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 Abstrakt 

 

Tato diplomová práce má několik cílů. Hlavním cílem je zodpovědět 

výzkumnou otázku a sedm hypotéz. Některé z nich se týkají voleb do Evropského 

parlamentu a chování europoslanců jednotlivých eurostran. Další hypotézy se týkají 

účasti elektorátu členských států ve volbách do EP, a jiné naopak participace poslanců 

na hlasování, koheze a koalic, které v parlamentu vznikají. Data o hlasování jsou 

získána díky projektu, který vznikl v rámci London School of Economics. Tato data 

jsou již přehledně upravena, neboť oficiální data o hlasování uvádí Evropský parlament 

v podobě, která by se bez softwarové pomoci nedala analyzovat. 

 Po úvodu práce následují dvě kapitoly, ve kterých není opomenut teoretický 

rámec zahrnující rešerši příslušných zdrojů týkajících se Evropského parlamentu, 

popsání jeho pozice v rámci klíčových institucí EU, jeho funkci, historii a posilování 

pravomocí, až po volby poslanců do eurostran. 

Zjištěné výsledky ukazují určité charakteristické rysy Evropského parlamentu. 

Poslanci se ve většině případů drží stranické linie, nikoliv národní. Ovšem jsou 

nalezeny případy, kdy jednotlivé národy napříč eurostranami hlasují jednotně. Toto 

chování je u některých z nich v rozporu s názorem většiny poslanců dané strany. Velké 

eurostrany kontrolují moc nad parlamentem díky koalicím s jinými velkými stranami. 

Tendence elektorátu, účastnit se voleb, je v průběhu historie klesající, zejména z důvodu 

vzrůstajícího euroskepticismu. Složení v Evropském parlamentu, co se týče eurostran, 

se v průběhu historie, od prvních přímých voleb v roce 1979, měnilo. Stále ale, v 

počtech poslanců, dominují křesťanští a sociální demokraté a liberálové. 

Aby byla vystižena makrogeografie Evropského parlamentu, jsou grafické 

výstupy, u kterých to bylo možné, uvedeny vždy za všechny členské státy. 

 

Klíčová slova: Evropský parlament, eurostrana, hlasování, volby, chování 

europoslanců 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This diploma thesis has several objetcs. The main objective is to answer the 

research question and seven hypotheses including elections to the European Parliament 

and MEPs behaviour from individual europarties. Some hypotheses include the 

participation of the electorate of the member states in elections to the EP, while others 

relate to participation of MEPs in voting, cohesion and coalitions that are formed in the 

parliament. Data on voting are obtained thanks to a project created by the London 

School of Economics. These data are already clearly adjusted, because official data on 

voting the European Parliament show in a form that could not be analyzed without 

software support. 

After the introduction follow two chapters, in which there is described 

theoretical framework involving the search of relevant sources on the European 

Parliament, describing his position within key institutions of the EU, its function, 

history, and empowerment to the election of MEPs to the europarties. 

The results show some charasteristic patterns in the European Parliament. MEPs 

in most cases hold the party line rather than national. However, there are some cases, 

where individual nations across europarties vote uniformly, even though this behavior 

in some of them oppose to the attitude of a majority of the party. Large europarties 

controlling power over Parliament through coalitions with other large parties. The 

tendency of the electorate to participate in elections is declining throughout history, 

mainly because of the growing euroscepticism. Composition of the European 

Parliament regarding the europarties, in the course of history, since the first direct 

elections in 1979, changed. But still, according to number of members, dominate 

Christian Democrats and Social Democrats and Liberals. 

To captue macro-geography of the European Parliament, the graphic outputs 

where possible, are shown for all Member States. 

 

Key words: European Parliament, europarty, voting, elections, behaviour of MEPs 
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I. ÚVOD 

 1. Úvod 

 Evropská unie… Slovo, které dennodenně slýcháváme z médií v různých 

souvislostech. Při vyslovení tohoto slova se někteří zděsí, jiné nechává chladným, a 

někdo kypí nadšením. Nepopiratelně lze konstatovat, že se tato unie stává fenoménem 

posledních let a tvoří dnešní podobu Evropy jako takové. V průběhu minulých dekád se 

rozrostla až do současného počtu dvaceti osmi států, což je více než polovina všech 

evropských zemí - a většina těch nejvyspělejších. Politickou makrogeografií 

Evropského parlamentu je myšleno buď sledování eurostran dle členských států, či 

voleb europoslanců, a to v rámci velkého měřítka celé Evropské unie. EP lze sice 

místně lokalizovat do tří měst v západní Evropě, avšak jeho složení a působení je 

odrazem všech členských států Evropské unie, a proto je označováno jako 

makrogeografické. 

 Česká republika vstoupila do Evropské unie v roce 2004 a od té doby se jí plně 

týkají všechny povinnosti jakožto plnohodnotného člena. Od vstupu do EU u nás 

proběhlo několik zajímavých momentů: dvoje volby do Evropského parlamentu, třetí se 

již blíží. Dále Česká republika předsedala Radě EU a Evropské radě. Také se pro 

některé nechvalně proslavila euroskepticismem bývalého prezidenta a jeho zdráháním 

se podepsat Lisabonskou smlouvu. V krajských městech se začala objevovat 

Eurocentra, která mají občanům poskytovat informace o možnostech a dění v Evropské 

unii. 

Evropský parlament spolu s Evropskou komisí, Radou ministrů a Evropskou 

radou tvoří ty nejznámější a klíčové instituce Evropské unie. Právě Evropský parlament 

je hlavním středem zájmu této diplomové práce. Každý členský stát v něm má své 

zastoupení v podobě europoslanců několika eurostran. Jeho role dnes nedosahuje síly 

pozic národních parlamentů jednotlivých států, ale do budoucna lze předpovídat, že jeho 

význam se bude zvyšovat. 

Evropská unie by neměla být opomíjena dnešními vysokoškolskými studenty. 

Primárně tímto směrem by se měl zájem studentů ubírat. Ať už se jedná o studenty 

politické geografie, či mnoha dalších vědních disciplín, ve kterých se problematika 

evropské integrace promítá. 
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2. Cíle a struktura práce 

   

 Hlavním cílem této diplomové práce je odpovědět na výzkumnou otázku a 

hypotézy, které jsou uvedené na konci druhé kapitoly. Ty se týkají voleb do EP a 

chování europoslanců. Nejprve je ve druhé kapitole popsáno fungování Evropského 

parlamentu a jeho pozice v rámci institucí Evropské unie. Dále kapitola také zahrnuje 

historii formování Evropské unie, respektive Evropského parlamentu, a také jeho 

politickou moc. V závěru této kapitoly je formulována výzkumná otázka a hypotézy. 

Třetí kapitola je zacílena na politické spektrum a jednotlivé eurostrany 

současného parlamentu, který trvá v letech 2009-2014. Nejprve je teoreticky popsáno 

politické spektrum a jeho dimenze na evropské úrovni. Poté následuje popis 

jednotlivých eurostran současného parlamentu a jejich porovnání na základě 

předvolebních manifestů z roku 2009.  

Čtvrtou kapitolu tvoří volby do EP, které probíhají přímou volbou poslanců 

z jednotlivých členských států od roku 1979. Zvláštní pozornost je také věnována 

českým europoslancům, kteří nyní dokončují své druhé volební období započaté v roce 

2009. Výsledkem této kapitoly budou korelační diagramy a faktorová analýza, pomocí 

které bude charakterizována makrogeografie chování elektorátu jednotlivých členských 

států. 

 Pátou kapitolu tvoří analýza dat o hlasování europoslanců. Data budou získána i 

z oficiálních stránek EP, ale zejména z úhledněji zpracovaných dat projektu London 

School of Economics a dalších institucí, které se sběrem dat o hlasování europoslanců 

zabývají. V této kapitole je práce zaměřena na toto volební období, tedy období 2009-

2014. Závěrečná kapitola obsahuje diskuzi a vyhodnocení výzkumné otázky a hypotéz. 

 Přílohu práce tvoří mapy, ve kterých je textově i graficky zachycena 

makrogeografie jednotlivých parlamentů dle členských států. 

 

Shrnutí cílů práce: 

1. rešerše odborné literatury a článků 

2. tvorba map složení jednotlivých parlamentů dle členských států 

3. faktorová analýza voleb z roku 2009, která charakterizuje elektorální makrogeografii       

    Evropského parlamentu 

4. analýza dat o hlasování europoslanců 

5. vyhodnocení výzkumné otázky a hypotéz 
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3. Metodologie 

  

 Metodologie této práce obsahuje analýzu dat o hlasování europoslanců, 

faktorovou analýzu (analýzu hlavních komponent), korelační diagramy a tvorbu map 

v prostředí ArcMap. 

  

Literatura 

 K vypracování této práce slouží zejména zahraniční literatura. Z českých autorů 

je nejvíce čerpáno z Fialy (2003, 2007, 2009), zejména v kapitole o volbách a 

eurostranách, poté z Königa (2006) a Dostála (2010). 

 Ve druhé kapitole, která pojednává o institucionální, procedurální a organizační 

pozici Evropského parlamentu, jsou citováni např. tito autoři: McCormick (1996), 

Redmond (1998), Dinan (2010), Hix (2005) nebo Moravcsik (1998). 

 V kapitole, která se zabývá eurostranami, je důležitá rešerše prací například 

těchto autorů: Marks (2002), Kitschelt (1994) nebo Hix (2007). 

 Co se týče hlasování europoslanců, je nejdůležitější studie Hixe (2007). Tato 

studie analyzuje data o chování europoslanců od prvního parlamentu až do roku 2004. 

