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Tato disertace se věnuje otázce demokratického deficitu Evropské unie, obzvláště aspektu 

pravomocí národních parlamentů a jejich možností a schopností ovlivňovat evropský 

rozhodovací proces. Role národních parlamentů v evropské integraci se stala předmětem 

zájmu akademického výzkumu zejména díky prohlubování a rozšiřování Evropské integrace 

v posledních dvaceti letech. Vzhledem k rychlému vývoji však stále zůstává mnoho otázek 

ohledně jejich role, na něž je potřebné hledat odpovědi. Tyto otázky se týkají zejména role 

národních parlamentů přímo na evropské úrovni, ale i na úrovni národní. Druhá úroveň byla 

zkoumána méně, obzvláště v případě parlamentů členských států, jenž přistoupily k Evropské 

unii v roce 2004 a 2009. Tato disertace se zabývá některými aspekty působení všech 

národních parlamentů, detailnější studie je ale věnována případům České republiky, Polska a 

Slovenska. 

Výzkumné otázky kladené v této disertaci se týkají třech hlavních oblastí, všechny jsou ale 

vázány na praktické aspekty působení národních parlamentů. 

První oblast se týká role národních parlamentů na evropské úrovni a jejich příležitosti, 

schopnosti a ochoty vykonávat skutečnou kolektivní kontrolu evropského rozhodování na této 

úrovni. Hlavní otázky jsou následující: Jak funguje činnost národních parlamentů na evropské 

úrovni v praxi? Plní národní parlamenty kritéria kolektivní aktivity (jako podmínky pro jejich 

legitimizační roli) na evropské úrovni? Výzkum je založený na datech o koordinovaných 

testech kontroly subsidiarity a používání existujících koordinačních mechanismů, zejména 

databáze IPEX, a v menší míře na datech o jejich komunikaci s jinými institucemi, zejména 

Evropskou komisí. 

Druhá a třetí oblast se vztahují na úroveň národní, tedy na roli, jenž národní parlamenty hrají 

v evropském rozhodování prostřednictvím kontroly svých národních vlád. 

Druhá oblast se týká všech národních parlamentů a srovnání národní parlamentní kontroly 

všech 27 členských států. Hlavní otázky se vztahují k rozdílům mezi parlamenty s rozdílnými 

typy parlamentní kontroly a mezi parlamenty starých a nových členských států. Výzkum je 

založený na kvantitativních datech o jednom z projevů parlamentní aktivity, jenž lze získat 

s použitím jednoho zdroje dat pro všechny národní parlamenty. Touto proměnnou je 

používání tzv. výhrad parlamentního prozkoumání, které je přímým důsledkem parlamentních 

aktivit na národní úrovni. 



Třetí oblast se vztahuje na případy parlamentního zkoumání a kontroly evropských záležitostí 

v třech nových členských zemích. Hlavní otázkou je, zda praxe tohoto parlamentního 

zkoumání evropských záležitostí odpovídá cílům nastavení formálních pravidel. Tato část 

výzkumu je založená na zkoumání oficiálních dokumentů (zákonů, oficiálních zpráv, 

parlamentních dokumentů apod.) a polo strukturovaných rozhovorů se státními úředníky 

z parlamentů i vládních orgánů dotčených zemí. 

Celá práce je zasazená do rámce diskuse o demokratickém deficitu. Pojem demokratický 

deficit znamená, ve svém původním a nejjednodušším smyslu, oslabení legislativní moci a 

posílení moci exekutivní v procesu evropské integrace. Jinými slovy, exekutivy převzaly část 

legislativních pravomocí původně náležejících národním parlamentům, přičemž národní 

parlamenty nejsou plně schopny kontrolovat národní vlády při jejich výkonu těchto 

pravomocí v Radě. Diskuse o demokratickém deficitu proto představuje důležitý rámec pro 

zkoumání role národních parlamentů a první kapitola této disertace se proto věnuje některým 

aspektům této debaty s důrazem na národní parlamenty. I když cílem této práce nejsou 

normativní či definitivní závěry k této debatě, je jejím cílem přispět k ní a k budoucímu 

výzkumu demokratického deficitu. 

