislativních návrhů je přijímáno 

v prvním čtení za pomoci předchozího vyjednávání formou trialogů. Toto zvyšování 

efektivity na úkor transparentnosti a tudíž i legitimity, protože Parlament již nefunguje 

jako místo pro debatu, rozebírají na příkladu sedmého parlamentu autoři Julia De 

Clerck-Sachsse a Piotr Maciej Kaczyński v článku The European Parliament – More 

powerful, less legitimate? An outlook for the seventh 7th term.22 

Úspěch poslanců prosadit zájmy do legislativního návrhu závisí na mnoha 

faktorech (soudržnost strany, schopnost argumentace, zkušenosti, expertiza). Jedním 

z nich je zařazení poslance do výboru, který se legislativou zabývá. Členstvím ve 

výboru získává poslanec přístup k podstatným a detailním informacím a k vyjednávání, 

které předchází hlasování na plenárním zasedání a může proto lépe ovlivňovat své 

kolegy. Tématem výborů a koordinace činnosti v nich se zabývá studie The Organizing 

of the European Parliament: Committees, Specialization and Co-Ordination Shauna 

Bowlera a Davida Farrella.23 a také studie Michaela Kaedinga The World of Committee 

Reports: Rapporteurship Assignment in the European Parliament.24  

Samotné chování poslanců podléhá několika faktorům. Někteří autoři se 

přiklánějí k názoru, že na poslance má větší vliv národní strana. Richard Whitaker se 

v knize The European Parliament’s Committees zaměřuje na vývoj vlivu výborů a na 

měnící se vztah s národními politickými stranami v souvislosti se zvyšujícím se 

legislativním vlivem EP.25 Dle autora, díky vlivu činnosti výborů na utváření 

legislativy, mají národní strany stále větší zájem o dění v těchto výborech a o 

dosazování svých poslanců do legislativně aktivnějších a vlivnějších z nich. Vlivem 

zpravodajů na celkový proces rozhodování EP se poté zabývá článek Roryho Costello  

a Roberta Thompsona The policy impact of leadership in committees: Rapporteur’s 

                                                 
21 Scully, Roger. 1997. “Policy Influence and Participation in the European Parliament.” Legislative 

Studies Quarterly 22 (2): 233-252. 
22 De Clerck-Sachsse, Julia and Piotr Maciej Kaczyński. 2009. “The European Parliament – More 

powerful, less legitimate? An outlook for the seventh 7th term.” CEPS Working Document 314.  
23 Bowler, Shaun, and David Farrel. 1995. “The Organizing of the European Parliament: Committees, 

Specialization and Co-Ordination. ” British Journal of Political Science. 25 (2): 219-243. 
24 Kaeding, Michael. 2005. “The World of Committee Reports: Rapporteurship Assignment in the 

European Parliament. ” The Journal Of Legislative Studies 11: 82-104. 
25 Whitaker, Richard, Francis Jacobs, and Michael Shackleton. 2011. The European Parliament's 

Committees: National Party Influence and Legislative Empowerment. 8. ed. Routledge/Uaces 

Contemporary European Studies 18. New York: Routledge. 
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influence on the European Parliament’s Opinions.26 Autoři se shodují na významném 

vlivu národních stran při utváření preferencí zpravodajů. Roger Scully je jedním 

z dalších autorů, kteří se zabývají vztahem národních stran a poslanců EP.27 V jeho 

teorii se poslanci EP stávají agenty národních stran, kteří se snaží prosadit stranické 

politické cíle na evropské úrovni. 

K této problematice přispěl mnoha studiemi britský politolog Simon Hix. 

Publikace kolektivu autorů o hlasování poslanců od roku 1979 vyhodnocuje, jestli 

poslanci hlasují spíše v souladu s politickou skupinou EP, nebo národní stranou. 

Součástí knihy je případová studie o schvalování směrnice o nabídkách převzetí, skrze 

kterou autoři ukazují, že politické skupiny a ideologické přesvědčení mají vliv na 

hlasování poslanců.28 Zajímavé je, že případovou studii označují za výjimku potvrzující 

pravidlo, protože závěrem celé knihy je, že větší vliv na poslance v EP mají národní 

strany, protože mají více mechanismů, jak poslance kontrolovat.29 V navazující studii 

After Enlargement: Voting Patterns in the Sixth European Parliament, poukazují autoři 

na případu hlasování o směrnici o službách kromě vlivu národní strany také na vliv 

ideologie.30 

Vědci, kteří se kloní spíše k názoru, že poslanci jsou ovlivňováni politickou 

skupinou v EP, zdůrazňují vysokou úroveň soudržnosti evropských politických skupin 

při hlasování. Nils Ringe ve své knize Who Decides, and How? Preferences, 

Uncertainty, and Policy Choice in the European Parliament uvádí šest případových 

studií se zaměřením na hledání tzv. focal points, což jsou klíčové body legislativního 

návrhu, které je třeba odhalit, aby členové výborů mohli lépe interpretovat své 

stanovisko a přesvědčit ostatní členy skupiny, aby hlasovali o návrhu stejně.31 Autor 

zjišťuje, jaké ideologické aspekty nejvíce ovlivnily hlasování o konkrétních normách  

a dochází k závěru, že právě soudržnost politických skupin EP a systém, ve kterém 

běžní poslanci hlasují, většinou podle instrukcí svých lépe informovaných stranických 

kolegů ve výborech, nahrává většímu vlivu politické skupiny na poslance. Podle 

                                                 
26 Costello, R., and R. Thomson. 2010. “The Policy Impact of Leadership In Committees: Rapporteurs' 

Influence On The European Parliament's Opinions”. European Union Politics 11 (2): 219-240.  
27 Scully, R. 2001. “National Parties and European Parliamentarians: Developing and Testing an 

Institutionalist Theory.” European Parliament Research Group Working Paper. 6 
28 Hix, Simon, Abdul G. Noury, and Gérard Roland. 2007. Democratic Politics In The European 

Parliament. Themes In European Governance. Cambridge: Cambridge University Press. 200-215. 
29 Ibid. 216. 
30 Hix, S. and Noury, A. 2009. “After Enlargement: Voting Patterns in the Sixth European Parliament.” 

Legislative Studies Quarterly 34: 159–174.  
31 Ringe, Nils. 2010. Who Decides, And How?: Preferences, Uncertainty, And Policy Choice In The 

European Parliament. New York: Oxford University Press. 
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Ringeho jsou národní strany poslancům příliš vzdáleny a nemají takový potenciál  

k jejich kontrole.32 

Stejného názoru o významu soudržnosti politických skupin EP je Thorsten Faas 

ve studii To defect or not to defect? National, institutional and party group pressures on 

MEPs and their consequences for party group cohesion in the European Parliament.33 

Podotýká ale, že je pravděpodobné, že pokud dojde ke konfliktu pozice národní strany  

a politické skupiny EP, poslanci, kteří se zaměřují nejvíce na své znovuzvolení, budou 

hlasovat v souladu s národní stranou. Stejné tvrzení nalezneme i v práci autorů Stephena 

Meserve, Daniela Pemsteina a Williama Bernharda Political Ambition and Legislative 

Behavior in the European Parliament.34 

Samostatnou rolí poslance a jeho kariérou se zabývá také řada studií. Susan 

Scarrow v článku  Political Career Paths and the European Parliament shrnuje, že 

ačkoliv poslance vysílají národní strany, poslanci mají tendenci se osamostatnit a hájit 

zájmy, prestiž a zvyšující se vliv evropské instituce.35 Nezávislost na národních stranách 

popisuje také studie Raunia Tapia Losing Independence or Finally Gaining 

Recognition?: Contacts Between MEPs and National Parties.36 Autor tvrdí, že i když se 

národní strany s postupným zvyšováním vlivu EP snaží ovlivňovat poslance, ti zůstávají 

nezávislí a hlasují spíše podle konzultací než podle instrukcí a budují si vlastní politický 

vliv uvnitř EP. Osamostatnění se od národních stran také napomáhá k větší soudržnosti 

hlasování politických skupin EP. Na druhou stranu autor argumentuje, že těsnější 

spolupráce s národní stranou zaručuje lepší informování domácího prostředí  

o evropských záležitostech. Konflikt ideologických a národních zájmů poslance 

rozebírá článek Svena-Olivera Proksche a Jonathana B. Slapina Position Making in 

European Parliament Speeches, který na příkladu vymezování se poslanců 

v parlamentních debatách ukazuje, že poslanci se více vymezují v rámci skupiny  

                                                 
32 Ibid. 113-191. 
33 Faas, Thorsten. 2003. “To defect or not to defect? National, institutional and party group pressures on 

MEPs and their consequences for party group cohesion in the European Parliament.” European Journal of 

Political Research 42: 841–866.  
34 Meserve, Stephen A., Pemstein, Daniel., Bernhard, William T. 2009. “Political Ambition and 

Legislative Behavior in the European Parliament.” The Journal of Politics. 71 (3): 1015-1032. 
35 Scarrow, Susan E. 1997. “Political Career Paths and the European Parliament.” Legislative Studies 

Quarterly. 22 (2): 253-263. 
36 Raunio, Tapio. 2000. “Losing Independence or Finally Gaining Recognition?: Contacts Between 

MEPs and National Parties.” Party Politics 6 (2): 211-223. 
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a národní strany než ideově, v kontextu pravo-levicové politiky.37  

Vzhledem k tématu práce je důležitou součástí literatura zabývající se procesem 

rozhodování v EU a prosazováním zájmů. Rozhodování v EU je jiné než v jakékoliv 

jiné organizaci či státu, je proto předmětem zkoumání mnoha vědců. Zabývají se jím 

například autoři Wallace, Pollack a Young v knize Policy-making in the European 

Union.38 Proces rozhodování je ovlivňován mnoha faktory a také zapojením 

jednotlivých aktérů. Toto téma řeší ve svém článku What determines EU decision 

making? Needs, power or both?39 autoři Kauppi a Widgrén. Perspektivou prosazování 

zájmů jako lobbingu se zabývá kniha autorů Pedlera a Schendelena Lobbying in the 

European Union: companies, trade, associations and issue groups.40 Pomocí 

případových studií ukazuje, že v EU neexistuje jednotná strategie, jak prosazovat svůj 

zájem. Vždy záleží na konkrétním tématu a úrovni, na které má být zájem prosazen.  

Tvorba národního zájmu a jeho prosazování je tématem mnoha studií. Článek 

Promoting the National Interest od Condoleeze Rice vysvětluje vytváření amerického 

národního zájmu po skončení studené války a utváření jeho klíčových priorit.41 Zájmy 

České republiky v EU jsou popsány v knize kolektivu autorů Česká republika 

v Evropské unii: Evropský integrační proces a zájmy České republiky.42 Kniha se 

zaměřuje na různé aspekty od regionální politiky po reformu institucí z pohledu České 

republiky. Andrew Moravscik ve své studii Negotiating the Single European Act: 

National Interests and Conventional Statecraft in the European Community ukazuje 

důležitou roli národních zájmů při vyjednávání Jednotného evropského aktu.43 Podle 

autora právě rozdílné národní zájmy největších členských států určily, že cesta měnové 

unie bude pro všechny nejschůdnějším znovunastartováním evropské integrace po 

období tzv. eurosklerózy. 

                                                 
37 Proksch, Sven-Oliver, and Jonathan B. Slapin. 2010. “Position Making in European Parliament 

Speeches.” British Journal of Political Science 40 (3): 587-611. 
38 Wallace, H., Pollack, M.A., Young, A.R. 2010. “Policy-making in the European Union.” Oxford  
University Press, Oxford; New York. 
39 Kauppi, H., Widgrén, M. 2004. “What determines EU decision making? Needs, power or both?” 

Economic Policy 19: 221–266. 
40 Pedler, R.H., and Schendelen. (eds.). 1994. Lobbying the European Union: companies, trade  

associations and issue groups. Dartmouth, Aldershot 
41 Rice, Condoleezza. 2000. “Promoting the National Interest.” Foreign Affairs 79 (1): 45-62 

https://www.jstor.org/stable/20049613?seq=1#fndtn-page_scan_tab_contents 
42 Dočkal, Vít et al. 2006. Česká republika v Evropské unii: Evropský integrační proces a zájmy České 

republiky. Masarykova Univerzita. Mezinárodní politologický ústav. 

http://www.iips.cz/userfiles/file/Ceska_politika_v_eu_evropsky_integracni_proces_a_zajmy_cr.pdf 
43 Moravcsik, Andrew. 1991. “Negotiating the Single European Act: National Interests and Conventional 

Statecraft in the European Community.” International Organization 45 (1): 19-56. 
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Řada autorů se zaměřuje na prosazování zájmů v jednotlivých institucích EU. 

Jeffrey Lewis popisuje každodenní proces rozhodování a socializace v COREPERU 

v článku The Janus Face of Brussels: Socialization and Everyday Decision Making in 

the European Union.44 Možnosti prosazování zájmu státu v EP jsou pak analyzovány 

v práci Zuzany Kasákové a Tomáše Weisse Ve správnou chvíli na správném místě: 

Prosazování zájmů České republiky v Evropském parlamentu.45 Gehring a Schneider 

analyzují v článku Towards the Greater Good? EU Commissioners’ Nationality and 

Budget Allocation in the European Union prosazování zájmů komisařů a vliv jejich 

národnosti při jednání o rozpočtu pro společnou zemědělskou politiku. Ve studii je 

analyzován konflikt zájmů komisaře, který je zvolen národní vládou, ale v EU má za 

úkol zastávat její obecný zájem. Autoři dochází k závěru, že národní princip hraje stále 

podstatnou roli a komisaři se snaží při vyjednávání rozpočtu zohlednit zájmy svého 

státu.46 

 

Struktura práce 

Práce je rozdělena do čtyř částí. Po počátečním uvedení do teorie nového 

institucionalismu a teorie prosazování zájmů a lobbingu, se práce ve třech kapitolách 

věnuje jednotlivým zájmům, které mohou poslanci při vyjednávání prosazovat. Nejprve 

jsou popsány zájmy národních stran, jejichž členové působili ve výboru LIBE v průběhu 

vyjednávání směrnice PNR jako zpravodaj a stínoví zpravodajové. Ne vždy je národní 

strana zpravodaje součástí národní vlády, a proto je zajímavé porovnat postoj vlády 

zpravodaje s postojem právě národní strany. Dále je analyzován i postoj Rady EU  

a z jejích zástupců nejvíce představitelů francouzské vlády, která hrála v procesu 

schvalování důležitou roli. V další kapitole je věnována pozornost zájmům jednotlivých 

politických skupin EP, které buďto směrnici velmi podporovaly, nebo odsuzovaly 

(alespoň některé její části), a nebo neměly vymezenou jasnou linii hlasování. Součástí 

kapitoly je i popis toho, jak se skupinám podařilo zájmy prosadit v průběhu vyjednávání 

ve výboru LIBE. Poslední kapitola uzavírá práci analýzou osobních zájmů zpravodajů  

a jejich ideologickým vymezením, které, jak se ukázalo, je v této kontroverzní 

problematice, jedním z hlavních faktorů ovlivňujících hlasování zpravodajů.  

                                                 
44 Lewis, J. 2005. “The Janus Face of Brussels: Socialization and Everyday Decision Making in the 

European Union.” International Organization 59. 
45 Kasáková, Zuzana a Tomáš Weiss. 2016. “Ve správnou chvíli na správném místě: Prosazování zájmů 

České republiky v Evropském parlamentu.” Ústav mezinárodních vztahů Praha. 
46 Gehring, Kai and Stephen A. Schneider. 2016. “Towards the Greater Good? EU Commissioners 

Nationality and Budget Allocation in the European Union.” CIS Working Paper 86.  
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1. Výzkumný rámec 

 
Evropská unie je bezpochyby nejvíce institucionalizovanou mezinárodní 

organizací na světě se systémem mezinárodních a nadnárodních institucí a rychle se 

rozšiřujícím souborem právních norem. Lze ji zkoumat z mnoha různých perspektiv  

a za použití různých teorií. Protože cílem práce je zkoumání aktérů Evropského 

parlamentu, jejichž chování je velmi ovlivňováno institucionální strukturou politických 

stran, skupin a celkově EP, ve které se pohybují, teoretickým ukotvením práce je teorie 

tzv. nového institucionalismu.  

Politické vědy byly do velké míry založené na studiu suverénních, teritoriálních 

států vestfálského systému. V minulých desetiletích ale hierarchická role politického 

centra každého státu a “anarchické” vztahy mezi státy prošly velkými změnami, 

například vznikem Evropské unie.47 Proces evropské integrace radikálně změnil povahu 

vládnutí v Evropě. Především od znovunastartování integrace a přijetí Jednotného 

evropského aktu se vládnoucí struktury velmi proměnily. Tyto změny ve vládnutí  

v Evropě byly provázeny posunem teoretických zkoumání v evropských studiích. EU, 

spíše než jako proces integrace, začala být vnímána jako politický systém existující ve 

svém vlastním právu, který vyžaduje teoretickou analýzu jako fungující politické 

uskupení.48 Proto není překvapivé, že teorie nového institucionalismu je stále více 

uplatňována ve zkoumání unie jako politického zřízení a evropské integrace jako 

dynamického procesu. 

V rámci politických skupin a výborů Parlamentu probíhá proces prosazování 

zájmů. Různí aktéři se snaží lobbovat prostřednictvím poslanců EP za své zájmy a sami 

poslanci, především ti, co se účastní jednání ve výborech, se stávají aktéry, kteří 

ovlivňují zájmy svých stranických kolegů. Práce se proto zaměřuje na zkoumání 

chování aktérů EP, které je formováno v rámci institucí, z hlediska prosazování zájmů  

a lobbingu. Teorie prosazování národního zájmu je důležitý koncept v oblasti studia 

mezinárodních vztahů, s jehož pomocí můžeme analyzovat správnost zahraniční 

politiky státu.49 V práci slouží zjištění národních zájmů v procesu schvalování směrnice 

                                                 
47 Brunsson, N. and Olsen, J. P. 1998. “Organization theory: thirty years of dismantling, and then …?” 

Organizing Organizations. Bergen: Fagbokforlaget. 13-43. 
48 Awesti, Anil. 2007. “The European Union, New Institutionalism and Types of Multi-Level 

Governance.” Political Perspectives 2 (8). 
49 Krpec, Oldřich. 2009. Národní zájmy v moderní demokracii: Česká republika. Brno: Masarykova 

univerzita, Mezinárodní politologický ústav.16. 
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jako výchozí bod, podle nějž je možné určit, zda zpravodajové jednali v zájmu svého 

národního státu, či nikoliv.  

 

1.1 Nový institucionalismus 

 
Teorie nového institucionalismu je jednou z hlavních teorií evropské integrace. 

Zaštiťuje celou řadu přístupů, které se shodují na myšlence, že role institucí je 

významná a prospěšná pro politické výsledky. Na rozdíl od intergovernmentalistických 

přístupů, které určují jako hlavní aktéry integrace členské státy a jejich vlády, nový 

institucionalismus se snaží najít odpověď na otázku, jakou roli hrají instituce  

a organizace v procesu rozhodování a jaká váha má být v tomto procesu připisována 

kontextu jedince a instituce v širším rámci kultury, společenských norem a konvencí.50 

Instituce vystupují jako intervenující proměnná mezi preferencemi aktérů a výsledky 

politiky. 

Počátky nového institucionalismu lze nalézt v dílech Johna W. Meyera a Briana 

Rowana51, Lynne G. Zucker52 , Paula Di Maggia a Waltera Powella 53, Pamely Tolbert  

a Lynne G. Zucker54 a Johna W. Meyera a Richarda W. Scotta55. Dohromady daly tyto 

práce teoretický základ pro více než další tři desetiletí výzkumu organizací. Velký důraz 

byl kladen na institucionální kontext, ale také na vztahy mezi institucemi. 