Data 

 Data, která jsou analyzována, jsou získána díky projektu London School of 

Economics. Jelikož Evropský parlament neposkytuje data ve vhodné formě, nebyla by 

jejich analýza v takovéto podobě bez softwarové pomoci možná. 

Práce poskytuje analýzu participace, koheze a loajality europoslanců. Participace 

představuje účast poslanců na plenárních zasedáních. Koheze představuje soudržnost 

jednotlivých eurostran, tedy to, jak jsou strany soudržné v rámci hlasování. Tyto 

eurostrany jsou složeny z poslanců napříč celou Evropskou unií. Soudržnost je 

vyjádřena procentuálně na základě výpočtu „Agreement indexu“.  Loajalita je 

charakterizována tak, že jednotlivý poslanec hlasuje jako většina dané eurostrany. 

Pokud má tedy stejný postoj k dané agendě při hlasování jako většina eurostrany, je 

označen jako loajální. 

 

Grafické výstupy 

 U grafických výstupů, kde to je možné, jsou vyobrazeny všechny členské státy. 

Tímto způsobem lze vystihnout makrogeografii Evropského parlamentu. K tomuto 
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slouží často využívaný korelační diagram. Někdy je taktéž zobrazen korelační 

koeficient, který vyjadřuje sílu vztahu mezi proměnnými. Tyto výstupy jsou tvořeny 

v softwaru SPPS. V tomto softwaru je taktéž provedena faktorová analýza. 

 Mapy znázorňující výsledky voleb a složení parlamentů jsou zpracovány pomocí 

softwaru ArcMap. Celkem jich je sedm, za každé volby od roku 1979. V každém je 

v koláčovém grafu za každý členský stát znázorněn podíl poslanců jednotlivých 

eurostran. Poté je zde ve dvou tabulkách zobrazen počet poslanců členských států a 

číselné složení parlamentu. 
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II. INSTITUCIONÁLNÍ, PROCEDURÁLNÍ A 

ORGANIZAČNÍ POZICE EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU 

 

1. Úvod 

 Po úvodní kapitole se diplomová práce nyní zaměřuje na institucionální, 

procedurální a organizační pozici Evropského parlamentu. Na počátku kapitoly je 

stručně nastíněna problematika Evropské unie a jejího historického vývoje. Jsou 

vysvětleny tři přístupy k Evropské unii a pojem vícerychlostní Evropa, který do jisté 

míry taktéž souvisí s Evropským parlamentem. 

 Po tomto úvodu je práce již zaměřena na Evropský parlament. Nejprve je popsán 

jeho historický vývoj z doby před přímými volbami, i po nich. Evropský parlament se 

postupně rozšiřoval s přijímáním nových členských států. V historickém vývoji taktéž 

posiloval svoji moc a pravomoci. Všechny tyto aspekty jsou zobrazeny v tabulkách a 

popsány v textu. Po historickém vývoji parlamentu je taktéž popsán jeho současný stav, 

současný počet členů i počet budoucí, který bude platný ve volebním období 2014-

2019. Evropský parlament je také na základě vlastního schématu zasazen mezi ostatní 

klíčové instituce a vysvětlena jeho pozice a vazby na ostatní instituce. Co se týče 

organizační struktury a legislativního procesu, i tyto důležité body fungování 

Evropského parlamentu jsou popsány. 

 Na základě vypracování této teoretické kapitoly je formulována výzkumná 

otázka a hypotézy, které jsou uvedeny v závěru kapitoly. Je zde vysvětleno logické 

znění těchto hypotéz a v dalších kapitolách práce je ověřena. Výzkumná otázka a 

hypotézy jsou souhrnně vyhodnoceny v závěru práce. 
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1. Co je Evropská Unie? 

 Myšlenka sjednocené Evropy nabývala reálných obrysů po skončení druhé 

světové války, kdy se rozhodovalo, jakým směrem se zdevastovaná Evropa bude dále 

ubírat. Potřeba integrace Evropy byla právě po hrůzné bilanci druhé světové války zcela 

na místě. Starý kontinent potřeboval, aby mezi státy probíhala spolupráce a již 

nedocházelo k dalším válkám, a tak začala debata o evropské integraci. Vítězné 

mocnosti se poučily z první světové války, po které bylo Německo politicky i 

ekonomicky izolováno, nyní vznikla myšlenka právě jeho začlenění do evropského dění 

a vztahů díky společné integraci (König et al., 2006, s. 23). 

 Konkrétní významné kroky evropské integrace se datujeme od 50. let. Již 

počátkem května roku 1950 v textu Schumanovy deklarace, respektive prohlášení 

tehdejší francouzské vlády je možno se dočíst, z jakého důvodu by mělo vzniknout 

ESUO – Evropské společenství uhlí a oceli. Z deklarace plyne, že toto společenství a 

tedy společná výroba uhlí a oceli má zanechat nepřátelství mezi Francií a Německem už 

jen minulostí. Společenství přijde v platnost Pařížskou smlouvou, podepsanou v roce 

1951. Vstoupila v platnost v polovině roku 1952 a vydržela až do roku 2002. V této 

době se do integrace zapojilo 6 států Evropy: státy Beneluxu, Německo, Francie a Itálie 

(König et al., 2006). 

 Další dvě smlouvy prohlubující integraci přišly v roce 1957, jedná se o tzv. 

Římské smlouvy. Tyto smlouvy byly platné od roku následujícího roku a vzniklo tak 

EHS a Euratom. Evropské hospodářské společenství otevřelo dveře na cestě 

k společnému trhu a mělo za cíl hospodářskou spolupráci a stabilní růst členských států. 

Na druhé straně Euratom bylo Evropské společenství pro atomovou energii. Jak už 

název napovídá, jeho agendou byla starost o atomovou energii, od vývoje přes politiku 

vůči ostatním zemím, až k problematice ukládání jaderného odpadu. Tato tři 

vyjmenovaná společenství se společně dohromady označovala jako Evropská 

společenství. Koncem šedesátých let byla vytvořena celní unie, tzn. zrušení vnitřních 

cel a vymezení celních tax vůči nečlenským státům. 

 70. léta byla ve znamení rozšíření o Dánsko, Severní Irsko a Velkou Británii. 

Jedná se o první rozšíření od založení ESUO. V roce 1975 byl zřízen Evropský fond pro 

regionální rozvoj. V roce 1979 dochází k prvním přímým volbám do Evropského 

parlamentu, o tomto podrobněji až v následující kapitole. Koncem osmdesátých let 

dochází k pádu Berlínské zdi a postupně také k rozpadu Sovětského svazu. Tyto dvě 
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události změnily tvář Evropy, Německo bylo sjednoceno a demokratické režimy 

v dalších zemích byly předzvěstí další evropské integrace. V roce 1992 byla 

v nizozemském Maastrichtu podepsána Smlouva o Evropské unii, (Maastrichtská 

smlouva) od listopadu 1993 nabyla v platnost a vznikla oficiálně Evropská unie. Od 

vzniku ESUO až dodnes se EU rozšířila celkem sedmkrát, naposled v červenci 2013, 

kdy vstoupilo Chorvatsko. Česká republika přistoupila v roce 2004 během největšího 

rozšíření Evropské unie. Další důležitou smlouvou je Lisabonská smlouva, která vešla 

v platnost v roce 2009. 

 Podrobně analyzovat jednotlivé smlouvy nemá pro tuto diplomovou práci 

význam, klíčové informace týkající se Evropského parlamentu vycházející z těchto 

smluv budou popsány a diskutovány v dalších kapitolách. Graf uvedený níže ukazuje, 

jak vývoj evropské integrace souvisí také s bohatstvím států. Pro každé rozšíření je 

charakteristické, že vždy přistupují státy s podobnou hodnotou GDP (PPP). Největší 

výkyv zde tvoří Lucembursko, což je ale dáno jeho velmi malým územím a z více než 

80% pracovní silou zastoupenou ve službách. První, třetí a páté rozšiřování je 

charakteristické téměř totožným intervalem GDP (PPP). Třetí a čtvrté rozšiřování, kdy 

přistoupilo Řecko, Španělsko a Portugalsko vykazuje již nižší hodnoty, avšak mezi 

sebou opět velmi podobné. Rozšiřování v letech 2004 a 2007 vykazuje opět nižší 

hodnoty, žádný členský stát Evropské unie zde příliš nevyčnívá. 
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Graf 2.1 – Vztah mezi délkou členství a GDP (PPP, 2013) 

 
Zdroj dat: CIA World Fact Book 2014 

 

 

 

1.1 Politický systém, nikoliv stát 

 "Dnešní Evropská unie je výsledkem procesu dlouhodobé ekonomické a 

politické spolupráce mezi národními státy Evropy" (Hix 2005, s. 1). Tato spolupráce 

vede ve výstupy, které ovlivňují životy jejich obyvatel. Vše začalo integrací šesti států, 

rozrostlo se až do dnešních 28 včetně České republiky a do budoucna je realistické 

počítat ještě s dalším rozšířením. Je třeba si taktéž uvědomit, stupeň institucionální 

stability a komplexnosti Evropské unie je větší než v jakémkoliv jiném mezinárodním 

politickém či ekonomickém systému. Každý rok jsou přijaty desítky legislativních 

návrhů, které zahrnují širokou paletu politik od regionálního rozvoje až po lidská práva. 