Základním teoretickým předpokladem této práce je, že národní parlamenty jsou nezávislí 

aktéři, jež činí rozhodnutí o svých krocích v mnohoúrovňovém prostředí, jenž spoluvytvářejí 

spolu s dalšími aktéry. Na evropské úrovni je tento přístup dále konceptualizován na základě 

pojmu mnohoúrovňového parlamentního pole (Crum a Fossum 2009), jenž umožňuje 

zahrnout do analýzy různé projevy parlamentního zapojení do evropských záležitostí včetně 

meziparlamentní spolupráce. Na základě tohoto přístupu jsou definována tři kritéria kolektivní 

aktivity národních parlamentů na evropské úrovni: (a) vnímání sdílené legitimizační funkce 

v rámci evropské integrace, (b) vzájemné povědomí o aktivitách a pozicích ostatních 

národních parlamentů a (c) schopnost koordinovaného postupu. Na národní úrovni se práce 

soustředí víc na specifičtější faktory každodenní administrativní činnosti, které můžou mít na 

výslednou aktivitu parlamentu velký vliv, ale které by bylo téměř nemožné vysledovat na 

evropské úrovni.  Tyto faktory zahrnují kapacity národních parlamentů, nezávislost na 

exekutivě v přístupu k informacím a přístup k exekutivnímu koordinačnímu systému 

evropských záležitostí. Ve všech případech je důraz kladen na empirická data odrážející 

praktické působení národních parlamentů. 

Hlavní závěry jsou následovní: 



Za prvé, pokud jde o evropsku úroveň, národní parlamenty plní první a druhé kritérium 

kolektivní aktivity. Plnění třetího kritéria nebylo potvrzeno, ale nedávné první použití žluté 

karty národními parlamenty ukazuje, že by mohlo být splněno v budoucnu.  

Za druhé, pokud jde o národní úroveň, výsledky ukazují, že formální pravidla parlamentního 

zkoumání evropských záležitostí ovlivňují některé organizační aspekty jeho fungování, ale 

mají pouze malý vliv na skutečnou aktivitu a vliv parlamentů. Nebyl nalezen žádný rozdíl 

mezi úrovní aktivity parlamentů s mandátovým a procedurálním systémem parlamentního 

zkoumání. Volba formálních pravidel měla také malý vliv na aktivitu a vliv českého, polského 

a slovenského parlamentu. Naopak, zkoumání těchto tří případů ukazuje, že důsledné a 

systematické budování kapacit jednotlivých komor a povaha komunikace mezi parlamentem a 

vládou mají na „úspěch“ parlamentu v evropských záležitostech mnohem větší vliv. 

Za třetí, podněty z evropské úrovně (jako např. uznání role parlamentů ve smlouvách) mají 

vliv na aktivitu národních parlamentů na evropské úrovni. Nejsilnějším podnětem je však 

doplnění tohoto uznání reálnými pravomocemi, tj. zejména kontrolou subsidiarity 

prostřednictvím mechanismu včasného varování. Role podnětů jako vysvětlujícího faktoru 

však zřejmě funguje pouze na evropské úrovni. 

Závěrem lze říci, že národní parlamenty mají zjevný potenciál kolektivně přispět k evropské 

legitimitě, ale tento potenciál zatím není naplněn. Národní parlamenty se podílely na tvorbě 

prostředí, v němž mají možnosti vstupovat do evropského rozhodovacího procesu, a dobře 

reagovaly na vývoj tohoto prostředí. Zatím však nedokázaly, že jsou schopny skutečně využít 

těchto nových příležitostí k tomu, aby tento proces reálně ovlivňovaly. Pokud jde o 

individuální / národní úroveň, je zřejmé, že příspěvek jednotlivých parlamentů k evropské 

legitimitě lze posuzovat pouze na základě detailního poznání nejen formálních, ale i 

praktických aspektů parlamentního zkoumání evropských záležitostí. 

 