Institucionální kontext je definován jako pravidla, normy a ideologie širší společnosti.56 

                                                 
50 Koelble, Thomas A., Karen Schweers Cook, Margaret Levi, Mark Granovetter, Richard Swedberg, 

James G. March, Johan P. Olsen, et al. 1995. “The New Institutionalism In Political Science And 

Sociology”. Comparative Politics 27 (2): 231-243. 232. 
51 Meyer, John W., and Brian Rowan. 1977. “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth 

Ceremony“. American Journal of Sociology 83 (2): 340-363. 

Meyer, John W., and Brian Rowan. 1983. “The strucuture of educational organizations. ” in J.W. Meyer 

and W.R. Scott (eds.). Organizational environments: Ritual and Rationality. Beverly Hills: Sage 

Publications. 
52 Zucker, L.G. 1977. “The role of institutionalization in cultural persistence.” American Sociological 
Review 42: 726-743. 

Zucker, L.G. 1983. “Organizations as institutions.” Research in the Sociology of Organizations 2: 1-47. 
53 DiMaggio, Paul J., Powell, Walter W. 1983. “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 

Collective Rationality in Organizational Fields.” American Sociological Review. 48 (2): 147-160. 
54 Tolbert, P.S., and Zucker, L.G. 1983. “Institutional sources of change in the formal structure of 

organizations: The diffusion of civil service reform, 1880-1935.” Administrative Science Quarterly 30: 
22-39.  
55 Meyer, J.W., and Scott W.R. 1983. Organizational Environments. Beverly Hills, CA: Sage 

Publications. 
56 Meyer, John W., and Brian Rowan. 1983. 84. 
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 Je nemožné nalézt jednu správnou definici instituce. Instituce existují na úrovni 

jedince (například zvyk podání ruky při seznamování v západních společnostech), 

organizace (jednotlivé struktury), ale i v různých oblastech a na úrovni celé společnosti 

(právní systém). Výše zmiňovaní autoři se však v první řadě zajímají o instituce  

a institucionální proces na úrovni organizací. Že je něco institucionalizované znamená, 

že nepřemýšlíme nad alternativou, institucionalizované postupy jsou obecně 

následované a stálé.57 Z prací vyplývá, že společenské hodnoty ovlivňují organizace  

a tyto organizace přijímají struktury, aby se legitimizovaly.58 

Jednu z definic představil ve svém výzkumu John W. Meyer, který přispěl 

významným způsobem k vývoji teorie nového institucionalismu globalizace, známé 

jako teorie světových společenství.59 V jeho interpretaci fungují institucionální předpisy 

jako mýty, které aktéři přijímají a tím získávají autoritu, moc a lepší existenční 

vyhlídky.60 V osmdesátých letech byl pak výzkum ovlivněn myšlenkami Paula di 

Maggio a Waltera W. Powella, kteří navázali na tzv. starý institucionalismus Maxe 

Webera a revidovali jeho teorii železné klece.61 K novému institucionalismu uvádějí, že 

struktura instituce vychází ze souboru omezení, která jsou vyžadována státem  

a obchodními společnostmi. Instituce a stát se navzájem ovlivňují, vede to k vytvoření 

struktury, která se nazývá institucionální isomorfismus.62  

V osmdesátých letech byl také výzkum vystaven konfrontaci s daty. Studie 

přinesly rozdílné přístupy a příčinné používání termínu institucionální. Lze rozlišit čtyři 

druhy studií, které přijímají instituce jako racionalizované mýty. První ukazují, že 

organizace jsou motivovány k dosažení legitimity přijímáním postupů, které jsou 

obecně přijímány jako racionální.63 Druhé studují názor, že se instituce soustřeďují 

                                                 
57 Tobert, P.S., and Zucker, L.G. 1983. 25. 
58 Greenwood, Royston, Christine Oliver, Kerstin Sahlin, and Roy Suddaby, eds. 2008. The Sage 

Handbook Of Organizational Institutionalism. Los Angeles: SAGE. 7. 
59 Teorie světových společenství, World polity theory nebo také World society theory, byla vytvořena 

jako analytický rámec pro interpretaci globálních vztahů a struktur. Teorie považuje světový systém za 

systém sociální obsahující kulturní rámec, který je nazýván světovým politickým zřízením. Tento rámec 

zahrnuje a ovlivňuje aktéry jako národy, mezinárodní organizace a jednotlivce. Meyer, John W., John 

Boli, George M. Thomas, and Francisco O. Ramirez. 1997. “World Society And The Nation‐State.” 

American Journal of Sociology 103 (1): 144-181. 
60 Meyer, John W., Rowan, Brian. 1977.  
61 Sociologický termín železná klec je vyjádření Maxe Webera pro rostoucí racionalizaci v sociálním 

životě především západních kapitalistických společností. Železná klec uvězní jednotlivce v systémech 
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kolem postupů předpokládaných za racionální.64 Třetí porovnávají postupy v různých 

zemích a tím testují, zda různé kulturní hodnoty vedou k odlišnému institucionálnímu 

chování.65 Čtvrté se zabývají otázkou, jak jsou myšlenky přenášeny napříč 

organizacemi.66 V tomto období také vědci srovnávají institucionální teorii s dalšími 

perspektivami (teorie závislosti na zdrojích, populační ekologie). Toto období také 

poskytlo vhled do problematiky, jak organizace jako aktivní agenti politických aktérů 

jednají v jejich prostředí pro dosažení instrumentálních nebo společenských cílů.  

Na konci osmdesátých a začátku devadesátých let se vědci začali zabývat nejen 

institucemi veřejného sektoru, ale také všemi ostatními druhy institucí, například 

trhem.67 V devadesátých letech se studie zaměřují na perspektivu institucí, je to 

teoreticky bohaté období s rozšiřující se agendou aplikací a větší systematizací 

myšlenek se zaměřením na isomorfismus a jeho dynamiku. Vědci docházejí k závěru, že 

institucionální kontext je komplexní a často obsahuje protichůdné institucionální 

žádosti. Vědci se snaží vysvětlit, proč jsou některé organizace více a některé méně 

přístupné institucionálnímu nátlaku.68 V dalších letech se výzkum zaměřuje na otázku 

legitimity organizací69, institucionální změny70 a logiky71.  

Institucionální teorie dokázala tedy velmi rozšířit oblasti zkoumání a znovu 

nastolila studium institucí v oblastech sociologie, ekonomiky a politiky. Pollack tvrdí, 

že počátky nového institucionalismu v politických vědách neleží v oblasti studií 

evropské integrace, ale odrážejí postupné a rozmanité znovuzavedení institucí do 

                                                                                                                                               
Fligstein, N. 1987. “The intraorganizational power struggle: Rise of finance personnel to top leadership in 
large corporations, 1919-1979.” American Sociological Review 52: 44-58. 
64 Například Pfeffer, J., and Cohen, Y. 1984. “Determinants of internal labor markets and organizations.” 

Administrative Science Quarterly 29 (4): 550-572. 
65 Lincoln, J.R., and McBride, K. 1987. “Japanese industrial organization in comparative perspective.” 
Annual Review of Sociology 13: 289-312. 
66 Například Baron, J.N., Davis-Blake, A., and Bielby, W.T. 1986. “The structure of opportunity: How 
promotion ladders vary within and among organizations.” Administrative Science Quarterly 31 (2): 248-

273. 
67 Například Caroll, V.P., Lee, H.L., and Rao A.G. 1986. “Implications of salesforce productivity 

heterogenity and demotivation: A navy recruiter case study.” Management Science 32 (11): 1371-1389. 
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(eds.). The New Institutionalism in Organizational Analysis. University of Chicaho Press. 183-203. 
68 Greenwood, Royston, Christine Oliver, Kerstin Sahlin, and Roy Suddaby, eds. 2008. 15. 
69 Elsbach, K.D., and Sutton, R.I. 1992. “Acquiring organizational legitimacy through illegitimate 
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Journal 35 (4): 699-738. 
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of the U.S. radio broadcastong industry.” Administrative Scinece Quarterly 36: 333-363. 
71 Friedland, R., and Alford, R.R. 1991. “Bringing society back in: Symbols, practices, and institutional 
contradictions.” In W.W. Powell and P.J. Di Maggio (eds.) The New Institutionalism in Organizational 

Analysis. 



   

 

20 

  

širokého spektra teorií (behaviorismus, pluralismus, marxismus, neorealismus), ve 

kterých nebyly instituce obsaženy, nebo byly pouze nezamýšleným vedlejším 

produktem.72 

Na rozdíl od neistitucionálních teorií, které dominovaly ve Spojených státech od 

padesátých do sedmdesátých let dvacátého století, tři hlavní odvětví 

neoinstitucionalismu se vyvinula v osmdesátých a na začátku devadesátých let, každé 

s jinou definicí institucí a s odlišným postojem k jejich důležitosti v politických vědách. 

Na základě různých předpokladů a způsobů formování preferencí lze nový 

institucionalismus rozdělit do tří hlavních proudů – historický, sociologický  

a institucionalismus racionální volby. 

Rosamond tvrdí, že se historický institucionalismus vytvořil z kritiky skupiny 

konvenčních politických teorií, kdežto institucionalismus racionální volby odráží 

úspěšné použití mikroekonomických vzorů v politické vědě. Sociologové se začali také 

zajímat o kapacitu kulturních a organizačních praktik v institucích, užitečných ke studiu 

preferencí, zájmů a identit různých sociálních aktérů, odtud název sociologický 

institucionalismus. V devadesátých letech se tyto tři institucionalismy staly 

dominantními teoriemi ve studiu evropské integrace.73 

Sociologický institucionalismus definuje instituce široce a zahrnuje do nich také 

neformální normy, konvence, ale i formální pravidla. Instituce utvářejí aktéry a jejich 

vidění světa a oproti institucionalismu racionální volby, není chování aktérů 

považováno za nutně maximalizující užitek. Aktéři se chovají vhodně podle prostředí, 

ve kterém žijí a také jejich preference a chování jsou utvářeny prostřednictvím 

institucí.74 

Historický instiucionalismus stojí mezi institucionalismem sociologickým  

a institucionalismem racionální volby. Zaměřuje se na vliv institucí v čase. Důležitá je 

kontinuita, která zajišťuje pozitivní a negativní zpětnou vazbu a vytváří tlak na instituce 

k jejich změně. Významnou součástí je Piersonova teorie závislosti na zvolené cestě, 

podle které pokud stát nebo region nastoupí na cestu například integrace a chtěl by 

v budoucnu z této cesty sejít, náklady budou větší než ty potřebné pro pokračování 

v integraci.75 Pierson používá také teorii logiky nezamýšlených důsledků, kdy politická 

                                                 
72 Pollack, Mark. 2009. 125. 
73 Rosamond. 2000. 114. 
74 Pollack, Mark. 2009. 126. 
75 Pierson, Paul. 2000. “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics.” American 
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rozhodnutí učiněná s úmyslem dosažení krátkodobých cílů, mohou v dlouhodobém 

měřítku znamenat postupné oslabení kontroly členských států nad institucemi.76 

Racionální a historický institucionalismus nejsou neslučitelné teorie. Je možné být 

historickým institucionalistou racionální volby jako například Pierson, který pracuje 

v rámci utváření preferencí aktérů a vnímá důvody jejich institucionálních rozhodnutí 

jako vnější produkty procesu integrace.77 

EU je se svou bohatou strukturou formálních a neformálních institucí ideálním 

případem pro testování různých forem institucionalismu. Z hlediska tématu práce je 

nejvíce relevantní institucionalismus racionální volby. Tato teorie byla vybrána proto, 

že na rozdíl třeba od teorie racionální volby bere v potaz institucionální kontext. Teorie 

racionální volby se dá využít na široké spektrum aktérů a výzkumů, využívá se však 

především v ekonomii. Aktéři podle ní mají mít jasné a konzistentní zájmy a svým 

chováním se vždy snaží maximalizovat svůj užitek.78 Když toto srovnáme s poslanci 

EP, vidíme, že zde je tvorba preferencí komplexnější. Závisí na mnoha faktorech, které 

jsou určovány právě institucionální strukturou EP a celé EU. Poslanci mohou 

samozřejmě sledovat svůj užitek, ale musí také vzít v potaz řadu aktérů a jejich zájmů, 

kteří se je snaží v rámci instituce, ale i zvenčí, ovlivňovat.  

Institucionalismus racionální volby definuje instituce jako formální subjekty 

striktně dodržující zákony a soubory pravidel rozhodování, které ukládají povinnosti 

politickým aktérům zaměřeným na svůj prospěch. Příkladem může být hlasování 

kvalifikovanou většinou v Radě EU, kdy jsou aktéři nuceni hrát strategické koaliční hry, 

aby prosadili své zájmy. Existující interakce mezi pravidly a nutností je dodržovat také 

vytváří podnět ke vzniku formálních pravidel, podle kterých se aktéři chovají.79  

Podle této teorie mají být jedinci a jejich strategické kalkulace základním 

prvkem zájmu ve společenských vědách. Tento druh institucionalismu vyvinul přesnější 

koncepci vztahů mezi institucemi a chováním aktérů a zobecňující sadu konceptů, které 

vedou k systematické tvorbě teorie. Autoři Hall a Taylorová tvrdí, že ačkoliv je 

instrumentální chování hlavní součástí politiky, institucionalismus racionální volby 

zdůrazňuje její aspekty, které jsou často podceňovány. Instituce podle autorů existují 

v zásadě proto, aby řešily problémy a dilemata kolektivní akce a přinášely výhody ze 
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spolupráce aktérů. Autoři také uvádějí, že každý aktér má své preference a jeho jednání 

je vedeno strategickým vypočítáváním a je ovlivněno také chováním ostatních aktérů. 

Podoba institucí je poté významná pro výběr strategie jednotlivých aktérů.80 

Formování preferencí je podle institucionalismu racionální volby vnějším 

produktem institucionálního dění. Předpokladem je, že aktéři následují racionální snahu 

po dosažení vlastního zájmu. Instituce jsou v tomto kontextu určujícím omezením této 

cesty za vlastním zájmem. Politické a ekonomické instituce jsou důležité pro zastánce 

racionální volby, kteří se zajímají o politiku reálného světa, protože instituce definují 

strategie, které političtí aktéři přijímají při prosazování svých zájmů.81 Instituce jsou 

vytvářeny státem, protože jejich fungování přináší určité výhody jako například 

snižování transakčních nákladů.  

 Tento přístup je ale rovněž kritizován a to především z toho důvodu, že nebere 

příliš v potaz sociální struktury v analýze lidského chování. Autoři přiznávají 

nedostatky v oblasti chybějící teorie o utváření preferencí. Chybí odpověď na otázky, 

kde se tvoří preference aktérů a proč se u mnoha z nich liší.82  

Pro určení různých zájmů zpravodajů se výzkum opírá o teorii rozdělených 

loajalit, kterou přinesli Simon Hix, Raunio Tapio a Roger Scully v práci  

o institucionální teorii chování v Evropském parlamentu.83 Autoři tvrdí, že existují tři 

druhy loajalit. Loajalita k národní straně, která slouží především ke znovuzvolení 

poslance, k evropské politické skupině, kdy se poslanec soustředí na viditelné výsledky 

instituce navenek a loajalita k osobnímu růstu, která znamená soustředění se na vlastní 

kariérní růst a viditelnost uvnitř EP. Podle výběru mezi těmito loajalitami se poslanci 

různě chovají a také hlasují. Hix uvádí například hypotézu, že pokud se jedná  

o legislativu v proceduře spolurozhodování (největší vliv Parlamentu), poslanci volí 

častěji v souladu se svou národní stranou, aby se zájmy této strany v důležité legislativě 

co nejvíce odrazily. 
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V jiné studii Simon Hix, Abdul Noury a Gérard Roland tvrdí, že poslanec je tzv. 

agentem dvou hlavních hráčů, národní strany a evropské politické skupiny. Autoři 

dochází k závěru, že národní strana je v ovlivňování hlasování poslance důležitější, 

protože na ní záleží, zda bude poslanec nominován i do dalších evropských voleb. 

Národní strana také ovlivňuje přístup poslance k budoucím úřadům a politickým 

funkcím na národní scéně. Na druhou stranu, evropské politické skupiny jsou důležité 

v ovlivňování schopností poslanců splnit politické cíle uvnitř EP.84  

Autoři na příkladu analýzy hlasování pátého parlamentu (1999-2004) ukazují, že 

ve většině hlasování je postoj národních stran a politických skupin EP stejný. Pokud 

tomu tak ve vzácných případech není, je pravděpodobnější, že poslanci budou volit proti 

své politické skupině EP, než proti domácí a to proto, že národní strany jsou lépe 

schopné kontrolovat své poslance.85 

 

 

1.2 Teorie prosazování národního zájmu a lobbing 

 

Podle Scotta Burchilla má národní zájem tři základní aspekty. Zaprvé, členové 

společnosti mají klíčové zájmy společné (například obrana národní suverenity či 

teritoria) a rozdělují společnost na my a oni. Zadruhé, je zde předpoklad, že některé 

zájmy státu jsou trvalé a nemění se ani při změně vlády (ochrana ekonomických zdrojů). 

Zatřetí, vláda je aktérem, který interpretuje a artikuluje národní zájem, má právo 

suverenity a v této oblasti i monopol moci. Národní zájem se však nemusí nutně 

shodovat se zájmy všech občanů.86 

Národní zájem lze podle Stephena Krasnera zkoumat dvěma způsoby: logicko-

deduktivně a empiricko-induktivně. Logicko-deduktivní způsob předpokládá, že státy 

budou následovat určité cíle, především ochranu teritoriální a politické integrity. Tento 

postoj je významný, ale omezený na určitou škálu témat, kterými se může zabývat. 

Nepřináší například předpoklady chování hegemonického státu (jehož politická  

a teritoriální integrita je v bezpečí). Dále zde otázky zahraniční politiky nejsou spojeny 

s jejími hlavními cíli. Proto mnoho případů zkoumání zahraniční politiky spadá do 

druhé kategorie. 
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Druhou možností definování národního zájmu je následování empiricko-

induktivní metody. Zde je národní zájem vyvozen z prohlášení a chování hlavních 

aktérů politického rozhodování. Pokud jejich preference splňují dvě hlavní kritéria, 

mohou být považovány za národní zájem. Zaprvé, chování lídrů musí být spojeno 

s obecnými cíli, ne s preferencemi nebo potřebami konkrétní skupiny nebo vrstvy 

obyvatel, nebo se soukromými zájmy úředníků. Zadruhé, uspořádání preferencí musí 

být stálé.87 

Národní zájem je důležitým ukazatelem ve vyjednávání mezi státy, nelze však 

říci, že má v mezinárodní diplomacii vždy přednost. Vlády jsou mnohdy odmítavé 

k právu ostatních států zasahovat do věcí národní suverenity, které může soutěžit 

s právy mezinárodních komunit. Tato práva mohou být v zájmu těchto komunit a ne 

přímo národů, například povinnost poskytnout azyl politickým uprchlíkům, či povinnost 

zasáhnout v humanitární krizi. Avšak národní zájem musí být přijímán ostatními členy 

komunity a nesmí ohrožovat jejich vlastní národní zájmy.88  

Od druhé světové války je národní zájem konceptem používaným k vysvětlení  

a stanovení zahraniční politiky národů, slouží jako vysvětlující a hodnotící nástroj. 