Základní kvarteto – Komise, Rada, Evropský parlament a Evropský soudní dvůr byly 

založeny v roce 1950. Na Evropskou unii se dnes stále spíše nahlíží jako na politický 

systém, nikoliv stát, i když se mu blíží a svou organizací a činností již naplňuje 
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charakteristiky dnešních demokratických států (Hix 2005, s. 2-3). Politický systém je 

chápán jakožto jistá forma vládnutí, kde existují řídící instituce a vztahy mezi klíčovými 

aktéry (Encyclopedia of Political Science, [online]). Převedeno na Evropskou unii, 

jedná se o politický systém, jehož instituce představují určitou politickou moc, která 

v důsledku ovlivňuje životy v jednotlivých členských státech. Unie je seskupení, 

v tomto případě států, za určitým účelem (Oxford Dictionary 2014, [online]). Pokud by 

Evropská unie měla být státem, musela by mít například svou ústavu a národnost.  

 

1.2 Tři perspektivy EU – pozice Evropského parlamentu 

 Dnešní stav Evropské unie můžeme sledovat ze tří různých perspektiv. Je to 

perspektiva nadnárodní (supranational), mezivládní (intergovernmental) a konfederální 

konsocietální (confederal consociational) (Dostál 2010, s. 29). Existují názory, které 

označují EU jako hybrid kombinující tyto tři perspektivy, které vedou 

k víceúrovňovému vládnutí. Někteří vidí budoucnost ve federalizaci EU, jiní vidí její 

sílu v současném institucionálním stavu (Pehe 2007). Federace je skupina států, které 

mají centrální vládu a své určité vlastní pravomoci (Oxford Dictionary 2013, [online]). 

a. Nadnárodní přístup 

První přístup, tedy nadnárodní, vyzdvihuje sílu nadnárodních institucí EU, 

jejichž činnost má přímý dopad na členské státy. Tyto instituce jsou do jisté míry 

autonomní a klíčové pro prohlubování další integrace. Řadí se sem Evropská komise a 

právě Evropský parlament. Tyto instituce mají své vlastní pravomoci a podporují další 

integraci. Jejich legislativní návrhy mají omezující moc na vlastní politickou moc 

jednotlivých členských států. Autoři, popisující tento přístup a pohlížející na Evropskou 

unii touto optikou, uvádějí, že nadnárodní instituce mají velký a částečně nezávislý vliv 

na politické výsledky EU. Ovšem taktéž zdůrazňují, že členské státy nejsou plně pod 

kontrolou těchto institucí (např. Pierson 1996). Jejich základní tvrzení tedy je, že 

evropská integrace se musí soustředit především na vytvoření společních institucí 

s významnými pravomocemi. Budoucnost tohoto přístupu k evropské integraci by vedla 

k vytvoření evropského „superstátu“ (Dostál 2010). 

b. Mezivládní přístup  

Mezivládní přístup naopak zdůrazňuje kooperaci mezi vládami jednotlivých 

členských států, klade tedy důraz na národní státy (Moravcsik 1998). V institucionálním 

systému EU tuto perspektivu reprezentují Evropská rada a Rada Evropské unie. První 
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zmíněná instituce je složená z hlav států nebo předsedů vlád jednotlivých členských 

států. Evropská rada se pak schází několikrát ročně a projednává klíčové otázky 

Evropské unie. Druhá zmíněná instituce, Rada Evropské unie, nazývaná taktéž jako 

Rada ministrů, je složena z ministrů jednotlivých členských států, kteří tyto státy 

reprezentují a podílejí se spolu s Evropským parlamentem na přijímání legislativních 

návrhů. Nadnárodní zákony na úrovni EU mohou být interpretovány jako zájmy 

nejsilnějších států (Dostál 2010). I zde se naskýtá otázka, zda by Evropská unie neměla 

být jen o tomto – mezivládním přístupu a k hlubší integraci by docházet nemělo. Jak již 

bylo napsáno, tento přístup klade důraz na to, že klíčovou roli mají stále národní státy. 

Nadnárodní instituce mají jen omezenou důležitost. 

 

c. Konfederální-konsocietální 

Současný systém EU může být však spíše chápán jako konfederální-

konsocietální. Tato perspektiva poskytuje realističtější a komplexnější pohled na 

současnou EU (Dostál 2010).  Třetí zmíněný přístup zdůrazňuje konfederální charakter 

institucionální podoby Evropské unie. To znamená, že důraz je zde kladen na fakt, že 

jednotlivé členské státy mají v rámci klíčových institucí, zmíněných v mezivládní 

perspektivě, právo veta, a tudíž mohou ochránit vlastní zájmy proti silnějším státům 

s větším zastoupením. Jednotlivé státy mají svou částečnou autonomii a mají své 

proporcionální zastoupení v institucích EU.  

Pojem konsociační zdůrazňuje, že rozhodování probíhá v rámci sdílené moci 

mezi národními politickými reprezentacemi a Evropské úrovni. Tyto členské státy jsou 

do určité míry autonomní. Hranice členských států představují hranice jednotlivých 

populací a prostor pro působnost národních politických elit. Taktéž je nutné 

neopomenout fakt, že Evropská unie je složena ze států s odlišným historickým 

vývojem, náboženstvím a jazyky (Dostál 2010). 

 

1.3 Vícerychlostní Evropská unie 

 Nejen v odborné literatuře, ale i v médiích z úst politiků je dnes slýcháváno, že 

Evropská unie se stává stále více vícerychlostní. O diferenciované integraci se oficiálně 

zmiňuje již Amsterodamská smlouva z roku 1997 (Dostál 2010, s. 24). Taktéž je psáno, 

že tento termín je přisuzován Willy Brandtovi (Preston 1997, s. 232). V konečném 

důsledku tento termín znamená, že ne všechny státy se integrují stejným tempem a 
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prostor Evropské unie je tak možné rozdělit na více celků podle stupně integrace. 

Obecně by se i zde mohla použít v geografii často se vyskytující terminologie jádro a 

periferie. Jádrem jsou poté ty země, které jsou integrovány ve všech aspektech 

dosavadního vývoje. Jinými slovy řečeno, sledovat integraci Evropské unie se dá nejen 

do šířky, co se týče geografické šíře, nýbrž i do hloubky, co se týče faktické integrace 

vyplývající z právních předpisů.   

Základním a jasným příkladem, který dokumentuje fungování tohoto konceptu, 

je Evropská měnová unie, respektive eurozóna, tedy oblast, ve které státy používají 

k placení měnu euro. Ty státy, které již euro zavedlo, považujeme za více integrované 

než státy platící různými měnami. Tyto různé rychlosti ale vyplývají ze samotného 

fungování Evropské unie. Státy, které nově se k EU nově připojí, nemusí ihned platit 

eurem, postačí přijmout výhledové přijetí eura. Pro samotné přijetí eura jsou pak dané 

další konkrétní podmínky. Z těchto fakt je zřejmé, že pokud určitý stát přistoupí k EU a 

nepřijme euro ihned, nebo nemůže, tak se samozřejmě rázem zařadí do jiného stupně 

integrace než státy co euro mají. Dalšími příklady by mohly být například Schengenský 

prostor a další (Dostál 2010, s. 26). 

O této problematice se zde nepíše jen jakožto obecném tématu EU, ale můžeme 

o ni hovořit také v souvislosti s Evropským parlamentem a již dnes má na tuto instituci 

zcela jistě vliv. Europoslanci jsou voleni do Evropského parlamentu ze všech členských 

zemí bez rozdílu, tudíž ze všech různě integrovaných zemí. Hlasování týkajících se 

záležitostí souvisejících s různou integrací se také týká všech poslanců bez rozdílu. Již 

dnes se dají např. na internetu otázky, zda EU nepotřebuje zvláštní parlament pro státy, 

které jsou v eurozóně. Nebo mít oddělené hlasování pro poslance z eurozóny a poslance 

ze zemí, které v ní nejsou. I někteří autoři ještě před koncem 20. století upozorňovali na 

možnou hrozbu vícerychlostní EU v tomto ohledu (např. Redmond 1998, s. 77). Zatím 

se však nic takového neudálo a v nejbližší době nejspíš neudá, a proto je možné tvrdit, 

že politická makrogeografie Evropského parlamentu je v tomto ohledu dnes homogenní. 
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2. Vývoj Evropského parlamentu a posilováni moci 

 V předchozí kapitole byly vytyčeny klíčové body poválečné evropské integrace. 

Nyní je již tento proces popsán z pohledu Evropského parlamentu. Při vzniku prvních 

společenství v padesátých letech minulého století, jak bylo zmíněno v předchozí 

kapitole, Evropský parlament jak ho známe dnes, neexistoval. Již v této době však 

docházelo k tzv. „Shromáždění (Evropské parlamentní shromáždění)“ ve francouzském 

Štrasburku, dnešním sídlu jedné části EP (Evropská unie 2013, [online]). Toto 

shromáždění však nemělo žádnou legislativní moc. Bylo to shromáždění poslanců 

národních parlamentů jednotlivých států, a tudíž svůj mandát vykonávají jak na národní, 

tak na evropské úrovni (Šlosarčík 2010). Tyto národní delegace tvořilo 78 poslanců 

národních parlamentů všech šesti členských států. Takovéto seskupení se označuje spíše 

jen jako diskusní a poradní. Na počátku let šedesátých došlo ke změně názvu na 

Evropský parlament. Avšak obyvatelé tehdejší Evropy si zástupce tohoto parlamentu 

nemohli stále volit přímo. Jen stěží si však v 50. a 60. letech dokázal někdo 

pravděpodobně představit, k jakému posunu o několik desítek let dojde. Vždyť teprve 

na počátku padesátých let začínal Jean Monet se svými přáteli diskutovat, zda zahrnout 

do evropské integrace taktéž parlamentní shromáždění (McCormick 1996, s. 65). 