V oblasti mezinárodních vztahů byl koncept národního zájmu vytvořen v tradici 

politického realismu autory jako Machiavelli, Hobbes nebo Meinecke.89 

Jeho moderní vysvětlení pochází od Hanse Morgenthaua, který považuje národní 

zájem za objektivní politickou realitu, která musí být objevena a realizována racionálně 

smýšlejícími státníky. Tato objektivní realita je definována jako nahromadění národní 

moci.90 Realistické příčiny národního zájmu byly zpochybňovány marxisty, liberály  

a konstruktivisty. Liberálové kritizují perspektivu realismu řízení shora dolů a tvrdí, že 

národní zájem je tvořen zdola nahoru nahromaděním zájmů jednotlivců a skupin 

v domácí politice.91 Z této perspektivy je tedy národní zájem spíše předmětem změny 

preferencí národních aktérů než nadčasovou realitou, která čeká, až bude objevena 
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státníky. Konstruktivisté zdůrazňují především roli sdílených myšlenek při tvorbě 

národních zájmů. Odkaz na tyto tři teoretické přístupy realismu, liberalismu  

a konstruktivismu přináší užitečnou klasifikaci různých koncepcí, které mohou být 

aplikovatelné na zahraniční politiky států. Ti, kdo zdůrazňují bezpečnostní politiku 

budou tíhnout k realismu, kdežto ti, pro které je důležitý stát blahobytu, budou blíže 

k liberalismu a témata spojená s identitou jsou zajímavá pro konstruktivisty.92 

V rámci studování moci spojené s prosazováním zájmů, je důležité zmínit tři 

rozdílné dimenze moci. Podle Stevena Lukese se první dimenze moci týká politických 

lídrů a jejich boje nad pozorovatelnými konflikty v procesu rozhodování, moc vyhrává 

politickou bitvu. Druhá dimenze je moc kontrolovat jednání, co je diskutováno a co je 

z jednání vyloučeno. V minulosti byly studovány pouze tyto dvě dimenze těchto 

viditelných vlivů moci v rozhodovacím procesu. Lukes uvádí, že je nutné zkoumat  

i třetí dimenzi, a tou je lobbing.  

Třetí dimenze souvisí se skrytým užíváním moci. Lobbing není měřitelný, 

protože probíhá právě většinou za zavřenými dveřmi a nikoliv před očima veřejnosti. 

Lobbing ale může ovlivnit první, druhou i třetí dimenzi moci, tím, že tvaruje 

rozhodnutí, která jsou přijímána, tím, že zajistí, že některá rozhodnutí vůbec přijata 

nejsou a také tím, že tvaruje kulturu a povědomí aktérů o tom, že některá témata nejsou 

rozpoznána jako témata, o kterých by se mělo rozhodovat.93 Lobbing tedy může 

upřednostňovat rozhodnutí, která jsou v zájmu soukromých aktérů a ne veřejných 

zájmů. Zde se objevuje otázka demokracie a zodpovědnosti a rozbíhá debata, zda by 

lobbing měl být regulován.  

Obecně lze lobbing nazvat praktikou a profesí ovlivňování vládních rozhodnutí 

agenty, kteří představují zájmy, které zastupují, zákonodárcům a administrativním 

pracovníkům.94 Lobbing je vnímán jako součást moderního politického systému. Toto 

se odráží v používání pojmu pátá moc jako synonymum ke slovu lobbing. Užívání 

tohoto termínu signalizuje určitou institucionalizaci lobbingu a souvisejících aktivit ve 

státním procesu.95 Lobbing zahrnuje interakci z očí do očí a individuální komunikaci 

                                                 
92 Burchill, Scott. 2005. 14. 
93 Lukes, Steven. 1974. Power: A Radical View. London. Macmillan. 
94 The Columbia Encyclopedia. Sixth Edition Copyright. 2004. Columbia University Press. 
95 Karr, Karolina. 2007. Democracy And Lobbying In The European Union. Frankfurt: Campus Verlag. 
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mezi lobbisty (těmi, kdo chtějí ovlivňovat) a politickými aktéry v rozhodovacím 

procesu (těmi, kdo jsou ovlivňováni).96 

Lobbing je vnímán veřejností spíše negativně a jeho negativní obraz mnohdy 

podávají i média. Hlavní kritika míří k nedostatku transparentnosti, ke spojování 

lobbingu s korupcí, tvrzení, že lobbing postrádá legitimitu, nebo dokonce, že je hrozbou 

demokracie. Panuje strach z klientelismu, tedy že menšina získá prospěch na úkor 

většiny.97 Toto napomáhá k utváření jakéhosi mýtu o lobbingu, ale v politických 

vědách, stejně jako v politické praxi, jsou lobbisté vnímáni spíše v pragmatickém 

měřítku. Jejich služby mohou být využity v pozitivním smyslu skrze profesní setkání  

a získání vyvážených informací z obou stran, od silnějších, ale i slabších lobbistických 

skupin. Problémem může být, že skupiny hájící zájmy výrobců jsou mnohdy  

o dost silnější než skupiny spotřebitelů, a jsou proto lépe reprezentovány lobbisty.98 

 

1.3 Aplikace teorie na zkoumané téma 

 

Evropský parlament byl za poslední desetiletí subjektem sledování mnoha vědců 

zabývajících se legislativní organizací EP a chováním poslanců. Nejprve byly na EP 

adaptovány legislativní politické modely ze studií amerického Kongresu. Studie 

parlamentu z osmdesátých a devadesátých let uvádějí, že navzdory mnohonárodnostní 

povaze EP, faktor určující hlasování poslanců je příslušnost k politické skupině spíše 

než národnost poslance. Další studie se poté zaměřují na studium výborů a jejich 

vlivnou roli v procesu vytváření agendy. Vědci dokázali, že EP lze studovat jako 

kterýkoliv jiný parlament, jehož členové volí předvídatelně a v souladu se stranou 

v běžném stranickém, pravo-levicovém rozdělení.99 

EP je také nejvíce otevřenou a přístupnou institucí, co se lobbingu týče. Pro 

lobbisty je důležité nalezení správných aktérů a předvedení jim racionální cesty, jak 

mohou prosadit své zájmy.100 Vlivnými aktéry v EP jsou nesporně členové výborů  

                                                 
96 Brandt, U.S., and G.T. Svendsen. 2016. The Politics of Persuasion: Should Lobbying be Regulated in 

the EU? Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 3. 
97Joos, Klemens. 2011. Lobbying In The New Europe: Successful Representation Of Interests After The 

Treaty Of Lisbon. Weinheim: Wiley-VCH. 22-24. 
98 Svendsen, G.T. 2010. “Lobbies professional.” in George Thomas Kurian (eds.) The Encyclopedia of 

Political Science 3, Washington, DC: Congressional Quarterly Press. 
99 Pollack, Mark A. 2009. 129. 
100 Zetter, Lionel. 2008. Lobbying: The Art Of Political Persuasion. Hampshire: Harriman House LTD. 
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a zpravodajové. Tito hráči však působí současně sami jako lobbisté ve vyjednávacím 

procesu. V kontextu EP je nutné poznamenat, že poslanci (zpravodajové) se nesnaží 

pouze prosadit zájem, který obhajují, ale musejí také nalézt shodu se svými kolegy  

a poté napříč politickými skupinami EP. Evropští poslanci vítají od lobbistů informace, 

fakta a argumenty, které jim mnohokrát při vyjednávání chybějí. Kvůli velkému 

množství projednávaných a často technických témat není ani možné, aby každý 

poslanec znal přesné detaily návrhů a jejich možných dopadů. Proto se také při 

hlasování běžní poslanci spoléhají na pokyny stranických kolegů z výborů, kteří jsou 

lépe informováni.101  

Formování politické strategie je ovlivňováno poháněcími mechanismy. Obecně 

jsou to pro evropské poslance zakládající smlouvy, členské státy, přičemž silnější vliv 

má předsedající stát a také větší státy, vnější mechanismy jako voliči, nátlakové skupiny 

a lobbisté a vnitřní ve smyslu harmonizace legislativy a větší centralizace.102 

Důležitou rolí poslanců, kteří mají přístup k informacím ve výborech je 

přesvědčit své kolegy, aby hlasovali podle postoje skupiny a tedy lobbovat za určitou 

pozici. Mohou využít expertizu, schopnost argumentace, svou zkušenost či renomé  

a řadu neformálních kanálů a nástrojů. Tuto aktivitu obhajování zájmů je možné označit 

jako interní lobbing, protože je založena na přímém kontaktu poslanců, zpravodajů  

a poradců.103 Tento způsob lobbování je důležitou součástí rozhodovacího procesu. 

Zpravodajové a poradci poskytují svým kolegům informace, které jim dovolí lépe 

porozumět projednávané problematice a také posoudit, jaký postoj zastávat při 

hlasování. Správný výběr klíčových témat a argumentů a jejich interpretace je proto 

také velice důležitá a může výrazně ovlivnit výsledek hlasování. 

Aby ovlivňování bylo úspěšné, je v první řadě důležitá shoda skupiny na 

zvoleném postoji k tématu. Díky tomu může skupina jednotně postupovat a snadněji 

ovlivňovat své členy, aby hlasovali ve stejné linii. Toto je snadnější u menších skupin, 

které mají jasně vyhraněný proevropský přístup, hlasování se skupinou je pro ně poté 

přirozenější.104 

 

 

                                                 
101 Ringe, Nils. 2010. 52. 
102 Zetter, Lionel. 2008. 338. 
103 Kasáková, Zuzana, a Tomáš Weiss. 2016. 3-6. 
104 Rozhovor se zástupcem Zelených ze 4. 11. 2016. 
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Nils Ringe ve své knize však uvádí, že poslanci, kteří jsou málo informovaní 

volí v naprosté většině podle pokynů svých stranických kolegů, kteří se účastní 

vyjednávání ve výboru. Toto označuje jako vnímané preference soudržnosti a poukazuje 

na velkou soudržnost politických skupin EP v hlasování.105 Pokud bychom ale přijali 

názor, že běžní poslanci hlasují vždy podle svých expertních kolegů, nebyla by již nutná 

další diskuze. Protože se ale každý poslanec osobně zajímá o jinou legislativu, nebo 

téma, ať už kvůli vlastnímu přesvědčení, nebo kvůli voličům, není to takto jednoduché. 

Každý zákonodárce musí provést strategickou volbu, do jaké míry se bude zabývat 

určitým návrhem. Nils Ringe rozděluje poslance do čtyř skupin v závislosti na jejich 

zájmech a získaných informacích. První skupinou jsou tzv. zainteresovaní odborníci 

(aktivní členové výboru, pro které je téma důležité a ovlivňují hlasování stranických 

kolegů, právě těmi se zabývá tato práce), dále tzv. lhostejní odborníci (členové výboru, 

ale téma pro ně nedůležité), tzv. lhostejní neodborníci (běžní poslanci, kteří hlasují 

v souladu se skupinou) a tzv. zainteresovaní neodborníci (volí podle skupiny, ale 

potřebují ujištění, že volba povede k pro ně důležitým politickým výsledkům).106  

Tyto skupiny se mění podle projednávaných témat. Zatímco lhostejní poslanci se 

spoléhají na preference strany, ti aktivní ve výboru osobně vyhodnocují obsah a možné 

důsledky po implementaci a jednají i podle toho, co má podle nich pravděpodobnost být 

schváleno celým EP. Zájmy poslanců pocházejí z jejich ideologického přesvědčení  

a zájmů jejich voličů.  

Ideologické zájmy lze rozdělit ne dvě důležité dimenze. Na tradiční pravo-

levicové rozdělení a na pro/proti EU dimenzi, lze také říci na podporu národní 

suverenity, nebo integrace. Toto rozdělení tvoří ideologický prostor, ve kterém poslanci 

volí.107 Řídí se také tím, co je důležité pro jejich voliče, ale v opozici Hixově hypotéze 

Ringe tvrdí, že není pravděpodobné, že poslanci hlasují spíše podle národních stran, 

protože jsou od svých voličů relativně daleko, nejsou tolik sledováni a pravděpodobně 

tedy nebudou za svá rozhodnutí nijak potrestáni. Můžeme ale najít výjimky, pokud se 

jedná o návrh, který považují občané za velmi důležitý jako například právě směrnice 

PNR, kde chtěli například francouzští poslanci ukázat vůli svému lidu rychle reagovat 

na zhoršenou bezpečnostní situaci v jejich zemi. 

                                                 
105 Ringe, Nils. 2010. 33. 
106 Ibid. 92-93. 
107 Srovnání také v Hix, Simon., Abdul Noury, and Gérard Roland. 2007. 66.  
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Pokud má téma více dimenzí, u poslanců mohou hrát roli vlastní normativní 

přesvědčení. K určení klíčových témat, která ovlivňují hlasování slouží tzv. ústřední 

body. Tyto body podávají zjednodušené obrazy možných dopadů návrhů a hodnotí je. 

Určují specifické aspekty návrhu a vybírají, které souhlasí s preferencemi.108 Ve 

směrnici PNR jsou také zástupci skupin vybrána důležitá témata, podle kterých 

zpravodajové určovali, zda směrnici podpořit. Rozpoznání těchto bodů je důležitý 

nástroj přesvědčování, který mohou odborníci použít v čase mezi rozhodnutím ve 

výboru a hlasováním na plenárním zasedání a ovlivnit tak hlasování svých kolegů. 

Finální hlasování na plenárním zasedání není totiž až tak hlasování o tématu samotném, 

ale hlasování o jeho interpretované formě. 

V případě směrnice PNR jsou nejdůležitější bezpečnostní aspekty. Například pro 

francouzskou vládu, která se snažila jednání velmi urychlit a dovést do zdárného konce. 

Naopak například nizozemský parlament směrnici nepodpořil s odkazem na 

nedostatečnou ochranu osobních dat, zájem bezpečnostní zde byl přebit zájmem  

o ochranu právního státu. 

 

1.4 Kritéria výzkumu a metodologie 

 

V této práci povedou k odpovědi na výzkumnou otázku tři výzkumná kritéria. 

Směrnice byla schvalována v rámci spolurozhodovací procedury, tedy tzv. řádného 

legislativního postupu, kdy má EP největší možnost ovlivnit podobu legislativního 

návrhu. V současné době je stále více návrhů přijímáno v průběhu prvního čtení a to 

díky tzv. trialogům, neformálním schůzkám zástupců EP, Komise a Rady. Při těchto 

schůzkách se dohodne kompromisní návrh legislativy tzv. za zavřenými dveřmi, ten je 

pak předložen plenárnímu zasedání EP, které o něm hlasuje a následně je formálně 

schválen Radou EU. Díky tomuto postupu se zrychluje proces přijímání legislativy, ale 

na druhou stranu je kritizován za svou netransparentnost. EP má sloužit jako platforma 

pro veřejnou debatu o návrhu, to už ale není možné, pokud je kompromisní znění 

návrhu předem dohodnuto.  

Z tohoto faktu vyplývá, že nejdůležitější roli v legislativním procesu hrají aktéři, 

kteří mají přímý přístup k prvotnímu vyjednávání a to v rámci EP probíhá v konkrétních 
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výborech. Proto se výzkumná kritéria zaměřují na dění ve výboru LIBE, kde byl návrh 

projednáván a soustředí se na hlavní aktéry tohoto vyjednávání, což je zpravodaj  

a stínoví zpravodajové. Role zpravodaje je významná také z toho důvodu, že vede 

vyjednávání a předkládá EP zprávu o navrhované legislativě. Jeho úkolem je navrhnout 

taková řešení, která jsou přijatelná nejen pro většinu výboru, ale také pro většinu EP. 

Zaprvé, je zkoumán vliv národních stran na zpravodaje. Protože se výzkum 

omezuje na nejvlivnější aktéry, analýza pozic k návrhu se zaměřuje na čtyři státy, 

konkrétně Německo, Nizozemsko, Velkou Británii a Švédsko, ze kterých pocházejí 

zpravodaj a stínoví zpravodajové. Národní zájmy jsou zastoupeny na různých úrovních. 

Může je prosazovat národní strana poslance, ale samozřejmě velmi záleží, jestli je 

součástí národní vlády. Další úrovní, kde mohou zástupci národních států prosazovat 

zájmy, je Rada EU. V práci jsou proto analyzovány jednotlivé postoje vlád, především 

z roku 2015, kdy se jednání o směrnici nejvíce posunula. Současně je relevantní provést 

analýzu postoje vlád z roku 2011, kdy byl Komisí podán první návrh směrnice. 

Následným porovnáním prvotních pozic a konečného návrhu lze posoudit, zda byli 

zástupci národních zájmů úspěšní v prosazování zájmů, a které zájmy se jim povedlo 

prosadit. 

Protože národní zájmy lze prosazovat i na úrovni Rady EU, v práci je popsána 

její pozice a také postoj francouzské vlády, protože francouzští představitelé byli velmi 

aktivní v jednání a snažili se o to, aby byla směrnice co nejdříve přijata a pokud možno 

ve znění, které požaduje francouzská vláda. 

Druhé kritérium spočívá v určení vlivu politických skupin EP. Politické skupiny 

EP se vyznačují tím, že vykazují velký stupeň soudržnosti v hlasování, a proto lze 

předpokládat, že zpravodajové volí v souladu se svou evropskou skupinou. Ale v tomto 

konkrétním kontroverzním případě je možné očekávat i přiklonění k národnímu 

stanovisku, pokud se od stanoviska skupiny liší. Ve výboru jmenuje zpravodaje 

legislativního návrhu skupina, která získá zpravodajství. Tato volba probíhá většinou na 

základě předchozích zkušeností a odbornosti poslance v daném tématu. Ostatní skupiny 

poté zvolí své stínové zpravodaje. Díky rozhovorům se zástupci politických skupin  

a dalším zdrojům jsou určeny ve směrnici klíčové aspekty, se kterými zpravodajové 

nesouhlasili, nebo které se snažili do znění směrnice prosadit. Po porovnání požadavků 

s konečným zněním směrnice je možné zjistit, kterým politickým skupinám EP se 

podařila prosadit stanoviska, na kterých jejich členové trvali. 
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Práce se také v rámci druhého kritéria zaměřuje na proces schvalování ve výboru 

LIBE a sleduje, jaké zájmy se povedlo skupinám prosadit. Výbory jsou, vedle skupin, 

klíčovými orgány EP. V rámci výborů se projednávají a pozměňují jednotlivé 

legislativní návrhy ještě před plenárním zasedáním EP. Pozměňovací návrhy jsou 

předkládány s ohledem na příslušnost členů výboru k jednotlivým skupinám či 

národním státům, podle typu schvalované legislativy. Výbory jsou proto často terčem 

lobbingu ze stran zainteresovaných aktérů.109 

Třetí kritérium se věnuje problematice určení vlastních (ideologických) zájmů 

zpravodajů. Tyto zájmy se pohybují v pravo-levicové dichotomii a v proevropském  

a protievropském vymezení zpravodajů. Neméně důležité jsou pak vlastní, kariérní 

zájmy a normativní přesvědčení zpravodajů. Navíc z teorií vyplývá, že poslanec, tudíž  

i zpravodaj, může vystupovat samostatně a nemusí být ve svém hlasování přímo 

ovlivněn ani národní stranou, ani politickou skupinou EP. Z konkrétních případů je 

patrné, že ideologické přesvědčení zpravodaje může vést ke zcela samostatnému 

rozhodování o volbě. Ve směrnici PNR lze nalézt ideologické rozpory, které významně 

ovlivňovaly jednání. Jedná se především o tenkou hranici mezi ochranou bezpečí 

občanů a ochranou jejich soukromí. V tomto smyslu bylo vyjádřeno mnoho pochybností 

a díky poskytnutým rozhovorům lze na tuto problematiku získat náhled také z pohledu 

zpravodajů.  