Parlament se nyní rozšiřuje s každým dalším členem Evropské unie a jeho vývoj je tedy 

neustálý co do počtu europoslanců, tak do jeho kompetencí a pole působnosti. S každým 

novým členem se také mění jazykové složení a tím se neustále zvyšují nároky na 

překladatelské služby. Z tabulky níže uvedené je zřejmé, že v této době mělo 

Shromáždění (později Evropský parlament) jen velmi málo kompetencí, byla to 

zejména kontrola Vysokého úřadu (později Evropské komise) a hodnocení její výroční 

zprávy a vyřčení názorů na právní předpisy (Fiala et al. 2003, s. 266). Avšak tyto názory 

nemusely mít žádný vliv na konečnou podobu právních předpisů. Shromáždění však 

mohlo Vysoký úřad jako celek odvolat po nepřijetí výroční zprávy. 

 Již v Římských smlouvách se objevila myšlenka toho, co platí dnes, a to je 

přímá volba europoslanců. Nebylo však stanoveno, v kterém roce k této změně má dojít, 

jen bylo zavázáno, že tomu tak bude učiněno. Návrh na přejmenování Shromáždění 

přichází od německých a nizozemských poslanců. Od roku 1962 se tedy již používá 

název Evropský parlament, avšak formálně mu byl přiznán Jednotným evropským 

aktem až v roce 1986. V roce 1965 dochází ke sloučení institucí tří společenství tzv. 
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Slučovací smlouvou. Tímto získá Evropský parlament právo odvolávat Komisi (Janíček 

et al., 2003). 

 V 70. letech došlo k dalším zásadním změnám v Evropském parlamentu. Jak je 

zřejmé z tabulky uvedené níže, v roce 1970 získává EP další pravomoc, byt zatím jen 

minimální, i tak však lze tento posun jako významný. Konkrétně šlo o možnosti návrhů 

změn rozpočtu. Další posílení rozpočtové pravomoci přišlo v roce 1975 a to konkrétně 

v tom bodě, že Parlament nyní mohl vrátit celý rozpočet jakožto celek, čímž posílila 

jeho moc vůči Evropské komisi (Fiala, et al. 2003, s. 270). Klíčová změna nastala 

v roce 1979, kdy byly první přímé volby poslanců EP. To, co bylo tedy zakotveno již 

v Římských smlouvách z roku 1957, se tohoto roku stalo skutečností. Od této doby jsou 

voleni přímou volbou každých pět let. Na období 1979-1984 bylo zvoleno z devíti 

členských zemí 410 poslanců. Podrobnosti o volbách a složení parlamentu po každém 

volebním období budou analyzovány v následujících kapitolách (Janíček et al. 2003). 

 V roce 1986 (v platnost vzešel v roce 1987) je podepsán v Lucemburku a v 

Haagu Jednotný evropský akt (JEA), jehož hlavním cílem bylo vytvoření jednotného 

trhu uvnitř ES do roku 1992 (Hix 2005, s. 33). V tomto aktu je ukotveno, že EP má nyní 

pravomoc předkládat pozměňovací návrhy k legislativě navrhované Evropskou komisí. 

Tímto se tedy Evropský parlament zapojuje do legislativního procesu ES. Dále byla 

zavedena tzv. procedura souhlasu a spolupráce, kdy EP musel souhlasit například 

s rozšířením o nové členy. Procedura spolupráce je popsána dále v této kapitole. 

 K dalším významným změnám EP, respektive k posílení jeho pravomocí, došlo 

v roce 1992 Smlouvou o Evropské unii. Tato smlouva je také označována jako 

Maastrichtská smlouva podle místa jejího podpisu. Smlouva vstoupila v platnost 

počátkem roku 1993. EP od této doby získává pravomoc jmenovat evropského 

veřejného ochránce práv (ombudsmana), schvalovat členy Evropské komise při jejich 

nástupu do úřadu nebo vyzívat Komisi k vytvoření určitého návrhu legislativy. Komise 

pak má možnost vyhovět či nikoliv, kdy při druhé možnosti musí své stanovisko EP 

zdůvodnit. Asi nejvýznamnější změnou je, že parlament je nyní pro určité oblasti 

v procesu přijímání legislativy na stejné úrovni jako Rada, a tudíž oba tyto orgány musí 

souhlasit s legislativním návrhem Komise, jinak nebude přijat. Procedura 

spolurozhodování je podrobněji popsána dále v této kapitole. 

 Poslední tři smlouvy, Amsterodamská (1997), smlouva z Nice (2000) a 

Lisabonská smlouva (2007) taktéž upravují pravomoci a fungování Evropského 

parlamentu. První zmiňovaná smlouva rozšiřuje spolurozhodovací proces EP do dalších 
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oblastí a procedura spolurozhodování nahrazuje některé oblasti, kde do této doby byla 

platná procedura spolupráce. Také dále upravuje schvalování Evropské komise. 

Smlouva z Nice dále rozšiřuje proces spolurozhodování do dalších oblastí a upravuje 

také počet křesel v EP, kdy předvídá další rozšíření o země východní Evropy. Poslední 

smlouva, Lisabonská, opět upravuje počet poslanců v parlamentu a také posiluje oblasti, 

ve kterých parlament spolurozhoduje. Jedná se například o oblasti zemědělské politiky a 

společné obchodní politiky (König 2006). Nyní už tedy spolurozhoduje ve většině 

případech. Díky Lisabonské smlouvě bude moci Parlament navrhovat změny ve 

smlouvách (Evropský parlament 2014, [online]). 

 Při pohledu na tento historický vývoj je zřejmé, že EP a celá EU se vyvíjela 

velmi dynamicky a tento proces není ani nyní u konce. Předpokládám, že i 

v následujících letech budou přicházet další změny v roli Evropského parlamentu 

v Evropské unii. Tabulka uvedená níže shrnuje v bodech postupné zvyšování 

kompetencí EP od počátku jeho založení. 

Tab. 2.1 – Vývoj posilování Evropského Parlamentu 

Rok Funkce 

1952 Dohled 

1958 

Dohled nad komisemi EHS a Euratom, 

názor na právní předpisy, odvolání 

Vysokého úřadu 

1970 Rozpočtová pravomoc 

1975 Posílena rozpočtová pravomoc 

1987 
Legislativní pravomoc – procedura 

souhlasu a spolupráce 

1993 

Legislativní pravomoc – procedura 

spolurozhodování a další pravomoci, např. 

jmenování Komise 

1996-1998 
Další legislativní posílení, posílení vlivu 

na jmenování Komise 

2000-2005 Další posílení 

2007 
Posílení oblastí, ve kterých parlament 

spolurozhoduje 

Zdroj: Redmond et al. 1998, Evropský parlament 2014 
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2.1 Rozšiřování 

 Rozšiřování počtu poslanců Evropského parlamentu jde ruku v ruce 

s rozšiřováním samotné Evropské unie. Řádných voleb bylo v historii zatím sedm a 

skutečně s každými volbami docházelo k navyšování počtů poslanců. První nastupující 

parlament měl celkem 410 členů. Skládal se z 9 členských zemí, tedy 6 zakládajících a 

dalších tří, které přistoupily v prvním rozšíření v roce 1973. Toto bylo první rozšíření, 

všechna další již proběhla po prvních přímých volbách. V této době, tedy po vstupu 

Velké Británie, začala nabývat důležitost anglického jazyka na půdě Evropského 

parlamentu, do té doby byla pochopitelně dominantní francouzština. Taktéž mělo toto 

rozšíření vliv na složení eurostran v parlamentu (Redmond 1998, s. 67). EU se poté 

rozšiřovala celkem šestkrát a přistoupilo více než dvacet zemí. 

 Po prvním rozšíření proběhly do konce dvacátého století ještě tři další a tím se 

navýšil počet členských států na 15. V této době měl parlament již více než 600 členů 

z převážně západní a severní Evropy. Přistoupení Řecka, Španělska a Portugalska je 

označování jako Středozemní rozšíření (Preston 1997, s. 127). Všechny tyto tři země 

byly pod průměrnými hodnotami HDP v zemích Společenství, a proto bylo potřeba se 

připravit na strukturální změny (Preston 1997, s. 127). V roce 1995 přistoupilo 

Rakousko, Finsko a Švédsko. Parlament posílil jak co do počtu poslanců, tak do počtu 

oficiálních jazyků. Taktéž tito poslanci nastoupili ihned po vstupu, tedy již v probíhající 

práci na legislativě (Redmond 1998, s. 75.)  Na další a historicky největší rozšíření se 

čekalo dalších devět let. Přišlo v roce 2004, kdy do Evropské unie vstoupilo deset 

nových států včetně České republiky. Toto rozšíření je označováno jako „Big Bang“ 

(Velký třesk). V Tomto roce se také parlament rozšířil o nejvyšší počet členů od svého 

založení. Poté došlo ještě k dvěma rozšířením směrem na východ Evropy. V roce 2007 

přistoupilo Bulharsko a Rumunsko, v roce 2013 zatím poslední člen – Chorvatsko. Ještě 

je třeba napsat, že Německo, zakládající člen, bylo až do pádu Berlínské zdi rozděleno a 

až poté bylo celé jeho území členem EU, přistoupení NDR však již v tabulce 

nezohledňuji. Z tohoto historického vývoje vyplývá, že rozšiřování probíhalo směrem 

od zakládající šestky. Nejprve došlo k připojení západních a severských zemí, po pádu 

Sovětského svazu se postupně rozšiřovalo směrem na východ, což je logické. 
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Tab. 2.2 – Rozšiřování EU (EP) 

Rozšíření Nové členské státy 

1973 Dánsko, Irsko, Velká Británie 

1981 Řecko 

1986 Portugalsko, Španělsko 

1995 Finsko, Rakousko, Švédsko 

 

2004 

Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, 

Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, 

Slovensko, Slovinsko 

2007 Bulharsko, Rumunsko 

2013 Chorvatsko 

Zdroj: Redmond et al. 1998, Evropský parlament 2014 

 

 Tabulka uvedená níže dokumentuje rozšiřování Evropského parlamentu co do 

počtu jeho poslanců od prvních přímých voleb z roku 1979 až do voleb posledních, 

konajících se v roce 2009. V pravém sloupci je vždy uveden počet nastupujících 

poslanců, protože i v průběhu jejich pětiletého mandátu mohlo docházet k nějakým 

změnám ve složení, jelikož pokud přistoupil nový členský stát, tak se první volby konali 

v dané zemi ihned, aby poslanci se jejich národní delegace mohla k parlamentu připojit. 