Při zjišťování zájmů poslanců z různých dokumentů a návrhů směrnice je 

použita metoda obsahové analýzy. Obsahová analýza je jednou z nejpoužívanějších 

metod v sociálních vědách. Je to výzkumná technika sloužící ke tvorbě zopakovatelných 

a odůvodněných závěrů z textů v kontextu jejich použití.110 Primární zdroje 

dokumentové povahy jsou proto podrobeny obsahové analýze především k účelu určení 

zájmů a postojů jednotlivých aktérů. Díky této metodě mohou být analyzovány návrhy 

směrnice a její konečné znění, informace z rozhovorů, ale také údaje, které jsou 

dostupné na elektronických serverech. Při identifikaci zájmů jsou využívány zdroje 

v elektronických databázích institucí EU, kde jsou dostupné informace o průběhu 

vyjednávání, debatách a hlasování. Nejvíce využívanou je databáze EP Legislative 

                                                 
109 “Parlamentní výbory 2014-2019.” Evropský parlament. http://www.evropsky-

parlament.cz/cs/vasi_poslanci/parlamentni_vybory.html;jsessionid=D196302CE0366B88CAB85E2F615

AADC1 (staženo 12. 12. 2016). 
110 Krippendorff, Klaus. 2004. Content Analysis: An Introduction To Its Methodology. 2nd ed. Thousand 

Oaks, Calif.: Sage.18. 
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observatory.111 Mezi jinými dokumenty zde lze nalézt také zprávy zpravodajů 

jednotlivých výborů k legislativnímu návrhu směrnice.  

Přístup k samotným zněním legislativních návrhů směrnice lze získat přes 

databázi EUR-LEX.112 Pro účely této práce je použit návrh směrnice, který byl 

předložen Komisí v únoru 2011 a ke svému konečnému schválení došel v dubnu 

2016.113 Mezitím byl v roce 2013 odmítnut výborem LIBE. Návrh byl ale do výboru 

vrácen a ve světle bezpečnostních událostí roku 2015 byl udělán největší pokrok ve 

vyjednávání. EU již dříve podepsala dohody PNR se Spojenými státy, Kanadou  

a Austrálií. Tyto dohody však nebudou předmětem případové studie.  

Pro získání dalších informací o hlasování poslanců je využíván portál Vote 

Watch Europe114, kde lze najít konkrétní statistiku hlasování každého poslance EP  

a koherenci či nesoulad jeho hlasování s politickou skupinou. Lze také sledovat 

hlasování poslanců podle národnosti a určit, zda poslanec hlasuje v souladu s pozicí 

svého národního státu, či nikoliv. 

K získání zdrojů nedokumentové povahy a co nejpřesnějších informací  

o zájmech zpravodajů byly provedeny čtyři polostrukturované rozhovory. Během 

měsíce října a listopadu 2016 byly telefonicky provedeny rozhovory s významnými 

aktéry, kteří se podíleli na vyjednávání a účastnili se důležitých schůzek a rozhovorů. 

Díky polostrukturovaným rozhovorům bylo možné reagovat a doptávat se dotazovaných 

na detailnější informace. Rozhovory byly provedeny konkrétně se zástupci politických 

skupin ALDE, S&D, EPP a Zelených. Rozhovor nebyl proveden se zástupcem skupiny 

ECR, ze které pochází zpravodaj směrnice Timothy Kirhope. Důvodem pro 

neposkytnutí rozhovoru ze strany této politické skupiny může být fakt, že zpravodaj ani 

jeho asistenti se již v EP nenacházejí, protože Timothy Kirhope byl jmenován do britské 

Sněmovny lordů.  

                                                 
111 Oficiální stránky EP. http://www.europarl.europa.eu 
112 Stránky EUR-Lex. http://www.eur-lex.europa.eu 
113 Directive (EU) 2016/681 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the use of 

passenger name record (PNR) data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist 

offences and serious crime http://eur-

lex.europa.eu/search.html?qid=1465995076179&text=PNR&scope=EURLEX&type=quick&lang=en&pa

ge=1 (staženo 10. 6. 2016). 
114 Stránky VoteWatch Europe. http://www.votewatch.eu 
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Ostatní dvě kanceláře stínových zpravodajů za GUE/NGL a EFDD na žádost  

o rozhovor nereagovali. Protože zpravodajové, kteří zprostředkovaně poskytli 

rozhovory pochází pouze ze tří zemí, a to Spojeného království, Německa  

a Nizozemska, je možné porovnat postoje vlád těchto zemí, postoje národních stran 

zpravodajů a politických skupin a je tedy možné určit, čí zájmy zpravodajové ve 

vyjednávání obhajovali a jak se jim povedlo je prosadit do konečného návrhu směrnice 

o jmenné evidenci cestujících.  
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2. Zájmy národních stran 
 

Tato část výzkumu se zaměřuje na národní strany a vlády zpravodaje a stínových 

zpravodajů směrnice výboru LIBE, kteří se účastnili vyjednávání v roce 2015, kdy došlo 

k největšímu posunu ve vyjednávání. Analyzovány jsou postoje především pěti stran,  

a to britské konzervativní strany Timothyho Kirkhopa a dále postoj německé strany 

sociálních demokratů, německé strany zelených (Büdnis 90/Die Grünen), německé 

strany křesťanských demokratů a nizozemské strany Democraten 66. Tento výběr stran 

stínových zpravodajů byl proveden na základě poskytnutých rozhovorů. Pro 

komplexnost obrazu je přidán postoj i dvou zbývajících národních stran, německé Die 

Linke a švédské Sverigedemokraterny, stejně jako postoj národních vlád všech 

zpravodajů, které mohou hrát ve vyjednávání důležitou roli. 

 

2.1 Pozice národních stran a vlád 

 

 Práce nejprve představí strany, které od začátku návrh směrnice podporovaly. 

Britská konzervativní strana, vládní strana v roce 2015 i 2011, jednoznačně podporovala 

schválení směrnice PNR. Britská vláda se v roce 2011 rozhodla pro opt-in v případě této 

normy, od roku 2008 má Velká Británie vlastní, plně funkční PNR systém (jako jediný 

členský stát) a velkou měrou se podílela na schválení směrnice Data Retention.115  

V květnu 2011 přednesl britský konzervativní ministr pro politickou a ústavní 

reformu Mark Harper stanovisko vlády ke směrnici PNR Dolní sněmovně. Zdůrazňuje 

v něm roli přijetí celoevropského systému PNR v boji proti terorismu a podporu britské 

vlády, Sněmovny lordů i Dolní sněmovny a vyzdvihuje výsledky, kterých se již podařilo 

dosáhnout v boji proti zločinu s použitím národního systému PNR. 

Poukazuje také na problémy směrnice, kvůli kterým jí někteří odmítají, ale tvrdí, 

že její přijetí je nutné a její použití je proporcionální (vláda navrhla používat systém 

PNR více cíleně pouze na lety z a do vysoce riskantních oblastí). Zdůrazňuje také, že 

přijetí systému není otázkou odevzdání části suverenity na evropskou úroveň, ale 

                                                 
115 Směrnice Data Retention schválená v roce 2006 ukládala členským státům zavést uchovávání 

provozních a lokalizačních údajů o elektronické komunikaci. V roce 2014 byla však zrušena Soudním 

dvorem EU pro rozpor s Chartou základních práv EU. 
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otázkou členských států, které budou moci shromažďováním a výměnou relevantních 

informací lépe ochraňovat své občany. K ochraně dat byl měl přispět post nezávislého 

komisaře a data by měla být uchovávána pouze tak dlouho, jak je nutné pro jejich 

vyhodnocení a tak dlouho, aby to bylo proporcionální. Obhajuje také začlenění letů 

uvnitř EU.116 

Od roku 2011 je také návrh podporován současnou britskou premiérkou, 

bývalou ministryní vnitra, Theresou May. V roce 2015 po teroristických útocích v Paříži 

zdůrazňovala potřebu Evropy sjednotit se, lépe sdílet důležitá data a nutnost okamžité 

reakce, tedy také co nejrychlejší schválení směrnice PNR.117 

Pro schválení směrnice lobboval také její hlavní zpravodaj, konzervativec 

Timothy Kirkhope. Ačkoliv měl ve výboru LIBE přímou podporu pouze EPP a tedy 

stínového zpravodaje Axela Vosse a ostatní byli silně proti některým částem návrhu, 

dokázal mnoha rozhovory a neformálními vyjednáváními přesvědčit ostatní členy 

skupin, aby volili pro návrh. Jeho role byla velmi významná, ale dotazovaní se shodli, 

že to nebylo pouze jeho silnou osobností, ale obecně platí, že role zpravodaje je velmi 

důležitá a zpravodaj si může svým způsobem diktovat pravidla vyjednávání.118 

Kirkhope ukazoval na nutnost zavedení jednotného evropského systému PNR. 

V opačném případě by podle něj hrozilo, že každý si stát vybuduje vlastní systém, což 

způsobí nedostatky a vytvoří “patchworkový” přístup k ochraně dat.119  

Když došlo na začátku roku 2016 k odložení hlasování o PNR na plenárním 

zasedání, Kirkhope vyzval levicové strany, aby přestaly návrh blokovat, respektovaly 

přání vlád a přestaly odkládáním hlasování hazardovat se životy lidí.120 Při plenárním 

                                                 
116 Harper, Mark. “EU Directive of Passenger Name Records.” 10. 5. 2011. GOV.UK. 

https://www.gov.uk/government/speeches/eu-directive-on-passenger-name-records (staženo 20. 11. 

2016). 
117Marland, Ian. “Theresa May urges EU deal on sharing air passenger records.” 4. 12. 2015. The Herald 

http://www.heraldscotland.com/news/14125667.Theresa_May_urges_EU_deal_on_sharing_air_passenge

r_records/ (staženo 25. 11. 2016). 
118 Rozhovor se zástupcem S&D ze dne 28. 10. 2016 a se zástupcem Zelených ze dne 4. 11. 2016. 
119 “Passenger Name Records: MEPs back EU system with data protection safeguards.” 15. 7. 2015. 

European Parliament: News. http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-

room/20150714IPR81601/passenger-name-records-meps-back-eu-system-with-data-protection-

safeguards (staženo 29. 11. 2016). 
120 Stevens, John. “MEPs block May's bid to screen all flights for terrorists after delaying deciding vote 

on laws in Brussels.” 9. 3. 2016. Mail online. 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3483232/MEPs-block-s-bid-screen-flights-terrorists-delaying-

deciding-vote-laws-Brussels.html (staženo 25. 11. 2016). 
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hlasování pro návrh hlasovali shodně všichni přítomní poslanci za britskou 

konzervativní stranu, pouze dva se rozhodli nehlasovat.121 

Ve zprávě ke směrnici ze 17. 2. 2015 Kirkhope uvádí, že souhlasí s většinou 

návrhů Komise, návrh LIBE přidává definici maskování dat a rozdělení jejich 

uchovávání na pět let pro teroristické činy a čtyři roky pro vážné mezinárodní zločiny. 

Vznáší požadavky na zahrnutí letů uvnitř EU a 100% pokrytí letů, tedy ne pouze těch 

cíleně vybraných, protože se domnívá, že by se zločinci těmto letům mohli vědomě 

vyhýbat. Nemění definice teroristických činů a vážných zločinů, ve směrnici však 

omezuje text pouze na vážné mezinárodní zločiny.122 

Do konečného návrhu směrnice se z přesně vyjmenovaných britských 

požadavků podařilo prosadit zahrnutí letů uvnitř EU, ale pouze dobrovolné. Z výše 

napsaného vyplývá, že britská konzervativní strana a vláda (liberálně-konzervativní  

i konzervativní) obecně prosazují strategii boje proti teroristickým hrozbám a věří, že 

směrnice PNR přinese v této oblasti pozitivní výsledky, proto podporovaly její 

schválení. Zvolený zpravodaj za evropskou ECR Timothy Kirkhope tedy hájil zájmy jak 

národní strany, tak vlády. 

Německá křesťanskodemokratická unie (CDU/CSU) stínového zpravodaje 

Axela Vosse byla součástí koaliční vlády v roce 2011 i 2015. Směrnice PNR vyvolávala 

v německé vládě velké debaty. Ministr vnitra za CDU Thomas de Mazière se však 

snažil vyzdvihnout nutnost schválení tohoto protiteroristického opatření. Německá 

vláda byla přesvědčena, že díky PNR bude moci sledovat vzory cestování podezřelých  

a také odhalit zcela nové, potencionálně nebezpečné osoby.123 Po prvním teroristickém 

útoku v Paříži v lednu 2015 se také postavila na stranu Francie a vyjádřila podporu ještě 

větší spolupráci těchto dvou zemí v boji proti terorismu. Součástí spolupráce mělo být  

i schválení směrnice PNR.124  

                                                 
121 “Use of Passenger Name Record data (EU PNR).” 14. 4. 2016. VoteWatch Europe. 

http://www.votewatch.eu/en/term8-use-of-passenger-name-record-data-eu-pnr-draft-legislative-

resolution-vote-commission-proposal-ordin.html#/##vote-tabs-list-1 (staženo 26. 11. 2016). 
122 Zpráva zpravodaje Timothyho Kirkhope k návrhu Evropského parlamentu a Rady směrnice o jmenné 

evidenci cestujících. 17. 12. 2015. European Parliament. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-

549.223&format=PDF&language=EN&secondRef=01 (staženo 29. 11. 2016). 
123 Sarmadi, Dario. “Berlin calls for EU-wide retention of PNR flight data.” 30. 10. 2014. Euractiv. 

https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/berlin-calls-for-eu-wide-retention-of-pnr-

flight-data/ (staženo 26. 11. 2016). 
124 Foreign policy statemens/Key references. Official speeches and statements of april 1st, 2015. 

http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=baen2015-04-

01.html#Chapitre2 (staženo 26. 11. 2016). 



   

 

37 

  

Stínový zpravodaj Axel Voss (v EP za EPP) byl od začátku vyjednávání pro 

schválení směrnice, nevidíme zde tedy rozpor mezi jeho národní stranou a vládou a jeho 

chováním uvnitř EP. Za CDU/CSU volilo pro směrnici 29 poslanců z celkových 34, 

jeden se zdržel a tři nebyli přítomni. 

Druhá koaliční strana německé vlády, strana sociálnědemokratická (SPD), byla 

ve vyjednáváních zastoupena stínovou zpravodajkou Birgit Sippel. Jak je zmíněno výše, 

německá vláda jako celek podporovala schválení směrnice. Z rozhovoru se zástupcem 

S&D vyplývá, že německá SPD neměla žádné speciální zájmy, nebo linii vyjednávání, 

co se týče směrnice PNR. Největší vliv za Německo měl v Radě ministrů zmiňovaný De 

Mazière, který je ale členem konzervativní CDU. Hlasování strany německých 

sociálních demokratů je samo o sobě zajímavé, protože strana nehlasovala vůbec 

koherentně. Z 27 poslanců volilo 12 pro, 12 proti, předseda EP Martin Schulz 

nehlasoval, jeden poslanec nebyl přítomen a jeden se zdržel.125 Není proto možné říci, 

zda Birgit Sippel postupovala podle zájmů své domácí strany.126 Lze ale říci, že svým 

hlasem proti schválení směrnice naprosto odporovala zájmům německé vlády. V další 

části o zájmech politických skupin EP je postoj zpravodajky podrobněji vysvětlen. 

Přestože další politická strana je také německá, již není součástí federální vlády, 

jedná se o stranu Büdnis 90/Die Grünen stínového zpravodaje Jana Philippa Albrechta 

(v EP za skupinu Zelených). Od roku 2009 až do roku 2013 byla strana součástí opozice 

a v parlamentu měla 68 členů (nejvíce mandátů pro ekologickou stranu na světě), od 

roku 2013 má v parlamentu členů 63 a je taktéž součástí opozice.127 Stínový zpravodaj 

Jan Philipp Albrecht je místopředsedou výboru LIBE, velmi získal na důvěryhodnosti 

pozicí zpravodaje pro nařízení o ochraně dat a podle zástupce za skupinu Zelených, 

který poskytl rozhovor, byl Albrecht velmi aktivním vyjednavačem s dobrými 

argumenty.128  

Strana Büdnis 90/Die Grünen je silným zastáncem ochrany osobních dat občanů. 

Je proti shromažďování dat a pro ukončení veškerých systémů, které uchovávají data 

pasažérů v lodní a letecké dopravě. Tvrdí, že další systém, jako například PNR, který 

bude pouze navíc již existujícímu Schengenskému informačnímu systému a Vízovému 

                                                 
125 “Use of Passenger Name Record data (EU PNR).” 14. 4. 2016. VoteWatch Europe. 

http://www.votewatch.eu/en/term8-use-of-passenger-name-record-data-eu-pnr-draft-legislative-

resolution-vote-commission-proposal-ordin.html#/##vote-tabs-list-1 (staženo 26. 11. 2016). 
126 Rozhovor se zástupcem S&D ze dne 28. 10. 2016. 
127 “Website of the Green Parliamentary Group in the German Bundestag.” Büdnis 90/Die Grünen. 

https://www.gruene-bundestag.de/service-navigation/english.html (staženo 29. 11. 2016). 
128 Rozhovor se zástupcem Zelených ze dne 4. 11. 2016. 
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informačnímu systému, nepomůže zlepšit evropskou bezpečnost.129 Z deseti přítomných 

poslanců Büdnis 90/Die Grünen hlasovali všichni proti schválení směrnice. Z těchto 

poznatků vyplývá, že Jan Albrecht svým hlasem proti navrhované směrnici hájil zájem 

své národní strany, ale nehájil zájem své národní vlády.  

Zástupce skupiny Zelených v rozhovoru také zmínil důležitost umění dobře se 

pohybovat v politice EP. Podle něj to nejlépe umí právě němečtí poslanci a strany a EP 

je proto tak trochu parlamentem německým. Uvedl srovnání s francouzskými poslanci 

za S&D, kteří nebyli do voleb 2014 znovu nominováni a kvůli této špatné strategii není 

pravděpodobné, že noví francouzští členové EP získají důležité funkce uvnitř EP, na 

rozdíl od německých poslanců, kteří díky dlouholetému působení a zkušenostem 

získávají významné posty jako například předseda parlamentu (Martin Schulz), 

předseda největší politické skupiny EPP (Manfred Weber), spolupředsedkyně strany 

Zelených (Rebecca Harms) a další.130 I v případě směrnice PNR si lze všimnout, že čtyři 

ze šesti stínových zpravodajů pocházejí z Německa. 

Levicová strana Die Linke stínové zpravodajky a předsedkyně delegace Cornelie 

Ernst (v EP za GUE/NGL) má v německém parlamentu 64 mandátů, je to tedy 

nejsilnější opoziční strana.131 Vznikla v roce 2007 fúzí strany WASG Oskara Lafontaina 

s Die Linkspartei. Ve své podstatě stojí Die Linke proti EU v podobě jaké je dnes, 

označuje ji za militaristickou, nedemokratickou a neoliberální a požaduje její změnu. 

V oblasti bezpečnosti, podle programu strany, nesmí být veden boj proti zločinu na úkor 

základních lidských práv.132 Ze sedmi poslanců Die Linke v EP volilo šest proti 

schválení a jedna poslankyně se nedostavila.133 Cornelia Ernst volila v souladu se svou 

národní stranou, ale ne v souladu se spolkovou vládou. 

Švédskou národní stranou, která je skrze europoslankyni Kristinu Winberg 

zastoupena v EP je Sverigedemokraterna, neboli švédská demokratická strana. Tato 

silně pravicová strana, založená proti imigrantům a multikulturalismu, získala ve 

                                                 
129 “Website of the Green Parliamentary Group in the German Bundestag.” Büdnis 90/Die Grünen. 

https://www.gruene-bundestag.de/service-navigation/english.html (staženo 29. 11. 2016). 
130 Rozhovor se zástupcem Zelených ze dne 4. 11. 2016.  
131 “Distribution of seats in the 18th German Bundestag.” 3. 11. 2013. 