Toto lze dobře dokumentovat na příkladu prvního volebního období. Nastupující 

parlament měl již zmíněných 410 členů a odstupující 434. To bylo dáno tím, že volební 

období trvalo mezi lety 1979-1984 a Řecko přistoupilo v roce 1981. Řečtí poslanci poté 

ihned posílili své kolegy podle jednotlivých eurostran. 

 Počet europoslanců se tak navýšil od svých původních 410 téměř dvojnásobně. 

Jak již bylo zmíněno výše, s každým dalším rozšířením se také zvýšily nároky na 

překladatelské služby a další zaměstnance a je také třeba si uvědomit, že dnes je 

Evropský parlament největším parlamentem světa. 
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Tab. 2.3 – Vývoj počtu europoslanců 

Volby do EP Počet nastupujících poslanců 

1979 410 

1984 434 

1989 518 

1994 567 

1999 626 

2004 732 

2009 736 

Zdroj: Evropský parlament 2014 

 

Poslední graf znázorňuje počet poslanců, kteří budou v Evropském parlamentu 

v období 2014-2019. Opět je počet poslanců odvozen od počtu obyvatel členského 

státu. Maximální počet poslanců je 96 a minimální 6. Německo má tedy nejvyšší počet 

poslanců, jelikož má nejvíce obyvatel. 

 
Graf 2.2 – Počet europoslanců dle členských států v období 2014-2019 

 
Zdroj dat: Evropský parlament 2014, CIA World Fact Book 2014 

 

3.1 Pozice Evropského parlamentu 

Moc Evropského parlamentu je odvozena od jeho pozice v rámci hlavních 

institucí Evropské unie. Ze schématu níže vyplývá, že Evropských parlament hraje 

klíčovou roli při přijímání návrhů zákonů Evropskou komisí. Může se tedy tvrdit, že 

Evropská komise mu je nadřazena a řadíme ho na stejnou úroveň jako Radu Evropské 
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unie (Rada ministrů), která taktéž přijímá návrhy Komise. Rada ministrů se skládá 

z ministrů členských států, kteří jsou přítomni vždy podle typu projednávané legislativy. 

Evropská komise je tedy orgánem, který navrhuje legislativu a jeto orgán nadnárodní, 

skládající se z eurokomisařů jednotlivých členských států. Nalevo je vyobrazen Výbor 

regionů (353 členů) a Hospodářský a sociální výbor (344 členů). Oba tyto orgány jsou 

poradní. Ostatní instituce musí legislativní návrhy taktéž konzultovat s těmito výbory, 

které poté vydávají svá stanoviska. Oba tyto orgány taktéž sídlí v Bruselu, stejně jako 

Evropská komise, Rada ministrů, Evropská rada a částečně i Evropský parlament. 

Konkrétní funkce parlamentu a postup přijímání návrhů Komise je popsán dále v této 

kapitole. 

 

Obr. 2.1 – Pozice Evropského parlamentu v rámci EU 

 

Zdroj: Tomáš Rec 2014 
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3. Současný Evropský parlament 

3.1 Poloha 

 Dnešní stav Evropského parlamentu je dán jeho historickým vývojem, který byl 

popsán v předchozí kapitole. Můžeme tvrdit, že EP je největším mnohonárodnostním 

parlamentem světa, jelikož dnes má ve svých řadách členy z 28 členských států. Má tři 

sídla, kde ve dvou z nich poslanci zejména vykonávají svůj mandát: první místo se 

nachází přímo v srdci EU, v Bruselu, a druhé ve francouzském Štrasburku. Třetím 

místem je Generální sekretariát sídlící v Lucemburku. Ačkoliv v tomto sekretariátu 

pracuje velké množství lidí, je relativně izolovaný, jelikož europoslanci ho navštěvují 

velmi zřídka. Ve Štrasburku se vždy jeden týden v měsíci koná plenární zasedání 

europoslanců. Většinu zbylé části měsíce poté pracují v Bruselu. V srpnu se konají 

parlamentní prázdniny. Již v nedávné době se na půdě EP hlasovalo o případném 

přesunu této instituce právě a jen do Bruselu a zdá se, že v budoucnu by se tak i mohlo 

stát. Někteří europoslanci ovšem namítají, že je potřeba přijít také se smysluplnou 

náhradou využívání štrasburské budovy parlamentu. Ti, kteří se na přesunu shodnou, 

argumentují zbytečnými náklady na cestování a náklady spojené s chodem obrovské 

budovy, která se využívá jen jeden týden v měsíci. Časté cestování mezi Štrasburkem a 

Bruselem je samozřejmostí a z geografického hlediska by se dalo považovat za ne příliš 

šťastné, jelikož obě místa jsou od sebe vzdálena silniční trasou více než 400km. I v 

odborné literatuře je tento fakt popisován jako jeden z handicapů parlamentu (např. 

Dinan et al. 2010, s. 260). V samotném parlamentu je otázkou, zda se toto do budoucna 

bude měnit. Dnešní rozlehlá budova EP ve francouzském Štrasburku by poté přišla 

vniveč a lidé zde zaměstnaní by ztratili práci. Pro přesunutí EP jen do Bruselu by se 

tedy dnes shoda mezi členskými státy nejspíše nenašla. 
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Obr. 2.2 – Evropský parlament ve Štrasburku 

 
Zdroj: Euroskop 2014 

 

3.2 Organizační struktura 

Evropský parlament není shodný s národními parlamenty jednotlivých členských 

států. V národních parlamentech mají poslanci možnost předkládat vlastní návrhy 

zákonů pro danou zemi, v EP tuto možnost poslanci nemají. V této souvislosti je třeba si 

uvědomit, že Evropská unie tvoří politický systém, není však státem. Je otázkou, zda se 

tato situace do budoucna změní. V dnešní podobě Evropské unie má výhradní právo 

předkládat legislativní návrh Evropská komise (Hix 2005). „Přirovnání Evropského 

parlamentu k národním parlamentům zůstává tedy pouze cílovou představou části 

evropských politiků a teoretiků integrace“ (Fiala et al. 2003, s. 266). Mnoho 

europoslanců by si však přálo, aby Parlament měl mnohem větší moc, přibližující se 

národním parlamentům, a nemusel se při spolurozhodování dělit o moc s Radou 

ministrů (Dinan et al. 2010, s. 259). Při stávající sestavě EU je oficiálně používáno 24 

jazyků, což je pro práci značně komplikované, a proto jsou v EP kladeny vysoké nároky 

na překladatelské služby. Jednání Evropského parlamentu tedy vždy tradičně doprovází 

i simultánní tlumočení (König et al. 2006, s. 138). Pokud se nezapočítají zaměstnanci 

politických skupin a asistenti poslanců, tak EP má přibližně 4500 zaměstnanců. 

 Počet členů Evropského parlamentu se lišil podle počtu členů v Evropské unii. 

Nyní probíhá 7. volební období a příští rok v květnu se uskuteční nové volby do 
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Evropského parlamentu. V současné době tvoří EP 766 poslanců ze všech 28 členských 

států. V roce 2013 přistoupilo k Evropské unii Chorvatsko, a tudíž byl počet poslanců 

rozšířen o 12. Každý poslanec (mimo nezařazených) přísluší k určité politické skupině 

(celkem 7 politických skupin) a také k určitému výboru. O politických skupinách více 

v další kapitole. Výbory jsou skupiny tvořené poslanci různých politických skupin 

zabývajících se konkrétní problematikou. V současné době existuje 21 stálých výborů, 

mezi nimi je např. Výbor pro rozvoj, Výbor pro zahraniční věci, Výbor pro práva žen a 

rovnost pohlaví, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci a další (Evropský parlament 

2013, [online]). 

  

 Graf 2.3 - Současný počet poslanců EP 
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Zdroj: Evropský parlament 2014 

 

V grafu výše je uveden současný poměr zastoupení poslanců jednotlivými 

členskými státy. V EP platí, že počet poslanců se odvíjí od počtu obyvatel dané země a 

že malé země jsou vůči většímu počtu poslanců zvýhodněny. Je to proto, aby ty největší 

země neměli zřejmou převahu nad menšími státy. Německo jakožto největší stát 

Evropské unie co do počtu obyvatel má také nejvyšší počet poslanců a v současné době 

je toto číslo 99. Více než devadesáti poslanci již žádná jiná země nedosahuje. Na 

druhém místě s obdobnými počty nad 70 jsou Francie, Itálie a Velká Británie. Poté se 

již počty výrazně snižují, až k nejmenšímu počtu a to je šest europoslanců pro danou 

zemi. Z grafu je také zřejmé, že země tvoří klastry, jelikož je zde několik skupin států se 

stejným či obdobným počtem europoslanců. Česká republika se nachází v první desítce 
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a zastupuje ji v Evropském parlamentu 22 poslanců. Tento počet zároveň přísluší dalším 

čtyřem zemím. 