Bundestag. https://www.bundestag.de/en/parliament/plenary/distributionofseats (staženo 29. 11. 2016). 
132 Oficiální program strany Die Linke. https://www.die-

linke.de/fileadmin/download/dokumente/englisch_die_linke_programm_erfurt.pdf 67-69. (staženo 29. 11. 

2016). 
133 “Use of Passenger Name Record data (EU PNR).” 14. 4. 2016. VoteWatch Europe. 

http://www.votewatch.eu/en/term8-use-of-passenger-name-record-data-eu-pnr-draft-legislative-

resolution-vote-commission-proposal-ordin.html#/##vote-tabs-list-1 (staženo 29. 11. 2016). 
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volbách v roce 2014 12,9% a ve švédském parlamentu má 48 mandátů.134 Podle 

průzkumu veřejného mínění společnosti YouGov z roku 2015 je to také nejoblíbenější 

strana ve Švédsku.135 Její oficiální stránky jsou dostupné pouze ve švédštině, je proto 

problematické určit konkrétní postoj strany k ochraně osobních údajů a ke směrnici jako 

takové.136  

Švédská vláda je od roku 2014 tvořena koalicí sociálních demokratů a zelených. 

Boj proti terorismu je jednou z jejích priorit, v srpnu 2016 přijala v této oblasti novou 

strategii.137 Švédsko je také jedním ze členských států, který již před schválením 

směrnice pracoval na zavedení národního systému PNR. Stínová zpravodajka Kristina 

Winberg (v EP za EFDD) volila pro schválení směrnice, stejně jako druhý zástupce 

švédských demokratů v EP Peter Lundgren.138 Jejich postoj byl tedy stejný, lze říci, že 

volili v souladu s národní vládou. 

Další stranou je nizozemská Democraten 66, která má v současné době 12 

zástupců v nizozemském parlamentu. V EP ji zastupuje stínová zpravodajka Sophie in’t 

Veld, která je členkou a místopředsedkyní Aliance liberálů a demokratů (ALDE). Strana 

Democraten 66 byla proti schválení směrnice PNR, ale nizozemská vláda tvořena 

koalicí liberálů (lidové strany pro svobodu a demokracii) a labouristické strany hájila 

opačné stanovisko. Schválení směrnice v období svého předsednictví v první polovině 

roku 2016 si připisovala k dílčím dosaženým cílům v oblasti boje proti terorismu.139 

Demokratickou stranu zastupují v EP čtyři poslanci, z nichž tři volili proti směrnici  

a jeden se hlasování neúčastnil.140 Svou volbou proti schválení směrnice, tedy hájila 

Sophie in’t Veld zájmy své národní strany, ale nikoliv národní vlády. 

                                                 
134 “Members and parties: The Sweden democrats.” Sveriges Riksdag. 

http://www.riksdagen.se/en/members-and-parties/the-sweden-democrats/ (staženo 29. 11. 2016). 
135 Orange, Richard. “Anti-immigrant Sweden Democrats now the biggest party, according to poll.” 20. 8. 

2015. The Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/sweden/11814498/Anti-

immigrant-Sweden-Democrats-now-the-biggest-party-according-to-poll.html (staženo 29. 11. 2016). 
136 Oficiální stránky strany Sverigedemokraterna. https://sd.se (staženo 29. 11. 2016). 
137 “The EU: Justice and Home Affairs.” Government Offices of Sweden. 

http://www.government.se/sweden-in-the-eu/eu-policy-areas/justice-and-home-affairs/ (staženo 29. 11. 

2016). 
138 “Use of Passenger Name Record data (EU PNR).” 14. 4. 2016 VoteWatch Europe. 

http://www.votewatch.eu/en/term8-use-of-passenger-name-record-data-eu-pnr-draft-legislative-

resolution-vote-commission-proposal-ordin.html (staženo 29. 11. 2016). 
139 Letter of 7 July 2016 from Minister of Foreign Affairs Bert Koenders to the President of the House of 

Representatives on the results and organisation of the Dutch Presidency of the Council of the European 

Union (staženo 26. 11. 2016).  
140 “Use of Passenger Name Record data (EU PNR).” 14. 4. 2016 VoteWatch Europe. 

http://www.votewatch.eu/en/term8-use-of-passenger-name-record-data-eu-pnr-draft-legislative-

resolution-vote-commission-proposal-ordin.html#/##vote-tabs-list-1 (staženo 29. 11. 2016). 
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 Pro doplnění celkového obrazu koherence postoje národních stran a vlád, lze 

ještě uvést počty poslanců, kteří hlasovali pro a proti podle národnosti. Za Velkou 

Británii je to 35 poslanců pro a 19 proti, za Německo 48 pro a 36 proti, za Švédsko 13 

pro a 6 proti a za Nizozemsko 8 pro a 15 proti.141 

 

Z výše uvedeného vychází, že stínoví zpravodajové, jejichž národní strany byly 

v rozporu s postoji národních vlád, se přiklonili k volbě podle strany a nikoliv podle 

vlády. Tyto strany ale nejsou stranami vládními, a proto vidíme potvrzení Hixovy 

hypotézy, že v politicky důležitých tématech ve spolurozhodovací proceduře volí 

poslanci častěji podle zájmů své národní strany. Tam, kde jsou strany součástí vlády, 

která byla pro schválení směrnice, je možné sledovat kladné hlasování i ze strany 

poslanců, kromě případu sociální demokratky Birgit Sippel, jejíž vládní strana byla 

spíše pro schválení směrnice, ale poslankyně hlasovala opačně. 

 

2.2 Pozice Rady EU 

 

Pro složení celistvější obrazu vlivu národních států na poslance, je nutné se věnovat 

také vlivu Rady EU, potažmo Rady ministrů vnitra. Rada ministrů ve složení pro 

spravedlnost a vnitřní věci schválila směrnici 21. 4. 2016 dvaceti sedmi hlasy pro. 

Nevolila pouze dánská ministryně pro imigraci, integraci a bydlení Inger Stojberg.142 

Dánsko se neúčastnilo hlasování kvůli opt-outu z oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, 

který platí od roku 1993, kdy Dánsko nejprve odmítlo ratifikovat Maastrichtskou 

smlouvu. Poté byl vyjednán tzv. dánský kompromis, země dostala výjimku ze čtyř 

oblastí unijního práva včetně oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Podle Lisabonské 

smlouvy může Dánsko volit opt-in nebo op-out v této oblasti vždy podle konkrétního 

případu.143 V prosinci 2015 bylo pořádáno referendum o změně na opt-in, což by pro 

Dánsko znamenalo automatické přijetí 22 nových norem a vstup do Europolu.  

I přesto, že dánské strany byly většinově pro změnu opt-outu, 53% voličů hlasovalo 

                                                 
141 Ibid. (staženo 29. 11. 2016). 
142 “Use of Passenger Name Record data (EU PNR).” 14. 4. 2016. VoteWatch Europe. 

http://www.votewatch.eu/en/term8-directive-of-the-european-parliament-and-of-the-council-on-the-use-

of-passenger-name-record-pnr-data.html (staženo 29. 11. 2016). 
143 “Denmark to hold referendum on EU opt-out in December.” 6. 10. 2015. Your Danish Life. 

http://www.yourdanishlife.dk/denmark-to-hold-referendum-on-eu-opt-out-in-december/ (staženo 26. 11. 

2016). 
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proti. Dánsko tedy zůstává v této oblasti v režimu opt-out.144 Dánsko navíc používá 

vlastní systém PNR na všechny lety ze země i do země.145  

Ačkoliv všechny ostatní státy hlasovaly pro schválení směrnice, některé vlády 

členských států byly schválení nakloněny více než vlády jiné. Jedním příkladem je 

vláda francouzská. Z rozhovorů vyplývá, že francouzská vláda vyvíjela silný tlak na 

francouzské poslance ve všech politických skupinách.  

Díky jednomu z dotazovaných byl získán přístup k dopisu, který francouzský 

premiér Manuel Valls zaslal v listopadu 2015 předsedovi výboru LIBE. V dopise 

přesvědčuje velmi populistickými argumenty ke schválení návrhu směrnice do konce 

roku 2015. Přidává podmínky, které musí být ve směrnici obsaženy, a to povinné 

zahrnutí letů uvnitř EU, časový rámec jednoho roku pro uchovávání dat než jsou 

maskována a dalších čtyř let než jsou zničena a začlenění sledování také vážných 

národních porušení zákona, nejen mezinárodních. Upozorňuje, že směrnice je 

podporována všemi členskými státy a toto stanovisko je vyjádřené v závěrech Rady pro 

spravedlnost a vnitřní věci z 20. 11. 2015. 

Zároveň dodává, že ví o problémech, které ve směrnici nacházejí především 

socialisté, a že se bude Francie snažit nabídnout řešení v podobě zajištění co 

nejrychlejšího schválení balíku o ochraně dat. Valls zdůrazňuje, že PNR nesmí být 

jediným nástrojem boje proti terorismu, ale podtrhuje symbolickou hodnotu této 

směrnice, díky níž bude vidět schopnost EU rychle reagovat na teroristické hrozby. 

Schopnost, kterou od ní podle francouzského premiéra občané EU očekávají. V závěru 

dodává, že pokud se nepodaří schválení směrnice, budou některé státy nuceny 

postupovat samostatně v rámci mezinárodních vyjednávání, což ale není postup, který 

by si přál, protože pevně věří v metody evropského společenství.146 

V médiích se objevilo možné vysvětlení toho, proč se Manuel Valls snažil 

osobně zasáhnout do procesu rozhodování a ovlivňovat poslance EP. Valls zastával od 

roku 2001 do 2012 post starosty v malém francouzském městě Evry, které se nachází 

jižně od Paříže. V tomto městě má sídlo společnost Safran, která zaměstnává 3300 lidí. 

Valls při návštěvě firmy zdůraznil její důležité místo v dlouhodobě dobré míře 

                                                 
144 Ibolia, Tamás. “The vote of EU no confidence explainig Danish EU referendum.” 17. 12. 2015. Open 

Democracy. https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/tam-s-ibolya/vote-of-no-confidence-

explaining-danish-eu-referendum (staženo 26. 11. 2016). 
145  “New Danish PNR system will rival the EU PNR Directive.” 22. 4. 2015. https://edri.org/new-danish-

pnr-system-will-rival-the-eu-pnr-directive/ (staženo 26. 11. 2016). 
146 Dopis Manuela Vallse předsedovi výboru LIBE zaslaný v listopadu 2015. 
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zaměstnanosti v regionu. Tato firma pohybující se v oboru letectví se zabývá také 

informačními systémy a získala smlouvu na zavedení systému PNR ve Francii  

a v Estonsku.  

Vztah francouzského premiéra s touto firmou je ale hlubší než se na první 

pohled může zdát. V roce 2012, kdy byl Valls ministrem vnitra se zasadil o prodloužení 

smlouvy této firmy, navzdory tomu, že změna smlouvy by ušetřila třicet milionů eur  

z francouzských veřejných výdajů. Bertrand Marechaux, vyšetřovatel, který se zabýval 

touto  problematikou, pokračoval v boji za její změnu a inicioval právní proces proti 

Morpho, dceřinné společnosti Safranu. Byl ale nakonec odvolán ze své pozice. 

Poslankyně Sophie in’t Veld podala z tohoto důvodu otázku Komisi týkající se 

komunikace firem, které získaly smlouvy na budování systémů PNR ve členských 

státech.147 

 Francie také dostala zdaleka největší částku ze čtrnácti členských států, které 

obdržely peníze z programu Komise Prevence a boj proti zločinu (2007-2013) na 

podporu projektů vedoucích ke zbudování národního systému PNR a centrálních 

jednotek pro informace o cestujících. Francie obdržela téměř osmnáct milionů eur  

a v pořadí druhé Nizozemsko necelých šest milionů eur. Můžeme to srovnat s nejnižší 

částkou 130 tisíc eur pro Rumunsko.148  

Podle dotazovaných bylo těžké přesvědčit především francouzské socialisty, aby 

volili proti návrhu, protože francouzská socialistická vláda dala poslancům jasné 

instrukce, jak volit. Jak se podařilo socialisty ovlivnit je viditelné z hlasování 

francouzských poslanců ve výboru a na plenárním zasedání. Ve volbě na plenárním 

zasedání volili skutečně všichni poslanci socialistické strany pro návrh. Na druhou 

stranu, francouzští poslanci ENF, která návrh nepodporovala, volili v souladu se 

skupinou (13 proti, 1 pro, 4 se zdrželi hlasování, 2 se nedostavili), poslanci Zelených 

volili také všichni proti návrhu. Ostatní francouzští poslanci (včetně ALDE) volili pro 

návrh.149 V součtu bylo 42 francouzských poslanců pro schválení a 24 proti.150 

                                                 
147 McNamee, Joe. “The curious tale of the French prime minister, PNR and peculiar patterns.” 5. 10. 

2016. https://edri.org/curious-tale-french-prime-minister-pnr-and-peculiar-patterns/ (staženo 26. 11. 

2016). 
148 “Travel surveillance: PNR by the back door.” 3. 10. 2014. Statewatch. 

http://www.statewatch.org/news/2014/oct/pnr-back-door.htm (staženo 26. 11. 2016). 
149 “Use of Passenger Name Record data (EU PNR).” 14. 4. 2016 VoteWatch Europe. 

http://www.votewatch.eu/en/term8-use-of-passenger-name-record-data-eu-pnr-draft-legislative-

resolution-vote-commission-proposal-ordin.html (staženo 29. 11. 2016). 
150 “Use of Passenger Name Record data (EU PNR).” 14. 4. 2016 VoteWatch Europe. 

http://www.votewatch.eu/en/term8-use-of-passenger-name-record-data-eu-pnr-draft-legislative-

resolution-vote-commission-proposal-ordin.html#/##vote-tabs-list-4 (staženo 29. 11. 2016). 
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Ve výboru LIBE bylo o návrhu hlasováno 10. 12. 2015. Prošel 38 hlasy pro, 19 proti 

a 2 poslanci se zdrželi hlasování. Z pěti francouzských poslanců kteří hlasovali, 

hlasovala proti pouze Eva Joly ze skupiny Zelených. Držela se tak linie skupiny  

a hlasovala proti silnému postoji národní vlády.151 

Do konečného návrhu směrnice se z francouzských požadavků povedlo prosadit 

zahrnutí letů uvnitř EU, ale nikoliv povinné, jak si přál premiér Valls. Lhůta pro 

uchovávání nemaskovaných dat je kratší, pouze šest namísto dvanácti požadovaných 

měsíců a další čtyři a půl roku uchování dat maskovaných. Celková doba uchování dat 

je tedy stejná jako navrhovala Francie, pět let. Zahrnutí národních trestných činů 

(ačkoliv také v původním návrhu Komise) se prosadit nepodařilo, ve směrnici je zúžení 

rozsahu na přesně vyjmenované teroristické aktivity a závažné trestné činy 

s mezinárodním prvkem.152 

 

Z této kapitoly vyplývá, že o politicky důležité normě jako je směrnice PNR 

hlasují poslanci v souladu se svou národní stranou, spíše než s národní vládou. Velmi 

samozřejmě záleží, zda je národní strana součástí vlády a zda má kladné, nebo odmítavé 

stanovisko. Lze ale říci, že žádná ze zkoumaných a zároveň vládních stran neměla ke 

směrnici odmítavý postoj. Vlády naopak schválení směrnice vítají jako další společný 

krok EU v boji proti terorismu.  Jsou to tedy zkoumané opoziční strany, které volily 

spíše odmítavě s odkazem na ochranu práv občanů a neproporcionalitu této směrnice. 

Z rozhovorů nevyplývá, že by poslanci v tomto případě dostali přesné instrukce, jak 

hlasovat, z této strany tedy není vliv národních stran až tak velký. 

 

                                                 
151 Oficiální dokument Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. 10. 12. 2015. 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/2d3fa947-c133-4dfe-a7df-

7625cfd7caa4/RCV%2010%20December%202015.pdf (staženo 26. 11. 2016). 
152 Directive (EU) 2016/681 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016. http://eur-

lex.europa.eu/search.html?qid=1465995076179&text=PNR&scope=EURLEX&type=quick&lang=en&pa

ge=1 (staženo 29. 11. 2016). 
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3. Zájmy politických skupin EP 
 

V této kapitole se práce zaměřuje na druhé kritérium a tím je zkoumání vlivu 

politických skupin EP. Zpravodaj a stínoví zpravodajové pochází celkem ze sedmi 

politických skupin. Timothy Kirkhope je členem skupiny Evropských konzervativců  

a reformistů (ECR), která má v současnosti 73 zástupců v EP. Stínový zpravodaj Axel 

Voss je zástupcem Evropské lidové skupiny (EPP), nejpočetnější parlamentní skupiny 

s 218 poslanci. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v EP (S&D) byla ve 

vyjednávání zastoupena stínovou poslankyní Birgit Sippel a v EP je druhou 

nejpočetnější skupinou se 189 členy. Sophie in’t Veld je členkou Aliance liberálů  

a demokratů pro Evropu (ALDE), která má v EP 70 členů. Zástupcem skupiny 

Zelených/Evropské svobodné aliance (Zelení/EFA) je Jan Philipp Albrecht. Zelení mají 

v EP 50 poslanců. Cornelia Ernst je členkou skupiny Konfederace evropské sjednocené 

levice a severské zelené levice (GUE/NGL), která má 52 členů a Kristina Winberg 

zastupuje skupinu Evropy svobody a přímé demokracie (EFDD) se 45 členy. Svého 

zástupce jako stínového zpravodaje neměla pouze skupina Evropy národů a svobody 

(ENF), která má v EP 37 poslanců.153 Nejprve jsou analyzovány zájmy politických 

skupin EP a poté je popsáno, jak probíhala vyjednávání ve výboru a zda se jednotlivé 

požadavky podařilo prosadit. 

  

3.1 Pozice politických skupin EP s jasnou linií hlasování 

 

 
Jak je již zmíněno výše, zpravodajství obdržela skupina ECR a Timothy 

Kirkhope. Zpravodaj po celou dobu podporoval schválení směrnice, stejně jako celá 

skupina ECR. ECR neviděla v návrhu žádné překážky, ochrana dat připadala skupině 

dostatečná. Jejich hlavním cílem bylo vytvoření jednotného evropského PNR systému, 

ne 28 jednotlivých. Proto Kirkhope připomíná v rozhovorech úspěchy, kterých bylo 

                                                 
153 “Politické skupiny 2014-2019.” Evropský parlament. http://www.evropsky-

parlament.cz/cs/vasi_poslanci/politicke_skupiny.html (staženo 2. 12. 2016). 
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dosaženo v boji proti zločinu (především obchodování s drogami) díky již existujícím 

PNR systémům.154 

Na druhou stranu ale ECR v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí zdůrazňuje 

roli národních států. EU podle ní nemá nahradit národní systémy, ale má je doplňovat. 

ECR si přeje zachovat suverenitu a dohody mezi jednotlivými státy v oblasti kriminální 

spravedlnosti. Věří, že občané EU mohou být chráněni a hranice mohou být 

zabezpečené bez nutné harmonizace v oblasti boje s kriminalitou. Výměna informací 

mezi státy je ale chápána jako významný nástroj v boji proti zločinu.155 

Ve výboru hlasovalo pro přijetí návrhu všech sedm poslanců ECR a na 

plenárním hlasování podpořilo velmi jasnou linii skupiny 64 poslanců ze 74. Pouze 

jeden řecký poslanec volil proti návrhu. Skupina v tomto hlasování vykazuje téměř 98% 

soulad.156 

Ještě lépe se podařilo sjednotit stanovisko největší politické skupiny EP. Z 

Evropské lidové skupiny volilo pro návrh 100% přítomných 188 poslanců.157 Schválení 

směrnice nazvala skupina EPP vítězstvím pro bezpečnost občanů EU a velkým 

úspěchem. Skupina zdůrazňuje svou roli v prosazování směrnice, která byla dlouho 

blokována většinou levicovými skupinami. Předseda frakce Manfred Weber prohlásil, 

že směrnice sice není všelék, ale je to důležitý nástroj v boji proti terorismu  

a organizovanému zločinu. Podle předsedy je nový standard ochrany dat velmi vysoký. 