Po volbách v roce 2014 však dojde k dalším změnám. Lisabonská smlouva 

stanovuje celkový počet poslanců v parlamentu na 750 (+ předseda), kdy minimální 

počet za jeden členský stát je 6 a maximální 96. Německo tedy bude mít 96 poslanců a 

každý další stát již méně. Česká republika taktéž přijde o jednoho poslance ze 

současných 22 na 21. 

 Jak již bylo zmíněno, Evropský parlament je největší na světě a je taktéž jediné 

přímo volené mezinárodní shromáždění, které postupně akumuluje stále větší moc 

(McCormick 1996, s. 145). Níže je uvedena jeho základní organizační struktura, kterou 

tvoří předseda, místopředsedové, europoslanci, výbory a delegace. 

 

a. Předseda – Mandát předsedy Evropského parlamentu trvá dva a půl roku. Tudíž se za 

jedno volební období vystřídají dva předsedové. Jeho úkolem je řídit veškerá jednání a 

reprezentovat parlament navenek tzn., vykonává oficiální cesty v rámci Evropské unie i 

jinde ve světě a v neposlední řade taktéž být reprezentantem při jednání s ostatními 

institucemi. Předseda také podepisuje schválené návrhy a před svým zvolením musel 

být zvolen do role europoslance v přímých volbách. Je volen po vyjednávání mezi 

jednotlivými eurostranami EP. V současné době je předsedou Martin Schulz a před ním 

jím byl Jerzy Buzek. Již od roku 1952, kdy se parlament shromažďoval (v této době 

ještě neformálně nepřímo volený), převládá většina předsedů ze stran socialistů a 

křesťanských demokratů. Graf níže zobrazuje počet předsedů podle států, ze kterých 

předseda pochází. Graf počítá předsedy již od roku 1952. 
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 Graf 2.4 - Počet předsedů EP v historii 
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  Zdroj: McCormick 1996, Evropský parlament 2014 

 

b. Místopředsedové – V EP je celkem 14 místopředsedů. Ti například mohou řídit 

jednání v době nepřítomnosti předsedy, jsou taktéž europoslanci a mají různé funkce, 

například předkládají návrh rozpočtu Evropského parlamentu a řídí další organizační 

záležitosti. V současné době má i Česká republika své zastoupení v mandátu 

místopředsedy. 

c. Europoslanci – základním kamenem Evropského parlamentu jsou europoslanci. O 

jejich počtech již bylo zmíněno více v předchozím textu. Jejich mandát je pětiletý a jsou 

voleni přímou volbou. Většina europoslanců jsou členy eurostran, do kterých se shlukují 

podle toho, za jakou národní politickou stranu byli zvoleni. Několik poslanců je taktéž 

nezařazených. Každý europoslanec je člen výboru podle svého zaměření. Poslanci se 

tedy neshlukují podle států, ale podle eurostrany, ke které přísluší. Tyto eurostrany pak 

mají moc nad volbou předsedy parlamentu.  

 Obvykle první dva týdny v měsíci europoslanci pracují ve svých výborech nad 

legislativou, poté týden v rámci stran a poslední týden měsíci je vyhrazen zasedání ve 

Štrasburku. Analyzování hlasování europoslanců je v jedné z dalších kapitol této práce. 

d. Výbory – V současné době existuje 20 výborů a dva podvýbory, které svým 

zaměřením obsáhnou široká politická témata od zemědělství až po rozpočet. Je zde i 

například petiční výbor. Občas jsou také tvořeny ad hoc výbory. Jejich složení je 

rozděleno podle zaměření poslanců, ale musí být naplněna určitá rovnováha mezi 
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jednotlivými stranami, služebním věkem a národními zájmy (McCormick 1996). 

Například tedy Česká republika se asi nebude angažovat ve výboru zaměřeném na 

rybolov, ale například v zemědělství. Toto je podle mého názoru rozumné a zajistí to ve 

výborech určitý balanc v zastoupení a racionalitu. Ve výborech se pracuje přibližně 

polovinu každého měsíce. 

e. Delegace – Funkce delegací tkví v udržování vztahů mezi Evropskou unií a 

parlamenty jiných zemí. Tyto delegace se poté scházejí na půdě Evropského parlamentu 

a v daných zemích. Je několik tipů delegací, např. delegace pro země, které nejsou 

členy EU, delegace pro kandidátské země nebo například delegace pro země africké 

(Euroskop 2014, [online]). 

f. Eurostrany – V Evropském parlamentu jsou eurostrany koherentní organizační 

jednotky, které mají své cíle a jsou schopny ovlivňovat chování svých členů (Hix et al. 

2007). Jednotlivé eurostrany jsou podrobněji popsány v další kapitole. 
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4. Politická moc Evropského parlamentu 

 

4.1 Legislativní moc 

  

1. Účast v legislativním procesu (zákonodárná funkce): Tuto funkce EP se považuje 

za nejdůležitější. V tomto ohledu se rozlišují čtyři různé procedury. Evropský parlament 

nemá kompetenci vytvořit legislativní návrh, avšak dát podnět Komisi, aby tak učinila. 

a. procedura spolurozhodování 

 Tato procedura navazuje na proceduru spolupráce a byla zavedena ve Smlouvě o 

EU (Maastrichtská smlouva). Smlouva z Nice (2000) poté rozšířila její působnost na 

další oblasti. Tímto aktem se dostal při používání této procedury při legislativním 

projednávání na stejnou úroveň jako Rada. V případě, že se Evropský parlament ani 

Rada EU neshodne na stejném stanovisku, přichází na řadu tzv. smírčí výbor, ve kterém 

je komisař příslušného resortu a stejný počet poslanců a členů Rady, kdy se poté 

vyjednává mezi těmito aktéry kompromis (Evropský parlament 2014, [online]). 

 V současné době je tato procedura využívána nejčastěji, a proto považuji za 

důležité podrobněji popsat její fungování. 

I. Komise předkládá návrh legislativního aktu 

IIa. Návrh je přijat EP i Radou EU – Tato varianta je nejjednodušší a nejrychlejší 

možností přijetí právního aktu. 

IIb. Pokud má EP výhrady a Rada je přijme, je návrh taktéž přijat. 

Tímto končí první čtení. 

IIIa. Pokud ve druhém čtení EP přijme návrhy Rady nebo nepřijme žádné usnesení ve 

lhůtě tří měsíců, je návrh přijat. 

IIIb. Pokud ve druhém čtené odmítne postoj Rady, návrh není přijat. 

IIIc. Pokud ve druhém čtení navrhne změny postoje radě, záležitost se postupuje ke 

druhému čtení Radě. 

IVa. Pokud Rada ve druhém čtení schválí změny EP, návrh je přijat. 

IVb. Pokud Rada ve druhém čtení neschválí změny navržené EP, přichází na řadu již 

zmíněný smírčí výbor, ve kterém je zapojen EP, Rada i Komise a hledá se společně 

kompromis. Pokud k tomu nedojde ve stanovené lhůtě, návrh právního aktu není přijat. 

Pokud se vyjedná společný návrh, přichází třetí a poslední čtení v EP a v Radě EU. 



38 

 

Va. Je-li nyní společný návrh přijat EP i Radou, návrh je přijat. V opačném případě 

přijat není (Evropský parlament 2014, [online]; Evropský parlament 2010, s. 41-42; Hix 

2005, s. 100-101). 

 

b. procedura souhlasu 

 Tato funkce je zúžena jen na několik málo okruhů rozhodování v Evropské unii. 

Podstatou této pravomoci je, že Evropský parlament bez možnosti pozměnit návrh Rady 

musí návrh buď přijmout, nebo zamítnout. Tato procedura je zakotvena v Jednotném 

evropském aktu z roku 1986. Procedura souhlasu se používá například při přijímání 

nových členů k EU. Mohlo by se tedy tvrdit, že při této proceduře má EP největší moc, 

jelikož bez jeho souhlasu daný předmět vyjednávání nemůže být přijat (Evropský 

parlament 2014, [online]). 

 

c. procedura spolupráce 

 Tato procedura byla zavedena podpisem JEA. Jak je napsáno výše, tato 

procedura byla rozšířena a víceméně nahrazena procedurou spolurozhodování a dnes se 

využívá jen zřídka. Její podstata tkví v tom, že spolupráce zde probíhá ve dvou čteních. 

Při prvním čtení může EP a Rada předkládat Komisi pozměňovací návrhy, které může 

Komise brát v potaz. Při druhém čtení může EP využít práva tzv. suspenzivního veta, 

tzn. odmítnout návrh, který ovšem v platnost vejde, pokud pak Rada hlasuje 

jednomyslně. Naproti tomu v proceduře spolurozhodování nemůže být Evropský 

parlament Radou přehlasován a má tedy právo absolutního veta (Euroskop 2014, 

[online]); (Evropský parlament 2014, [online]). 

d. procedura konzultace 

 Procedura konzultace zahrnuje stanovisko EP k  návrhu Komise ještě předtím, 

než o tomto návrhu bude rozhodovat Rada EU. V praxi to tedy znamená, že Rada již 

před svým rozhodnutím zná předběžné stanovisko Evropského parlamentu, a tudíž 

s ním musí počítat a může se s ním na základě svého uvážení shodnout či nikoliv. 

(Janíček et al. 2003). 

4.2 Rozpočtová funkce 

  

Spolu s Radou EU přijímá rozpočet, který navrhuje Evropská komise. Již se 

stalo, že parlament rozpočet odmítl a celý proces rozpočtového přijímání se tak zahájí 
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od začátku. Díky této pravomoci má parlament značný vliv na tvorbu politik EU. 