Není to masové shromažďování dat, ale pouze cílený přístup k datům. Shromážděná 

data jsou používána pouze vymezeným postupem v případě vážných zločinů. 

Vyzdvihuje důležitost pozitivní volby EP, kterou poslanci splnili závazek k ochraně 

bezpečnosti občanů.158 

Stínový zpravodaj Axel Voss také zdůraznil důležitost schválení směrnice jako 

řešení boje s terorismem. Navrhuje vytvoření platformy pro výměnu dat, kterou by mohl 

být například Europol, který by kombinoval a analyzoval všechna data a předával je 

                                                 
154 Rozhovor s Timothy Kirkhopem. “ECR Group: Passenger Name Records – what does it mean?” 15. 1. 

2015. http://www.vieuws.eu/ecr-group/ecr-group-passenger-name-records-what-does-it-mean-2/ (staženo 

2. 12. 2016). 
155 Oficiální dokument skupiny ECR k prioritám strany ve výboru LIBE. http://whyttip.eu/wp-

content/uploads/2016/01/Civil-Liberties-Justice-and-Home-Affairs.pdf (staženo 2. 12. 2016). 
156 “Use of Passenger Name Record data (EU PNR).” 14. 4. 2016. VoteWatch Europe. 

http://www.votewatch.eu/en/term8-use-of-passenger-name-record-data-eu-pnr-draft-legislative-

resolution-vote-commission-proposal-ordin.html#/##vote-tabs-list-2 (staženo 2. 12. 2016). 
157 Ibid. 
158 “EU PNR: Victory for the security of EU citizens.” 14. 4. 2016. EPP Group. 

http://www.eppgroup.eu/press-release/EU-PNR%3A-victory-for-the-security-of-EU-citizens (staženo 2. 

12. 2016). 
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národním autoritám, které by o to požádaly. V každém případě však velmi podporoval 

vytvoření evropského PNR systému. Také rozhovor se zástupcem skupiny EPP potvrdil 

její jasnou linii a žádné pochybnosti o jednotlivých částech směrnice.159  

Levicová politická uskupení (kromě S&D) byla v zásadě proti schválení 

směrnice. Stínový zpravodaj Jan Albrecht za skupinu Zelených opakovaně řekl, že 

kterýkoliv PNR systém by byl kompletně nezákonný, protože Evropský soudní dvůr 

nařizuje, že vždy musí k zadržení osobních dat občanů existovat podezření a se 

systémem PNR by byla shromažďována data všech pasažérů, kteří z ničeho podezřelí 

nejsou. Na tento argument reagoval Evropský ochránce dat Giovanni Buttarelli, který 

řekl, že ještě před zavedením nového systému, který bude velmi drahý, by se měly 

zvážit možnosti mechanismů, které jsou nyní k dispozici. Otázkou pro něj je, jestli je 

potřeba nového mechanismu záležitostí nedostatku informací, nebo spíše 

nedostatečného využívání stávajících systémů a neefektivního sdílení informací.160  

Skupina Zelených vyjádřila velmi jasně nedostatky, které směrnice obsahuje. 

Nesouhlasili především s několika aspekty. Zaprvé, lhůta uskladnění dat je příliš dlouhá. 

Zadruhé, shromažďování takového množství dat nemůže být efektivní, už existující 

PNR systém v Británii dokázal, že dat je přespříliš a to je případ jen jedné země, pokud 

se přidají všechny ostatní, hledání zločinců bude jako hledat jehlu v kupce sena. 

Argumentují neúspěchy v zadržení pařížských teroristů, kteří již byli státním orgánům 

známi a přesto se nepodařilo útokům zabránit. Stejně tak nesouhlasí s povahou dat, 

která mají být shromažďována, protože jsou podle nich zacílena na arabskou skupinu 

obyvatel, například dotazy na jídelníček. Francie místo toho argumentuje, že díky těmto 

informacím bude možné nalézt algoritmy toho, jak nebezpeční zločinci cestují 

(například platí hotově, letenky kupují osobně u cestovní kanceláře, ne přes internet,  

i když letí společně, jeden sedí v přední části letadla a druhý v zadní) a díky tomu 

identifikovat nové, doposud neznámé zločince. 

                                                 
159 Rozhovor se zástupcem EPP ze dne 28. 10. 2016. 
160 Levy-Abegnoli, Julie. “Parliament’s rapporteurs divided over PNR.” The Parliament magazine. 10. 2. 

2015. https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/parliaments-rapporteurs-divided-over-pnr 

(staženo 2. 12. 2016). 
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 Zatřetí, nesouhlasí se začleněním letů uvnitř EU. Otázkou zůstává, zda je 

opravdu nutné sbírat data pasažérů při letech uvnitř EU. Díky tomuto nástroji bude 

možné zkontrolovat konkrétní pasažéry ještě před nástupem do letadla, což by se mohlo 

rovnat jakési hraniční kontrole, které jsou ale v prostoru Schengenu obecně zakázané. 

Mohlo by to znamenat další právní zkoumání a výsledek jako v procesu MELKI z roku 

2010, kdy Evropský soudní dvůr vynesl rozsudek, že členské státy nemohou používat 

kontrolu identity v prostoru hranic bez doložení toho, že se nejedná o hraniční 

kontrolu.161 

Začtvrté, celé dlouholeté vyjednávání o směrnici se může ukázat jako ztráta 

času, protože směrnice dostatečně nerespektuje základní lidská práva a je 

pravděpodobné, že bude proto napadena a souzena před Evropským soudním dvorem 

stejně jako směrnice Data Retention, která byla ze stejného důvodu anulována v roce 

2014. Proto by EU měla raději pracovat na rozumnějším nástroji k boji proti zločinu. 

K tomuto faktu se přidává i argument již existující dohody PNR mezi EU a Kanadou, 

která je také podrobena zkoumání Soudního dvora EU a v září 2016 byl vznesen 

negativní názor vrchního právního zástupce, který shrnuje, že dohoda PNR mezi EU  

a Kanadou není plně v souladu s právem EU, především pro nedostačující zajištění 

ochrany údajů.  Soudní dvůr uvedl, že jeho odpověď bude mít nutně dopad i na 

dohody, které již platí, PNR mezi EU a Austrálií, EU a USA a také na budoucí PNR 

systém, který byl nedávno schválen Parlamentem, ačkoliv současná vyšetřování  

u Soudu stále pokračují. Očekává se proto negativní výsledek i celého procesu PNR 

EU-Kanada.162  

Zelení (stejně jako GUE/NGL) měli tedy jasnou linii hlasování, proti směrnici. 

Z rozhovoru se zástupcem skupiny Zelených vyplývá, že práce přesvědčování je velice 

důležitá. Na tomto procesu se podílí také právní poradci, kteří se vždy na setkáních 

evropských skupin snaží dodat kolegům podstatné a objektivní informace, aby si mohli 

utvořit názor. Poradce pomáhá také ve vysvětlování pozice skupiny, pokud poslanci 

dostávají dotazy od svých voličů, kteří se jich ptají, proč má jejich skupina konkrétní 

stanovisko a ne jiné. Přestože byla role právního poradce v přesvědčování velmi 

                                                 
161 Rozsudek Soudního dvora EU z 22. 6. 2010 k případu Aziz Melki (C-188/10) and Sélim Abdeli (C-

189/10). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0188 (staženo 2. 12. 

2016). 
162 Tiskové prohlášení č.89/16 Soudního dvora EU. 8. 9. 2016. 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160089en.pdf (staženo 2. 12. 2016). 
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úspěšná, podařilo se přesvědčit i francouzské poslance a poslanci Zelených volili ve 

100% shodě, všichni proti schválení směrnice, cíle skupiny se splnit nepodařilo (pouze 

začlenění letů uvnitř EU je dobrovolné). Největším zklamáním je samozřejmě samotné 

přijetí směrnice, ale ani dílčí požadavky nedostaly místo v konečném návrhu. Poslanci 

GUE/NGL, která byla ještě více proti samotné směrnici, volili také všichni shodně proti. 

 

3.2 Pozice politických skupin EP s nejasnou linií hlasování 

 

Druhá největší politická skupina v EP, S&D, zastávala oficiálně pozici pro 

návrh, na plenárním zasedání hlasovalo 152 členů pro a 24 proti. Soulad hlasování je 

tedy 78%.163 Je to ale první skupina, ze které hlasovali nejednotně členové výboru, 10 

pro návrh a 5, včetně stínové zpravodajky Birgit Sippel, proti.164 

Podle rozhovoru se zástupcem skupiny S&D, nebyla skupina nikdy proti 

směrnici, ale vždy požadovala určité podmínky. Nejdůležitější požadavky, které se 

snažila stínová zpravodajka prosadit, byly následující. Zaprvé, chtěla prosadit cílený 

přístup. V tomto bodě, na kterém se shodují také Zelení, GUE/NGL a ALDE, je 

zdůrazňován příliš obecný přístup, kvůli kterému Soudní dvůr zrušil již platnost 

směrnice Data Retention. Idea PNR je však úplně stejná, nezacílený sběr a analýza dat 

všech pasažérů, a proto S&D usilovala o více profilující opatření. Zadruhé, je zde 

problém proporcionality. Stínová zpravodajka nepovažuje shromažďování dat všech 

pasažérů za proporcionální. 

Dále se S&D snažila prosadit návrh povinného sdílení informací, protože 

členské státy tento nástroj nevyužívají a například Francie má podle rozhovoru velmi 

národní přístup a informace nesdílí. S&D vyžaduje povinné sdílení jen určitých dat, 

výměna všech dat by byla spíše kontraproduktivní. Sdílet by se měla data, ke kterým by 

každý členský stát měl vlastní algoritmus, věděl by, co nebezpečného vlastně hledá  

a pokud by to našel, předal by to policii i jiných členských států. 

                                                 
163 “Use of Passenger Name Record data (EU PNR).” 14. 4. 2016. VoteWatch Europe. 

http://www.votewatch.eu/en/term8-use-of-passenger-name-record-data-eu-pnr-draft-legislative-

resolution-vote-commission-proposal-ordin.html#/##vote-tabs-list-2 (staženo 2. 12. 2016). 
170 Oficiální dokument výboru LIBE. Výsledek hlasování 10. 12. 2015. 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/2d3fa947-c133-4dfe-a7df-

7625cfd7caa4/RCV%2010%20December%202015.pdf (staženo 2. 12. 2016). 
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Další problém vidí zpravodajka v části, kde jsou definované typy zločinů. Ani 

tato definice se nezdá proporcionální, protože zločiny jsou definovány velmi obecně. 

PNR může podle Sippel pomoci například v boji proti obchodování s lidmi nebo 

drogami, ale nechápe, jak by mohl tento systém pomoci v oblasti zločinů sexuálního 

násilí a zneužívání nebo kyberzločinů. Také se jí nezdá pravděpodobné, že by díky PNR 

mohli být identifikováni doposud neznámí zločinci. 

Stejně jako Zelení je stínová zpravodajka proti začlenění letů uvnitř EU 

s poukazem na rozpor se schengenským prostorem, jednalo by se podle ní o jakési 

znovuvytvoření hranic. Pětiletá lhůta skladování dat se zdá zpravodajce také příliš 

dlouhá. Další problém vidí zpravodajka v ochraně dat. Díky balíku o ochraně dat, který 

byl taktéž schválen v dubnu 2016 je zaručen minimální standard ochrany dat. Otázkou 

však zůstává, pokud by se dostaly tyto dvě směrnice do rozporu, která z nich dostane 

přednost, když se jedná o stejný druh norem a každá z nich ochranu dat upravuje jiným 

způsobem. 

Výše uvedené požadavky, kromě souběžného hlasování o směrnici o ochraně 

dat, se do směrnice PNR prosadit nepodařilo. Podle zástupce S&D, ale i podle zástupce 

Zelených, se Birgit Sippel nacházela ve složité situaci, kdy podle konečné linie skupiny 

měla volit pro návrh, ale rozhodla se hlasovat proti. Volila tedy proti své politické 

skupině EP i proti národní vládě.  

Skupina ALDE neměla jasnou linii, ale stínová zpravodajka Sophie in’t Veld 

byla jednou z nejvýraznějších osobností, která vystupovala proti směrnici. Linie skupiny 

je podle stránek EP oficiálně pro návrh, 51 členů volilo pro směrnici a 12 proti. Koheze 

skupiny je 68% (nejnižší kromě ENF). Ve výboru volili čtyři členové ALDE pro návrh 

a pouze Sophie in’t Veld proti. 

ALDE se v roce 2010 přidala k rezoluci přijaté EP, která vyjadřovala obecný 

přístup k PNR a požadovala, aby PNR dohody byly v souladu s evropským standardem 

ochrany práv a použití dat, a aby respektovaly princip proporcionality. K návrhu 

Komise z roku 2011 vznesla ALDE stížnost, že návrh nezahrnuje žádost EP z roku 

2010. V únoru 2015 se snažila urgovat Komisi, aby právní zabezpečení ochrany 

soukromí Evropanů bylo lépe začleněno do směrnice a také urgovala Radu, aby udělala 

pokrok v přijímání balíku ochrany dat v souběžném procesu se schvalováním PNR.  

Zástupce ALDE hovořil v rozhovoru především o podmínkách, které by musely 

být splněny, aby stínová zpravodajka směrnici podpořila. Nelze tedy nastínit celkovou 
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linii ALDE, ale spíše osobní pohled poslankyně. Pro stínovou zpravodajku jsou 

nejdůležitější témata jako ochrana dat, demokracie a právní řád. Zástupce ALDE mluví 

o velkém tlaku francouzské vlády na poslance. Také zmiňuje nizozemský případ, kdy 

byl národní systém PNR dvakrát odmítnut nizozemským parlamentem, ale vláda, která 

obdržela od Komise téměř 6 milionů eur na jeho zavedení, dále pokračovala s jeho 

přípravou. V tomto kontextu upozorňuje na nutnost včasné a řádné implementace 

směrnice (pokud už je tedy schválená), aby zavedení systému mělo smysl. 

Je zdůrazňován princip proporcionality u shromažďování a skladování dat. 

Shromažďování dat většiny naprosto nevinných pasažérů není podle poslankyně 

proporcionální. Stejně jako Birgit Sippel vidí problém v tom, že státy data nesdílejí 

v jednom centralizovaném systému. Podle in’t Veld hraje v tomto velmi politickém 

tématu roli také lobbing společností, které čekají na zakázky na budování informačních 

systémů. Jsou zmiňovány již výše popsané vztahy francouzského premiéra Manuela 

Vallse se společností Safran (Morpho).165 K tomuto tématu se vyjádřil i zástupce za 

EPP, téma označil taktéž jako velmi politické, ale roli průmyslové lobby za velmi 

malou, protože podle něj má norma zabývající se trestním právem pro průmysl malý 

význam, a proto se o ní společnosti nezajímají a ani nijak neovlivnily výsledek 

jednání.166 

Oficiální linie EFDD při hlasování byla proti návrhu, stínová zpravodajka však 

volila jako jediná ze skupiny ve výboru pro (další dva poslanci za EFDD volili proti)  

a s dalšími dvěma poslanci volila pro na plenárním zasedání. Důvodem může být její 

přístup k hrozbě terorismu, velmi obhajuje například rezoluci OSN ze září 2014  

o kontrole cestování, financování a náboru zahraničních bojovníků, kteří cestují do 

oblastí jako například severní Irák.167 EFDD obhajuje názor, že by všichni občané EU 

neměli být bráni jako automaticky podezřelí. Pouze 3 poslanci za EFDD tedy volili pro 

návrh, 15 bylo proti a 27 se jich nedostavilo. Kristina Winberg volila proti linii své 

politické skupiny EP a proti linii švédské vlády.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že zpravodaj a další tři stínoví zpravodajové se 

drželi linie hlasování své politické skupiny EP. Timothy Kirkhope za ECR a Axel Voss 

                                                 
165 Rozhovor se zástupcem ALDE ze dne 27. 10. 2016. 
166 Rozhovor se zástupcem EPP ze dne 28. 10. 2016. 
167 Winberg, Kristina. “It is time for EU institutions to wake up and face reality.” 6. 11. 2014. EFDD 

Group. http://www.efddgroup.eu/newsroom/press-releases/it-is-time-for-the-eu-institutions-to-wake-up-

and-face-reality (staženo 2. 12. 2016). 
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za EPP hlasovali shodně se svou skupinou pro návrh a Jan Philipp Albrecht za Zelené  

a Cornelia Ernst za GUE/NGL hlasovali shodně se skupinou proti návrhu. U těchto 

skupin také vidíme velmi vysoký stupeň koheze a to může být důvodem, proč poslanci 

zastávají názor skupiny. Tam, kde je menší stupeň soudržnosti, volili poslanci 

v nesouladu s linií skupiny. Birgit Sippel za S&D svým hlasem proti volila proti linii 

skupiny, Sophie in’t Veld za ALDE taktéž a Kristina Winberg za EFDD svým hlasem 

pro taktéž. Je možné tedy zhodnotit, že nakonec čtyři politické skupiny EP návrh 

podporovaly (ECR, EPP, S&D a ALDE) a tři byly proti (Zelení, GUE/NGL a EFDD). 

Nepotvrdilo se, že by poslanci hájili zájmy pouze menších skupin s jasným 

proevropským vymezením, ale lze říci, že čím větší je v hlasování soudržnost skupiny, 

tím spíše hájí poslanec její stanovisko.  

 

3.3 Pozice výboru LIBE 

 

Návrh směrnice PNR se vyjednával ve Výboru pro občanské svobody, 

spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Zpravodajství směrnice ve výboru obdržela skupina 

ECR. Přidělování zpravodajství záleží na bodovém systému, kdy se určí počet bodů pro 

každou směrnici a každá skupina má také určitý počet bodů, za které může 

zpravodajství vyměnit. Když skupina získá zpravodajství, je předáno konkrétnímu 

členovi ve výboru. Zde závisí na mnoha faktorech, národnosti, předchozích 

zkušenostech, expertize, ale můžeme říci, že nejdůležitější jsou právě zkušenosti, tedy 

jak dlouho je poslanec členem výboru, jestli je expertem na projednávané téma, zda má 

dobré vyjednávací schopnosti a respekt mezi ostatními politickými skupinami.168  

Výbor má za úkol vytvořit jednotnou pozici EP k návrhu a sepsat zprávu ke 

konkrétní legislativě. Zprávu mohou ze své vlastní iniciativy v některých případech 

napsat i výbory, které o to nebyly požádány. Když zpravodaj připraví zprávu, je 

prezentována a diskutována na setkáních výboru a členové mohou navrhovat dodatky. 

Ve výboru LIBE byl nejprve 30 hlasy ku 25 v roce 2013 odmítnut návrh Komise z roku 

2011. Zpravodaj Kirkhope byl výsledkem velmi zklamán. Ve světle událostí roku 2015 

se návrh začal znovu projednávat. Nový návrh byl ve výboru projednáván 26. 2. 2015. 

Mezi hlavní témata jednání, v kontextu bezpečnostní situace, patřila jeho potřebnost  

a proporcionalita, rozsah (zařazení či vyjmutí letů uvnitř EU), lhůta skladování dat, 

                                                 
168 Judge, David, and David Earnshaw, 2008. 178. 
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propojení s reformou ochrany dat, stejně jako dopady rozhodnutí Evropského soudního 

dvora o zrušení směrnice Data Retention. 

Změny navržené Kirkhopem v revidované zprávě zahrnují následující úpravy. 

Rozsah návrhu je zúžen na zahrnutí vážných přestupků a mezinárodních zločinů 

(seznam zahrnuje například obchodování s lidmi, dětskou pornografii, obchodování se 

zbraněmi, municí a výbušninami). Citlivá data mají být trvale vymazána ne déle než 30 

dní po obdržení. Ostatní data mají být maskována po šesti měsících (kompromis mezi 

dvouletou lhůtou navrhovanou Radou a 30 dny navrhovanými Komisí v prvním 

návrhu). Mají být zahrnuty lety uvnitř EU (ne přímo v návrhu Komise, ale Rada velmi 

podporovala, stejně jako Kirkhope). Směrnicí má být pokryto 100% letů (podporováno 

Komisí). Přístup k PNR datům by měl být stále zpřístupněn pět let pro teroristické činy, 

ale je zkrácen na čtyři roky v případě vážných zločinů. Každý stát by měl jmenovat 

kontrolního úředníka pro ochranu dat, osoby, které provádějí bezpečnostní kontroly,  

a které mají přístup k datům a mohou je analyzovat a spravují datové záznamy, musí být 

bezpečnostně způsobilé. Je odkazováno na rozsudek Evropského soudního dvora  

o směrnici Data Retention a na současná pravidla ochrany dat v EU. Doba přenesení 

směrnice pro národní státy je prodloužena z dvou na tři roky pro technologickou  

a strukturální obtížnost zavedení evropského PNR systému pro každý stát. Termín 

podání dodatků k návrhu byl stanoven na 1. 4. 2015.169 

V případě PNR bylo ve výboru LIBE navrženo 47 dodatků ke Kirkhopově 

zprávě, dodatky 48-836 byly navrženy poslanci z různých politických skupin, Výbor 

pro dopravu navrhl 58 dodatků a Výbor pro zahraniční věci 90 dodatků. Tyto dodatky 

se týkaly širokého spektra témat jako například, jaké lety mají být začleněny nebo 

vyjmuty, dobu skladování dat, návrhů na ochranu dat, jasnější pravidla, jak by se mělo 

s daty zacházet a kdo by s nimi měl zacházet. Některé dodatky měly za cíl odmítnutí 

návrhu Komise a některé jeho změnu ze směrnice na nařízení. Debata o dodatcích 

proběhla ve výboru LIBE 4. 6. 2015.170  

                                                 
169 “EU Passenger Name Record (PNR) directive: an overview.” 1. 6. 2016. European Parliament. 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20150123BKG12902/eu-passenger-name-record-

(pnr)-directive-an-overview (staženo 2. 12. 2016). 
170 Ibid. 
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 Návrh s dodatky byl schválen ve výboru 15. 7. 2015 32 hlasy pro a 27 proti. 

Mandát pro započetí jednání s Radou ministrů byl schválen 36 hlasy pro a 14 proti. 

Nabízí se tedy srovnání, které aspekty se podařilo výboru (Kirkhopemu) do návrhu 

prosadit, a které nikoliv. Nepodařilo se prosadit zahrnutí letů uvnitř EU, PNR pravidla 

se podle dodatků Komise mají vztahovat na mezinárodní lety z a do Unie. Seznam 

trestných činů, na které se vztahují PNR pravidla zahrnuje mezinárodní teroristické  

a vážné zločiny, jak bylo navrženo ve zprávě. Musí být zajištěno zabezpečení dat 

vedoucí k zákonnosti při jejich uskladnění, analýze, přepravě a využití PNR. 

Zabezpečení zahrnuje tyto požadavky: centrální jednotky pro PNR data (PIU) členských 

států budou oprávněny ke zpracování dat jen za určitých důvodů jako identifikování 

pasažérů, kteří by se mohli podílet na spáchání teroristického činu, nebo vážného 

mezinárodního zločinu, a proto jejich data vyžadují další šetření. V souladu s návrhem 

výboru musí jednotky jmenovat kontrolního úředníka ke sledování zpracování dat  

a jejich zabezpečení a zřídit kontaktní místo pro pasažéry, kteří by měli obavy nebo 

otázky související s PNR daty. Veškeré zpracování dat musí být zaznamenáno  

a dokumentováno, pasažéři musí být jasně a detailně informováni o sběru dat a svých 

právech a předávání dat do třetích zemí musí být podrobeno přísnějším podmínkám. 

Poslanci také podporovali zahrnutý zákaz předávání dat PNR soukromým stranám. 

 V souvislosti s dobou uchovávání dat se povedla do návrhu prosadit šesti 

měsíční lhůta uchovávání nemaskovaných dat a lhůtu dalších čtyř a půl roku pro 

uchovávání dat maskovaných, s přístupem pouze pro omezený počet zaměstnanců 

centrální jednotky s bezpečnostní prověrkou. Po pěti letech musejí být data trvale 

smazána, pokud je kompetentní autority nepotřebují použít k vyšetřování či trestnímu 

stíhání (v tomto případě regulováno národním právem konkrétního členského státu). 

Poslanci navrhují, aby sdílení dat mezi členskými státy bylo povinné, s využitím 

aplikace Europolu pro výměnu informací (SIENA) a také navrhují vytvoření systému 

jednoduché žádosti o předání dat. Bylo také schváleno zahrnutí tzv. doložky  

o přezkoumání, kdy je po dvou letech po transpozici směrnice do národního práva 

Komise zmocněna provádět kontrolu správného shromažďování a používání dat 

s ohledem na soulad se standardy ochrany osobních dat.171 

                                                 
171 “EU Passenger Name Record (PNR) directive: an overview.” 1. 6. 2016. European Parliament. 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20150123BKG12902/eu-passenger-name-record-

(pnr)-directive-an-overview (staženo 2. 12. 2016). 
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 Díky kladnému hlasování mohlo začít vyjednávání s Radou. Třístranné 

rozhovory tzv. trialogy mezi zástupci Rady, Komise a Parlamentu započaly v září 2015. 

Trialogů bylo celkem pět a proběhly od 24. září do 2. prosince roku 2015. Podle 

dotazovaných, kteří se trialogů účastnili, byl Kirkhope velmi aktivním a úspěšným 

vyjednavačem. Současně probíhaly také technické trialogy, kde se jednalo  

o technických detailech textu.172  

 

                                                 
172 Rozhovor se zástupcem S&D ze dne 28. 10. 2016 a se zástupcem Zelených ze dne 4. 11. 2016. 
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4. Vlastní zájmy zpravodajů 
 

 

Každý zpravodaj může zároveň se zájmy národní strany a politické skupiny EP 

obhajovat také vlastní zájmy. Jak bylo uvedeno na začátku, podle toho, čí zájem 

obhajuje, můžeme zjistit, jaký je to druh zpravodaje. Jestli je jeho největší prioritou 

znovuzvolení, a proto se zaměřuje na prosazování zájmů národních voličů, a nebo chce 

dosáhnout co nejvýše v rámci EP a snaží se tedy obhajovat zájmy politické skupiny EP. 

Obhajování zájmů nelze samozřejmě vidět takto černobíle, u kontroverzních témat, 

kterým směrnice PNR bezpochyby byla, přichází na řadu také vlastní ideologická 

přesvědčení, ať už se jedná o obhajování pravicového, či levicového postoje, nebo 

proevropské či protievropské linie. V této kapitole jsou proto analyzovány nejprve 

osobní zájmy zpravodajů, jejich kariérní růst v EP a poté jejich postoj ve vyjednávání 

z ideologického hlediska. 

 

4.1 Kariérní zájmy zpravodajů 

 

Timothy Kirkhope má za sebou velmi dlouhou politickou kariéru, do spolku 

Mladých konzervativců vstoupil už v 15 letech. V devadesátých letech působil v Dolní 

sněmovně parlamentu Spojeného království. V roce 1999 byl zvolen za konzervativní 

stranu do EP za regiony Yorkshire a Humber. Mimo jiné se zabýval regionálními 

tématy, otázkami imigrace a azylu, 2004-2011 byl lídrem konzervativní strany v EP, 

v roce 2009 se podílel na vytvoření skupiny ECR, stal se jejím předsedou a přivedl do ní 

své konzervativní kolegy. V období 2009-2014 byl mluvčím za konzervativce ve 

výboru LIBE a v roce 2014 byl navíc zvolen koordinátorem výboru. Byl také členem 

delegace pro vztahy s USA a náhradníkem ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch. 

V roce 2016 byl však Davidem Cameronem povýšen do britské Sněmovny lordů,  

a proto po 17 letech opustil EP a vrátil se k domácí politice.173 

                                                 
173 “About Timothy.” Timothy Kirkhope. https://www.kirkhope.org.uk/about-timothy (staženo 5. 12. 

2016). 
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Z tohoto působivého a ani ne polovičního výčtu politických pozic, lze vyčíst, 

proč byl právě Kirkhope zpravodajem směrnice PNR. Měl pro tuto roli dostatek 

zkušeností, respektu a podle dotazovaných také skvělé vyjednávací schopnosti. Strávil 

hodně času vyjednáváním s jednotlivými aktéry a neznervóznil ho ani odmítavý postoj 

většiny stínových zpravodajů ve výboru. Lze říci, že zpravodajovi se podařilo dojít 

k dostatečnému množství kompromisů, například on sám chtěl do směrnice zahrnout  

i lety uvnitř EU, ale věděl, že v Parlamentu by takový návrh neprošel, a proto nakonec 

ustoupil ze svých požadavků. Tohoto požadavku se mu tedy dosáhnout nepodařilo, ale 

co se týče ostatních požadavků, byl velmi úspěšným obhájcem zájmů národní strany 

konzervativců, stejně jako evropské ECR a v neposlední řadě i svých vlastních 

kariérních zájmů, protože i jeho působení v EP vedlo do zvolení do Sněmovny lordů.  

Axel Voss byl za německou CDU poprvé zvolen do EP v roce 2009. Nyní je 

tedy v druhém funkčním období za EPP. Je místopředsedou Výboru pro právní 

záležitosti a delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem. Byl členem Výboru 

pro rozpočet a nyní je náhradníkem ve výboru LIBE a Výboru pro petice.174 V roli 

stínového zpravodaje napsal k různým legislativním návrhům šest zpráv. Ani v tomto 

případě není v rámci vyjednávání směrnice patrný odklon od vládní, stranické, ani 

evropské linie. EPP v čele s Vossem ve výboru podporovala celý systém PNR a návrh 

směrnice od začátku nového vyjednávání (2013). Podle zástupce skupiny hrála EPP 

klíčovou roli ve vyjednávání a stínový zpravodaj se snažil přesvědčit i členy ostatních 

skupin (především socialistů) a účastnil se proto mnoho rozhovorů za zavřenými 

dveřmi.175 

Birgit Sippel byla do EP zvolena také poprvé v roce 2009, nyní je tedy v druhém 

funkčním období. Od roku 2009 je také členkou výboru LIBE a delegace pro vztahy se 

zeměmi Mašreku. Je také náhradnicí ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci  

a v delegaci pro vztahy se zeměmi Magrebu.176 Při svém působení v EP napsala jednu 

zprávu jako zpravodajka a šest jako stínová zpravodajka. Ačkoliv její národní strana 

nediktovala přímou linii týkající se směrnice PNR, německá vláda, které je SPD 

součástí, byla jednoznačně pro rychlé schválení směrnice. Oficiální linie S&D byla také 

pro směrnici, ale Sippel se rozhodla nejprve bojovat za prosazení konkrétních 

                                                 
174 “MEPs.” European Parliament. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS_history.html (staženo 5. 12. 2016). 
175 Rozhovor se zástupcem EPP ze dne 28. 10. 2016. 
176 “MEPs.” European Parliament. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96932/BIRGIT_SIPPEL_history.html (staženo 5. 12. 2016). 



   

 

57 

  

podmínek, které jsou shrnuty v předchozí kapitole, především za cílený přístup a větší 

proporcionalitu návrhu. Když se jí tyto požadavky nepodařilo do návrhu prosadit, 

rozhodla se volit proti. Birgit Sippel také přebírala tuto problematiku až v roce 2014 po 

španělské poslankyni za S&D Carmen Roméro López, která již nebyla zvolena do 

dalšího parlamentního období.177 

Jan Philipp Albrecht, zástupce Zelených, je v EP také od roku 2009. Svou 

politickou kariéru dovedl od boje proti nukleárnímu odpadu k oblasti ochrany dat  

a občanských práv. Již v roce 2009 se stal členem výboru LIBE, náhradníkem Výboru 

pro právní záležitosti (do 2014) a od nového volebního období i členem Výboru pro 

vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Je také členem delegace pro vztahy s Izraelem.178 

V roce 2012 byl Jan Albrecht jmenován ve výboru LIBE zpravodajem nařízení  

o obecné ochraně dat. V roce 2013 byl návrh nařízení, i když s podstatnými změnami, 

ve výboru přijat. Za velké podpory vicepředsedkyně Komise a komisařky pro 

spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Reding bylo nařízení schváleno v EP 

drtivou většinou v březnu 2014. Albrecht vyjednával se státy (Německo, Francie, Velká 

Británie), které kvůli národním otázkám zdržovaly schválení v Radě a během trialogů se 

podařilo dosáhnout potřebného kompromisu a schválení nařízení.179 Díky této úspěšné 

roli získal Albrecht respekt i v dalších vyjednáváních.180 Jeho postoj je velmi 

vyprofilovaný a zdá se, že v EP funguje. Stínový zpravodaj hlasoval velmi ideologicky, 

stejně jako celá skupina Zelených. Tento postoj je rozebrán v další části kapitoly. 

Cornelia Ernst působila nejprve jako významná levicová politička v Sasku, 

v roce 2009 byla zvolena do EP a v roce 2014 byla znovuzvolena. Je členkou výboru 

LIBE a delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem. Je náhradnicí ve 

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a ve vyšetřovacím Výboru pro měření emisí 

v automobilovém průmyslu. Napsala sedm zpráv jako stínová zpravodajka.181 Lze říci, 

že její volba byla také ideologického charakteru, protože GUE/NGL nesouhlasila se 

směrnicí ještě více než Zelení.  

                                                 
177 Rozhovor se zástupcem S&D ze dne 28. 10. 2016. 
178 “MEPs.” European Parliament. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96736/JAN+PHILIPP_ALBRECHT_home.html (staženo 5. 12. 

2016). 
179 Wilhelm, Ernst-Oliver. “A brief history of the General Data Protection Regulation.” 

https://iapp.org/resources/article/a-brief-history-of-the-general-data-protection-regulation/ (staženo 6. 12. 

2016). 
180 Rozhovor se zástupcem Zelených ze dne 4. 11. 2016. 
181 “MEPs.” European Parliament.  

http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96852/CORNELIA_ERNST_activities.html (staženo 6. 12. 

2016). 
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Kristina Winberg byla zvolena do EP, lze říci, že díky narůstající vlně 

populismu, v roce 2014. Ona a Peter Lundgren jsou tak historicky prvními zástupci 

švédských demokratů v EP. Kristina Winberg za sebou nemá dlouhou politickou 

kariéru, pracovala v oblasti reklamy, cestovního ruchu a jako ošetřovatelka. V EP je 

členkou výboru LIBE a delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku. Je náhradnicí ve 

Výboru pro ústavní záležitosti a v delegaci pro vztahy se zeměmi Magrebu a Arabskou 

magrebskou unií. V roce 2016 se již však stihla vyjádřit zprávami v roli stínové 

zpravodajky k sedmi legislativám, v roce 2015 k jedné.182 Hlasování této poslankyně by 

mělo být také jasně ideologicky určeno, protože Švédská demokratická strana  

i EFDD jsou strany se silně vyhraněnými názory. 

Sophie in’t Veld se zabývala studiem středověké historie a jazyků a v EP 

působila nejprve jako asistentka. V roce 2004 byla do EP zvolena za nizozemskou 

stranu Democraten 66, za kterou byla až do roku 2009 v EP jedinou zástupkyní. Byla 

členkou hospodářského a měnového výboru, kde je nyní náhradnicí a Výboru pro 

ženská práva a genderovou rovnost (nyní také náhradnice). Nyní je členkou výboru 

LIBE a smíšeného parlamentního Výboru EU-Turecko. In’t Veld založila platformu EP 

pro sekularismus v politice a je vicepředsedkyní skupiny EP pro práva homosexuálů.183  

V rámci této práce je ale nejdůležitější zmínit roli in’t Veld jako zpravodajky 

k dohodám PNR mezi EU a třetími zeměmi. Jejím úkolem bylo vypracování zprávy 

výboru LIBE o dohodě mezi EU a USA, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, 

protože ta vyžaduje, aby mezinárodní dohody schválil i Parlament. Poté, co EP v dubnu 

2012 navzdory nedoporučení ze strany zpravodajky, Evropského ochránce dat a mnoha 

skupin zabývající se občanskoprávní tematikou, dohodu schválil, Sophie in’t Veld se od 

rozhodnutí Parlamentu distancovala.184 

                                                 
182 “MEPs.” European Parliament. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124995/KRISTINA_WINBERG_activities.html (staženo 6. 12. 

2016). 
183 “MEPs.” European Parliament. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/28266/SOPHIA_IN+%27T+VELD_home.html (staženo 6. 12. 

2016). 
184 “EU Parliament agrees to EU-US PNR Agreement.” 25. 4. 2012. https://edri.org/edrigramnumber10-

8ep-agrees-us-eu-pnr/ (staženo 7. 12. 2016). 
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In’t Veld je také zpravodajkou již zmiňované dohody PNR mezi EU a Kanadou, 

která byla podepsána Radou ministrů a Kanadou v červnu 2014, ale Parlament ji před 

nutným souhlasem poslal v listopadu 2014 k prozkoumání Soudního dvora, zda je 

dohoda v souladu se smlouvami EU a Chartou základních práv, což je historicky první 

takovýto případ před Soudním dvorem EU. EP tak chce zaručit, že žádná další 

bilaterální dohoda PNR (v budoucnu možná například s Ruskem, Mexikem, Koreou) 

nebude v rozporu se základními právy občanů EU.185    

In’t Veld je velmi aktivní poslankyní a její hlas je slyšet v médiích. V oblasti 

PNR podala také otázku Komisi týkající se schůzek lobbistů a členů Komise, protože 

vnímá silné napojení francouzského premiéra na tuto oblast průmyslu a také otázku na 

financování zavádění systému PNR jednotlivých členských států.186 

 

4.2 Ideologické zájmy zpravodajů 

 

 Ačkoliv má ECR spíše protievropský přístup, koheze skupiny při hlasování byla 

98%. Neplatí zde tedy, že jednotně volí skupiny pouze s proevropským přístupem. 

Postoj skupiny ECR je eurorealistický a středo-pravicový. EU by se podle skupiny měla 

soustředit na spolupráci členských států a hledat praktická řešení pro současnou situaci, 

ne stále zůstávat v období svých počátků.187 Lze říci, že Kirkhope se skrze směrnici 

PNR snažil najít takovéto řešení v boji proti terorismu. Je samozřejmě spekulativní, 

jestli schválená směrnice povede ke zlepšení bezpečnostní situace v Evropě, ale zdá se, 

že její zpravodaj byl této myšlence nakloněn. Ideologické zájmy tedy hrály v tomto 

případě roli, stejně jako hlasovací linie politické skupiny EP, národní strany a národní 

vlády. Vše souhlasí se schválením směrnice. 