(Fontaine 2010, s. 25). Rozpočet EU je tvořen několika zdroji, jako příklad můžeme 

uvést příspěvky členských států, část DPH vybírané v členských státech nebo z cel 

vybraných na vnějších hranicích Evropské unie (Euroskop 2014, [online]). 

4.3 Kontrolní moc 

 

Parlament provádí kontrolu nad Evropskou komisí, a tedy můžeme tvrdit, že nad 

EU jakožto celkem. Evropská komise je klíčovým orgánem EU, který má jako jediný 

vypracovávat návrhy nových právních předpisů. EP má právo rozpustit Komisi tím, že 

přijme návrh na vyslovení nedůvěry. K tomuto kroku potřebuje při hlasování získat 

dvoutřetinovou většinu. Dále každých pět let schvaluje složení Evropské komise. EP 

taktéž předkládá Komisi a Radě otázky k zodpovězení, čímž kontroluje činnost těchto 

orgánů EU. (Fontaine 2010, s. 25-26). 

 Pokud je tedy legislativní návrh odsouhlasen, musí mu členské státy ve 

stanovené lhůtě přizpůsobit své zákony. Na toto již dohlíží Evropská komise a v případě 

pochybení členských států s ním zahájí řízení a může mu například udělit pokutu. 

Nejvíce těmito pokutami byla postižena například Francie za nedodržování předpisů o 

rybolovu. 

 Výše uvedené jsou tři základní funkce EP, ve své působnosti jich má ale 

mnohem více. Například existují různé zahraniční delegace, kdy europoslanci 

navštěvují nejrůznější zahraniční země. Občané mají také možnost posílat petici, kterou 

se posléze zabývá Petiční výbor apod. 
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5. Závěr: výzkumná otázka a hypotézy 

 V druhé kapitole této diplomové práce byla popsána stručná historie poválečné 

evropské integrace, s kterou se prolíná postupný vývoj Evropského parlamentu. Po 

tomto krátkém úvodu se již kapitola zaměřuje na fungování Evropského parlamentu, 

jeho funkce a pozici v rámci institucí Evropské unie. Evropský parlament prošel od 

svého vzniku značným vývojem, s každou klíčovou smlouvou se měnila jeho pozice a 

funkce (Dinan et al. 2010, s. 286). Výsledkem těchto změn je posun od formálního 

setkávání vysokých politiků až po dnešní spolurozhodování v přijímání návrhů zákonů 

pro členské státy Unie. K tomu dnes dochází ve většině oblastí rozhodování a bez 

souhlasu Evropského parlamentu by návrhy zákonů nemohly být přijaty. Je možné 

odhadovat, že do budoucna se jeho pozice bude stále ještě vyvíjet. Avšak stále je nutné 

brát v potaz fakt, že i když je název této instituce parlament, tak  se nerovná funkci 

národních parlamentů, jelikož legislativní návrhy má stále v rukou Evropská komise. 

 Do Evropského parlamentu jsou voleni poslanci přímou volbou občany 

jednotlivých členských států a můžeme tvrdit, že se tímto krokem alespoň částečně 

vyrovnává demokratický deficit Evropské unie, o kterém se dnes často hovoří, jelikož 

do ostatních klíčových institucí zástupci voleni přímo nejsou. Demokratický deficit je 

často spojován s pojmy jako, jsou transparentnost, legitimita a neinformovanost 

(Cabada et al. 2010, s. 70-71). Každý stát má přesně určený počet europoslanců, malé 

státy jsou v tomto zvýhodněny. Jak již bylo zmíněno, Evropský parlament se bude i 

nadále vyvíjet a troufám si tvrdit, že by se měl vyvíjet.  Toto je tvrzeno taktéž v odborné 

literatuře (např. McCormick 1996, s. 161). Zmiňuje se například potřeba zrušení 

štrasburského místa zasedání, dále větší konzistence eurostran apod. Volby do 

Evropského parlamentu analyzuji ve druhé části. 

 

Výzkumná otázka a hypotézy: 

 

Závěrem této kapitoly týkající se fungování Evropského parlamentu je nutné pro 

další práci formulovat výzkumnou otázku a hypotézy. Hlavní výzkumná otázka se týká 

chování europoslanců a elektorátu. Problematikou chování europoslanců se zabývají 

některé odborné studie, a je tedy klíčová jejich rešerše. Rešerše je můstkem 

k samostatné analýze hlasování z dat týkajících se hlasování v EP. Chování elektorátu 

bude interpretováno na základě faktorové analýzy. Tato statistická analýza poskytne 
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základní informaci o makrogeografii Evropského parlamentu z pohledu chování 

elektorátů členských států. Znění výzkumné otázky je následující: 

 

V: Jaké lze charakterizovat činnost EP s ohledem na hlasování v Evropském 

parlamentu a jaké vzorce chování se zde pozorují? Jak lze charakterizovat chování 

elektorátu členských států na základě výsledků voleb z roku 2009? 

 

H1: Účast elektorátu v přímých volbách do EP od roku 1979 klesla. 

 

První z šesti vytyčených hypotéz se týká voleb a usuzuje, že účast elektorátu při 

volbách do EP od prvních voleb klesla. Toto je odhadováno na základě toho, s jakými 

problémy se Evropská unie potýká, ať už se jedná o zadlužení států, či nezaměstnanost 

mladých či její demokratický deficit. To vše vede k nižší důvěře v instituce EU, 

euroskepticismu a následně nízké účasti ve volbách. 

 

H2: Participace na hlasování je u zakládajících šesti států prakticky stejná jako u 

nových členských států. 

 

Druhá hypotéza hovoří o participaci na hlasování a tvrdí, že u zakládajících států 

dnešní EU bude participace na hlasování u poslanců prakticky stejná jako u poslanců 

z nových členských. Zakládající šestka sice představuje historické jádro Evropské unie 

a její dlouhodobá zkušenost je jistě znatelná. Ovšem hypotéza tvrdí, že tento fakt nemá 

vliv na participaci. 

 

H3: Při hlasování europoslanců dochází v konkrétních případech k hlasování proti 

zájmu eurostrany, respektive poslanci hlasují v zájmu své země a opačně než většina 

strany.  

 

Třetí hypotéza tvrdí, že v konkrétních případech europoslanci z jedné země 

hlasují proti své straně. Toto je obecná otázka na Evropský parlament, zda poslanci 

v určitých případech hlasují „za stát“, nikoliv „za stranu“. Na tuto hypotézu se bude 

odpověď hledat na základě analyzování dat o hlasování v posledním volebním období.  
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H4: Participace a míra loajality europoslanců z tvrdě euroskeptické strany EFD na 

hlasování v EP je nižší než u poslanců z ostatních eurostran. 

 

 Čtvrtá hypotéza tvrdí, že u poslanců z tvrdě euroskeptické strany EFD bude nižší 

participace a míra loajality při hlasování. Toto je tvrzeno na základě toho, že tato strana 

je nejvíce odmítavá k současné evropské integraci, a proto bude nejvíce odmítavá i 

jejich participace na hlasování, která se projeví neúčastí.  

 

H5: Nejnižší koheze při hlasování v období od roku 2009 je u tvrdě euroskeptické strany 

EFD. 

 

Pátá hypotéza tvrdí, že nejnižší koheze na hlasování bude u tvrdě euroskeptické 

strany EFD. Ta tvoří euroskeptické jádro Evropského parlamentu, a tudíž je tento fakt 

nejvýraznějším společným znakem této eurostrany. Avšak zde se usuzuje, že právě 

jejich soudržnost na hlasování je velmi roztříštěná. 

 

H6: Loajalita poslanců vůči eurostraně je nejvyšší u těch poslanců, jejichž národní 

politická strana má největší podíl v eurostraně. 

 

 Šestá hypotéza se týká loajality jednotlivých eurostran. Nejloajálnější 

europoslanci k eurostraně budou ti poslanci, jejichž stát má nejvyšší zastoupení v dané 

eurostraně v rámci jedné národní politické strany. Je to usuzováno na základě toho, že 

mezi těmito skupinami bude nejvyšší shoda a vliv ve straně, na rozdíl od zástupců, které 

budou tvořit menší počet poslanců. 

 

H7: Velké eurostrany spolu v EP od roku 2009 častěji tvoří koalice, aby kontrolovali 

politickou moc. 

 

 Poslední hypotéza se tvorby koalic v Evropském parlamentu, které vznikají 

případ od případu. V literatuře (např. Hix et al., 2007) je uvedeno, že velké strany spolu 

tvoří častěji koalice, aby kontrolovali politickou moc v Evropském parlamentu. Tato 

hypotéza ověří, zda toto tvrzení platí i pro poslední volební období. 
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III. STRANICKÝ SYSTÉM EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU 

1. Úvod 

 Tato kapitola se zaměřuje na stranický systém EP. V Evropském parlamentu se 

političtí představitelé sdružují v eurostranách. Jejich vývoj se postupně měnil s každým 

nadcházejícím volebním obdobím od roku 1979 až po současnost. Sdružování stran na 

Evropské úrovni existovalo již před prvními volbami. V tabulce níže je zaznamenán 

počet eurostran po jednotlivých řádných volbách. Počet dosáhl svého maxima ve třetím 

volebním období mezi lety 1989-1994. V tomto období bylo v EP 11 eurostran. 

V současné době je jich osm, stejně tak jak tomu bylo po prvních přímých volbách. 

 Evropský parlament je velmi specifickým politickým prostorem, až unikátním, 

jelikož je složen z 28 zemí s rozdílnými kulturami, historií a ekonomickou situací (Hix 

et al. 2007). 