 Podobný je případ středo-pravicové EPP, ale tato skupina je mnohem více 

orientována proevropsky. Pomocí lepšího využití společného trhu chce zlepšovat 

                                                 
185 “MEPs refer EU-Canada air passenger data deal to the EU Court of Justice.” 25. 11. 2014. European 

Parliament. http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20141121IPR79818/meps-refer-eu-

canada-air-passenger-data-deal-to-the-eu-court-of-justice (staženo 7. 12. 2016). 
186 “Parliamentary questions.” 12. 7. 2016. European Parliament. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-002866&language=EN 

(staženo 7. 12. 2016). 
187 “Political groups.” European Parliament. http://www.europarl.europa.eu/elections-2014/en/political-

groups/european-conservatives-and-reformists-group (staženo 5. 12. 2016). 
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konkurenceschopnost Evropy a navrátit občanům důvěru v ní.188 Tento aspekt je 

důležitou proměnnou právě v boji za schválení směrnice. Tím, že byla směrnice 

schválena, EPP dokázala, že pracovala v zájmu občanů pro zlepšení jejich bezpečnosti. 

Tento argument používaly nejvíce i vlády, musí být zřejmé, že EU dělá něco pro to, aby 

uchránila své občany před hrozbou terorismu. Tato prohlášení jsou ale spíše 

symbolická, směrnice byla již dlouho připravena a za dlouhé roky nedošlo k jejímu 

schválení, protože její nedostatky, podle EP, převažovaly nad jejími pozitivy. Situace se 

po prvních útocích ale změnila a tlak ze stran vlád, s tímto argumentem ochrany občanů, 

se zvýšil. V této linii tedy vyjednával Axel Voss, tzn. především v linii německé vlády, 

můžeme říct německé kancléřky a ministra vnitra, protože jsou všichni ze stejné 

politické strany, v linii politické skupiny EP i symbolické evropské linii co nejrychlejší 

reakce na kruté zločiny, které zasáhly nevinné Evropany. Protože je však postup 

pomalý, je nutná implementace a protiteroristická opatření tohoto typu nejsou navenek 

příliš viditelná, zdá se, že tato strategie příliš nefunguje a Evropané (a nejen oni) jsou 

nyní náchylnější k volbě populistických hnutí, která slibují zdánlivě jednodušší řešení. 

 Levicová, proevropsky orientovaná S&D a především někteří její poslanci, jako 

například stínová zpravodajka Birgit Sippel, spatřovala největší problém v neefektivním 

fungování již existujících mechanismů ke shromažďování dat. Povedlo se protlačit 

souběžné hlasování o PNR a balíku o ochraně dat, což bylo pro S&D, stejně jako pro 

zpravodajku, velmi důležité.189 Přesto Birgit Sippel hlasovala proti konečné linii své 

politické skupiny EP i vlády. V návrhu bylo mnoho nedostatků, které jí bránily směrnici 

podpořit. Ideologicky šlo především také o ochranu občanů, ale z té druhé strany. S&D 

uvádí, že chce také získat zpět důvěru občanů, v tomto případě však tím, že se snaží 

ochránit jejich soukromí.  

                                                 
188 “Political groups.” European Parliament. http://www.europarl.europa.eu/elections-2014/en/political-

groups/group-of-the-european-people's-party-(christian-democrats) (staženo 5. 12. 2016). 
189 Allan, Tim. “S&D Group: PNR and data protection package will be voted next week. Now national 

governments must finally get serious about law enforcement cooperation.” 7. 14. 2016. S&D 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sd-group-pnr-and-data-protection-package-will-be-

voted-next-week-now-national-governments (staženo 5. 12. 2016). 
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Protože nebylo dokázáno, že shromažďování dat všech pasažérů bude nutné  

a efektivní v boji proti terorismu (podle Sippel spíše naopak), hlasovala Sippel proti 

směrnici. V jejím případě převážilo osobní přesvědčení nad argumenty strany, vlády i 

politické skupiny EP. Nevolila takto ale sama, protože 12 členů německé delegace 

hlasovalo proti a 10 hlasovalo pro, musí zde tedy být ideologické důvody, které vedly 

k volbě proti francouzským socialistům (respektive francouzské vládě) i vládě německé. 

  Zelení jsou velmi proevropsky laděná skupina. Zdůrazňují vládu demokracie  

a ochranu práv a svobod občanů.190 Toto je největší ideologický střet zájmů ve směrnici 

PNR. Tenká hranice mezi ochranou bezpečí a ochranou soukromí. Stínový zpravodaj 

Albrecht, navíc odborník na tato témata, zastával tedy jasný, ideologický postoj, že 

směrnice PNR, stejně jako například dohoda PNR mezi EU a Kanadou, nedostatečně 

respektuje lidská práva. Díky proevropskému naladění nebylo, podle dotazovaného 

zástupce za Zelené, příliš těžké přesvědčit členy skupiny, aby hlasovali stejně, protože 

pokud chce skupina v rámci EU něco prosadit, je samozřejmě lepší, když vystupuje 

jednotně. Albrecht tedy zastával své vlastní ideologické přesvědčení a dokázal ho svým 

kolegům podat, společně s právním poradcem tak, aby se při hlasování chovali stejně. 

Prosazování zájmů tedy bylo v této rovině úspěšné, ale ne na celkové úrovni EP, kde se 

dostatek skupin přesvědčit nepodařilo.  

 Středová a liberální ALDE podporuje evropské hodnoty jako základní práva 

svobody, rovnosti a nediskriminace.191 Tyto hodnoty, základní práva, demokracii  

a právní řád zmiňoval zástupce za ALDE v rozhovoru několikrát. Podle něj systém PNR 

zásadně neodpovídá právním standardům EU. ALDE požaduje také institucionální 

změnu EU a její efektivnější fungování. Efektivita systému PNR, která není dokázána, 

byla dalším bodem, kde se směrnice rozchází s názory stínové zpravodajky. Sophie in’t 

Veld se rozhodla volit podle svého vlastního ideologického přesvědčení, proti své 

politické skupině. Nedá se říct, že s ní souhlasila nizozemská delegace uvnitř ALDE, 

protože tři její zástupci byli v hlasování pro a tři proti. Protože jednotlivci, kteří volili za 

ALDE proti návrhu, pochází z různých států, lze předpokládat, že jsou to opravdu 

individuální případy ovlivněné konkrétními vlastními zájmy.  

                                                 
190 “Political groups.” European Parliament. http://www.europarl.europa.eu/elections-2014/en/political-

groups/greens-european-free-alliance (staženo 5. 12. 2016). 
191 “Political groups.” European Parliament. http://www.europarl.europa.eu/elections-2014/en/political-

groups/alliance-of-liberals-and-democrats-for-europe (staženo 6. 12. 2016). 
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 EFDD je zastáncem přímé demokracie a spolupráce mezi suverénními 

evropskými státy. Také uvádí, že respektuje evropské kulturní hodnoty, historii  

a tradice, které mají občané EU právo bránit, stejně jako své náboženství a hranice.192 

Pokud tedy vezmeme PNR směrnici jako vytvoření ochrany hranic, bylo by logické, že 

Kristina Winberg hlasovala pro. Nejspíše právě kvůli svému přístupu k teroristickým 

hrozbám se rozhodla hlasovat kladně, ačkoliv linie skupiny byla opačná. Protože je 

EFDD euroskeptickou skupinou a sdružuje různé politické strany národních delegací, je 

také jasnější fakt, že její členové volili naprosto rozdílně a velká část z nich vůbec 

nevolila. K volbě samotné stínové zpravodajky bohužel nelze bez poskytnutí rozhovoru 

dodat nic konkrétnějšího. 

 

 Z této kapitoly vyplývá, že nejméně tři stínoví zpravodajové byli ovlivněni svým 

názorovým přesvědčením. Je to Jan Albrecht, Birgit Sippel a Sophie in’t Veld, kteří, 

přesvědčeni o nedostatečném zajištění ochrany dat a tedy nedostatečné ochraně 

základních práv občanů EU, návrh nepodpořili. Stejně tak ale můžeme říci, že zpravodaj 

Timothy Kirkhope a stínový zpravodaj Axel Voss byli přesvědčeni, že schválení 

směrnice povede k větší ochraně bezpečí občanů EU. Protože téma bylo kontroverzní  

a zpolitizované, ideologická přesvědčení a hlasování podle nich, v něm rozhodně mají 

své místo. Po stránce pravo-levicového rozdělení je vidět, že skupiny jdoucí ve spektru 

zprava, přes střed doleva až po S&D včetně, volily pro návrh. Levicové strany a EFDD 

volily proti návrhu. 

                                                 
192 “Political groups.” http://www.europarl.europa.eu/elections-2014/en/political-groups/europe-of-

freedom-and-direct-democracy (staženo 6. 12. 2016). 
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Závěr 

 
Cílem práce bylo ukázat, čí zájmy hájili zpravodajové ve vyjednávání  

o směrnici PNR. Díky polostrukturovaným rozhovorům se zástupci politických skupin 

EP bylo možné zjistit osobní pohled a klíčové body, které se zpravodajové snažili do 

směrnice prosadit. Přestože byli čtyři stínoví zpravodajové proti směrnici a pouze dva  

a zpravodaj pro její schválení, zabránit jejímu přijetí se nepodařilo. Nepodařilo se ani 

prosadit do směrnice téměř žádný z požadavků, který měli zpravodajové hlasující proti. 

Jediným úspěchem z jejich strany bylo prosazení pouze dobrovolného začlenění letů 

uvnitř EU. 

Jak je tedy možné, že směrnici se podařilo schválit, když byla většina zpravodajů 

proti? Vysvětlením je silná role zpravodaje směrnice. Timothy Kirkhope svými 

vyjednávacími schopnostmi a zkušenostmi zajistil dostatek hlasů při hlasování ve 

výboru. Snažil se najít kompromisní řešení a udělal sám několik ústupků, například 

právě obhajováním pozice nezačlenění letů uvnitř EU, i když sám byl zastáncem 

opačného postupu. Dalším významným kritériem bylo prosazení současného hlasování 

o balíku o ochraně dat, který v očích většiny poslanců přinesl záruky, že s PNR daty 

bude zacházeno bezpečně. 

S použitím výzkumných kritérií došlo k určení zájmů národních stran a vlád, 

politických skupin EP a v neposlední řadě osobních a ideologických zájmů zpravodajů. 

Lze tedy udělat souhrn toho, čí zájmy jednotliví zpravodajové prosazovali. Zpravodaj 

směrnice, Timothy Kirkhope se, jak je napsáno výše, nejvíce zasadil o schválení 

směrnice. Prosazoval zájmy národní strany konzervativců, národní vlády, politické 

skupiny ECR, která volila v 98% shodě pro návrh a tím pádem podporoval i své vlastní 

zájmy a můžeme říci, že zájmy celého EP, protože se snažil, aby byl konečný návrh 

kompromisem, který EP schválí. Jeho úspěšné působení v EP vedlo ke kariérnímu růstu 

nejdříve uvnitř EP a poté i mimo, protože byl jmenován do Sněmovny lordů. 

Stínový zpravodaj Axel Voss obhajoval zájmy své národní 

křesťanskodemokratické unie, německé vlády, politické skupiny EPP a svým 

prosazováním schválení návrhu nijak nevybočil z vlastního, ideologického přesvědčení. 

Úspěšné vyjednávání může vést ke kariérnímu růstu uvnitř EP i na domácí scéně. 

Stínový zpravodaj Jan Philipp Albrecht prosazoval zájmy národní strany, ale ne národní 

vlády, politické skupiny Zelených a své vlastní, ideologické přesvědčení. V tomto 

případě hrály ideologické zájmy (ochrana práv občanů EU a proevropský přístup 
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skupiny) podstatnou roli, stejně jako u dvou dalších stínových zpravodajek, Birgit 

Sippel a Sophie in’t Veld. 

Birgit Sippel obhajovala především ideologické zájmy, hlasovala proti národní 

straně, politické skupině S&D i německé vládě. I když vítala souběžné hlasování  

o balíku o ochraně dat, neproporcionalita a nezacílenost evropského systému PNR pro 

ni byly příliš velkými překážkami, a proto se osobně rozhodla volit proti návrhu. Sophie 

in’t Veld jako zpravodajka nedoporučila ke schválení už dohodu PNR mezi EU a USA  

a v této perspektivě pokračovala i v rámci schvalování evropského PNR. Prosazovala 

tak zájmy své národní strany, národního parlamentu, ale ne nizozemské vlády, ani 

konečné linie politické skupiny ALDE. Zde byla jasně viditelná především obhajoba 

zájmu práv občanů a tedy jakési ideologické přesvědčení o respektování právního řádu 

EU. 

Prosazování zájmů zbylých dvou stínových zpravodajek se určovalo hůře 

z důvodu neposkytnutých rozhovorů, ale lze říci, že Cornelia Ernst hájila zájmy národní 

levicové strany a své politické levicové skupiny GUE/NGL, když volila proti, stejně 

jako 100% ostatních členů. Fungují zde levicová ideologická přesvědčení, stejně jako  

u skupiny Zelených. Kristina Winberg obhajovala zájmy švédské vlády, ale ne zájmy 

politické skupiny EFDD, jejíž hlasovací linie byla proti návrhu. Pravděpodobně 

obhajovala zájmy své národní pravicové strany, její stranický kolega hlasoval také pro 

návrh.  

Z výše uvedeného vyplývá, že pro konkrétní případ směrnice PNR neexistuje 

jednotný vzorec prosazování zájmů zpravodaji. Je důležité poznamenat, že se jednalo  

o dlouhodobou, médii sledovanou a politickou debatu, jsou zde proto vidět velmi 

protijdoucí postoje jednotlivých skupin a jejich poslanců. Není zde žádný zájem, který 

by obhajovali všichni zpravodajové, ačkoliv vlády velkých států se velmi snažily, aby 

poslanci hlasovali pro přijetí návrhu. Zájem, který z výzkumu vychází jako velmi 

podstatný, je buďto větší ochrana občanů EU před teroristickými hrozbami a vážnými 

zločiny, nebo ochrana občanů EU před zneužitím jejich osobních údajů. Podle této linie 

se rozdělila hlasování zpravodajů a obhajování jednotlivých částí, které chtěli do návrhu 

prosadit. Nepotvrdil se tedy předpoklad práce, že ve sledovaném a politicky 

významném tématu hlasují zpravodajové podle své vlády.  

Do návrhu byly prosazeny zájmy Komise a skupin, které s návrhem souhlasily. 

Nepodařilo se prosadit větší zacílenost, proporcionalitu, ani vyjmutí některých, na první 

pohled nesouvisejících zločinů ze seznamu. Otázky, na které naráželi zpravodajové 
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zůstávají zatím nezodpovězené. Jak rychlé bude zavedení evropského systému PNR, 

když některé státy ještě ani nezačaly s přípravami, jak efektivní bude jeho fungování, 

když bude zpracováváno tak obrovské množství dat, zda vůbec pomůže v boji proti 

terorismu, nebo zda jeho schválení bylo pouze symbolickým gestem slibujícím více 

bezpečnosti občanům EU. Těmito otázkami se sice výzkum nezabýval, ale rozhodně 

přispěly do celkového kontextu vyjednávání o směrnici.  

 

Summary 
 
The aim of the thesis was to show whose interests were promoted by the rapporteurs in 

the PNR directive negotiations. Thanks to semi-structured interviews, it was possible to 

determine personal attitudes and key points which the rapporteurs tried to push into the 

directive. In spite of the fact that four shadow rapporteurs were against the directive and 

only two and the rapporteur were for its adopting, they did not prevent the directive 

approval. They did not succeed to promote their interests neither. The only success from 

their part was the optional including of the intra-EU flights. 

 So, how is it possible that the directive was adopted when the majority of 

rapporteurs was against? The explanation is the significant role of the directive 

rapporteur. Thanks to his negotiation skills and experience, Timothy Kirkhope ensured 

the sufficient majority of votes in the committee voting. He tried to find a compromise 

solution and he did some compromises himself, for example he advocated not to include 

the intra-EU flights although he was personally for this proposal. Another important 

criterion was the approval of the parallel data protection package voting. In the eyes of 

MEPs, this norm brought some guarantees of a safe data operating. 

With the use of the research criterions, the interests of national parties and 

governments, EP political groups and ideological interests of rapporteurs were defined. 

Therefore, it is possible to sum up whose interests were promoted by concrete 

rapporteurs. The directive rapporteur Timothy Kirkhope played the most significant role 

in the process of the directive adopting. He promoted the interests of the national 

conservative party, the national government, the European ECR group which members 

voted in 98% coherence for the proposal and so he promoted also his own interests and 

the EP interests because he wanted the final proposal to be a compromise which could 
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be approved by the EP. His successful work in the EP led initially to the career growth 

in the EP and then outside because he was nominated to the House of Lords. 

 The shadow rapporteur Axel Voss defended the interests of the Christian 

Democratic Union, the German government, the European EPP group and also own 

ideological interests. Successful negotiations can lead to a career growth in the EP but 

also on the national scene. The shadow rapporteur Philipp Albrecht promoted the 

national party interests but not the government ones, the European Greens group and 

own ideological beliefs. In this case, ideological interests (EU citizen rights protection 

and European attitude of the group) played a vital role as well as in the case of shadow 

rapporteurs Birgit Sippel and Sophie in’t Veld. 

 Birgit Sippel advocated primarily ideological interests, she voted against her 

national party, European S&D group and also the German government. Despite 

welcoming the parallel voting of the data protection package, lacking proportionality 

and targeted approach of the European PNR system were too big obstacles to vote for 

the proposal. Sophie in’t Veld as the rapporteur did not earlier recommend the EU-USA 

PNR agreement adoption and continued with the same position in the EU PNR 

negotiations. She promoted the national party interests, national parliament, but not the 

government ones and the final voting line of the ALDE group. She advocated above all 

the interest of the citizens and the persuasion of the EU law respect necessity.  

 Promoting of the remaining shadow rapporteurs’ interests was not so well 

determined because of the missing interviews. But it is possible to say that Cornelia 

Ernst promoted the national left party interests and the European GUE/NGL group 

interests when voted against as well as 100% group members. Left ideological beliefs 

are visible, similarly to the Greens. Kristina Winberg advocated the Swedish 

government interests but not the European EFDD group interests which voting line 

opposed the proposal. She probably promoted the national right party interests, her 

national party colleague voted also for the directive. 

 It follows that in the concrete case of the PNR directive, there is no single 

pattern of the interest promoting. It is important to note that it concerns long-term, 

media monitored and political debate, so the opposite attitudes of the groups and their 

members can be seen. There is no interest which would be advocated by all the 

rapporteurs, although the big states governments tried to convince the MEPs to vote for 

the proposal. The interest which showed really important in the research is the 

protection of the EU citizens from the terrorist threats and serious crimes on one side 
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and their protection of personal data abuse on the other. The voting line of the 

rapporteurs was divided alongside this ideological division and also the promoting of 

the concrete interests which they wanted to push into the directive. The thesis 

assumption that rapporteurs vote in their governments line in political and media 

monitored issues was not confirmed. 

 The Commission and the pro directive EP political groups interests were pushed 

into the directive. More targeted approach was not approved, bigger proporcionality and 

taking out of the non-related crimes from the list neither. The questions which created 

the main obstacles for rapporteurs remain non-answered. How quick will be the 

installation of the EU PNR system when some states did not even start with the process. 

How effective will be its functioning when so huge data set is operated. If the system 

will even be helpful in the fight against terrorism or if its adopting was only the 

symbolic gesture promising greater security for the EU citizens. These questions are not 

the concern of the thesis but they contributed significantly to the directive negotiation 

context.  
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