Tab. 3.1 – Počet eurostran od roku 1979 

1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 

8 9 11 10 9 8 8 

Zdroj: Evropský parlament 2014 
 

Eurostrany mají dnes velmi důležitou pozici při přijímání legislativy Evropské 

unie. Každá eurostrana má své zastoupení z různých členských států, v některé je 

zastoupeno více států, v jiné naopak výrazně méně. O jednotlivých eurostranách 

v Evropském parlamentu je podrobněji popsáno v další části této kapitoly. 

Na počátku kapitoly je rozebráno politické spektrum a přibližné zařazení 

současných eurostran EP. Poté jsou již současné strany stručně popsány v textu a 

v příslušných tabulkách taktéž charakterizovány. Taktéž je u každé graf, který zobrazuje 

makrogeografické zastoupení členských států po volbách 2009, a je to taktéž reálné 

zastoupení, jelikož je zde vyobrazen podíl, nikoliv absolutní počet europoslanců. 

Součástí kapitoly jsou taktéž grafické výstupy za jednotlivé volby, kde je přehledně 

vyobrazen výsledek a úspěch eurostran v jednotlivých volbách. 
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2. Politické spektrum a Evropský parlament – teoretická 

perspektiva 

 Obecně lze tvrdit, že stejně tak, jako je tomu v politickém soupeření 

v jednotlivých státech, tak i na této úrovni se hovoří o pojmu „cleavage“, neboli 

konfliktních linií či rozhraní v politice (Rokkan a Lipset 1967). Charakteristickým 

chápáním evropského politického spektra je boj o další integraci (Hix et al. 2007). 

Termín cleavage (konfliktní linie) je charakterizován jakožto sociální a politické 

rozpory charakterizované společenských umístěním jednotlivců (Encyclopedia of 

Political Science, [online]). A Každý členský stát má své specifické problémy a otázky, 

ve kterých se politické strany rozcházejí, jinak tomu ani není v parlamentu na úrovni 

Evropské Unie. Základní cleavage podle Rokkana jsou: centrum/periferie, 

město/venkov, církev/stát a vlastník/pracující. Tyto linie jsou dány historickým 

vývojem jednotlivých států a jejich výsledkem jsou poté stranické systémy a přetrvávají 

dodnes (Marks et al. 2002, s. 880). Na úrovni Evropské unie budou samozřejmě jako i 

na úrovni členských zemí v různých politických otázkách různé konfliktní linie, ale tím 

bezesporu základním rozhraním je pro integraci/ proti integraci (Marks a Wilson 2000). 

Jako příklad moderních a postmateriálních konfliktních linií se může uvést například 

genderová rovnost, sňatky homosexuálů, potraty, ochrana životního prostředí apod. I 

v těchto otázkách se dnes jednotlivé politické strany vymezují (Inglehart 1997). 

Dobrým příkladem jsou zelené strany, které vznikly jako reakce na zhoršování 

životního prostředí. Klasické „stranické rodiny“ podle Lipseta a Rokkana stále dominují 

v dnešních demokratických státech a rozdělení na levici a pravici má podstatný význam 

a je to efektivní způsob, jak komunikovat a jasně se vymezit v různých politických 

otázkách současnosti (Hix et al. 2007). Ovšem jiní, například Gabel a Anderson (2002, 

s. 895), zmiňují totéž, že levice a pravice mají stále zásadní význam pro rozlišení 

politických stran mezi voliči, ovšem přidávají, že zde chybí evropská identita. Nyní je 

třeba tyto čtyři dimenze, které jsou uvedeny v schématu, podrobněji vysvětlit. 

1. Levice  

 Levá část politického spektra představuje levicovou politiku a levicové politické 

strany. V Evropském parlamentu tuto úlohu nejvíce zastávají sociální demokraté a 

komunisté. Obecně lze říci, že politiky v této dimenzi představují větší zásahy státu a 

vyšší míra přerozdělování veřejných peněz. Jedním z hlavních témat, které je pro 

levicové strany charakteristické, je sociální politika, respektive vyšší sociální jistoty, 
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než je tomu u pravicových politik. Tato sociální politika však musí často vést ke 

zvyšování daní, což je další rozpor mezi levicovou a pravicovou politikou. I když jak je 

známo z českého prostředí, i pravicové strany mohou daně zvyšovat. Levicové strany, 

ostatně jako všechny ostatní, už dnes přebírají i například zelená témata a další 

postmateriální témata. V tabulce uvedené níže je popsáno, jaký cíl mají například 

sociální demokraté v Evropském parlamentu v oblasti zelené politiky. Dalšími pojmy, 

které levicové strany často užívají, jsou rovnost a tolerance. V těchto pojmech by se 

dala nalézt další politické postoje na témata, jako jsou homosexualita, potraty apod. 

(Kitschelt 1994; Inglehart 1997). 

2. Pravice 

 Protipól levice je pravice. Tato dimenze politického spektra je spojována 

s konzervativním myšlením a tradicemi. Krajně pravicová forma vlády je spojována 

s fašismem. Na rozdíl od levice pravice mnohem více podporuje individualismus, 

svobodné podnikání a menší zásahy státu do fungování, s čímž je poté spojován 

například termín byrokracie, tedy přílišná složitost a zkostnatělost státní správy. Jedním 

z hlavních důsledků pravicové politiky je vyšší sociální stratifikace, čili v tomto případě 

rozdíl mezi bohatými a chudými. V grafu uvedeném níže je přibližné zařazení 

současných eurostran i v této dimenzi. (Kitschelt 1994). 

3. Autoritářský 

 Dolní část politického spektra představuje autoritářská dimenze, která je pravým 

opakem liberální dimenze. Tato dimenze v krajním případě může představovat 

v politickém systému moc jednoho člověka. Tyto velmi silně autoritářské systémy jsou 

dnes často spojovány např. s africkými státy či Latinskou Amerikou. V méně krajních 

případech není vše podřízeno jedné osobě, ale určité úzké skupině osob. Na rozdíl od 

liberalismu tato ideologie potlačuje osobní svobody jednotlivce, což se může do určité 

míry projevit i v demokratických systémech, nejen v těch krajně a výhradně 

autoritářských či vojenských. (Encyclopedia of Political Science 2014, [online]) 

4. Liberální 

 Tento pojem, jak už samotný název napovídá, je velmi spojen se svobodou. Tato 

dimenze politického spektra představuje takové postoje, kde nejvyšší hodnotu má lidská 

svoboda, která je kladena nad všechny ostatní. Svoboda s sebou však přináší také 

zodpovědnost. Tato dimenze je tedy kontrastem předchozí, autoritářské dimenze. 

Logicky liberální strany prosazují co nejvolnější trh s co nejmenšími regulacemi a 

opatřeními. Evropský parlament má v této ideologii zastoupení v podobě liberální 
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eurostrany ALDE. Samozřejmě se však tímto pojmem nemyslí, že by každý mohl jednat 

podle toho, jak se mu zlíbí. I liberálové jsou pro jasná pravidla v různých oblastech, 

jako je např. bezpečnost či životní prostředí. Některé jejich postoje jsou uvedeny níže 

v tabulce, která srovnává předvolební manifesty z roku 2009 (Encyclopedia of Political 

Science 2014, [online]). 

Jednotlivé eurostrany můžeme vymezit obdobně jako na národní úrovni. Zde 

poslouží níže uvedené schéma podle Kitschelta, které rozděluje politické spektrum 

podle jednotlivých ideologií. Jednotlivé politické strany EP by se poté do tohoto 

schématu zařadili takto. Například Zelené je obtížné zařadit. Jak tvrdí např. Dinan 

(2010, s. 273), část politiků této strany se uchyluje spíše do levé části spektra, část do 

pravé.  

Obr. 3.1 – Politické spektrum podle Kitschelta s vlastním zařazením eurostran 

 

Zdroj: Kitschelt 1994, vlastní zařazení současných eurostran EP 
 

Současné eurostrany EP lze rozdělit na výše uvedeném schématu zleva doprava 

přibližně takto: Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené 

levice - Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - 

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Skupina Aliance liberálů a demokratů 

pro Evropu - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Skupina 
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Evropských konzervativců a reformistů - Evropa svobody a demokracie. Toto politické 

spektrum zahrnuje dvě dimenze: první je levice a pravice a druhou dimenzi tvoří 

liberální a autoritářský aspekt. Zpočátku evropské integrace klasické politické soupeření 

nebylo zřejmé, ovšem s postupným vývojem je zde dnes v evropském parlamentu 

prostor pro soupeření eurostran (Marks et al. 2002, s. 881). 

 

 Obr. 3.2 – Ideologie a dělení dle skupin elektorátu podle Kitschelta 

 

Zdroj: Kitschelt 1994, s. 27 
  

Schéma uvedené výše opět zachycuje ideologické rozdělení politického spektra. 

Nyní se zde ovšem objevují taktéž skupiny obyvatel, které jsou obvyklými voliči těchto 

politických ideologií. Těchto skupin je zde sedm. Většina lidí stráví svůj život obvykle 

jen v jedné z těchto skupin. Článek se sice zabývá touto problematikou z hlediska 

vyspělých kapitalistických společností, ale jak sám autor zmiňuje, toto ideologické 

rozdělení neplatí jen pro vyspělé kapitalistické společnosti (Kitschelt 1994, s. 20). Jedna 

z největších změn při posunu k vyspělé kapitalistické společnosti byl vznik sociálního 

států (welfare state), tedy státu, který se stará o své občany. Na schématu je prostor, ve 

kterém ideologie míří k větším státním zásahům a moci, nalevo. Zde patří skupina 

obyvatel, kteří často pracují ve veřejném sektoru, ať už manuálně, či jako např. 

administrativní pracovníci. Obecně tedy v spektru nalevo jsou lidé, kteří nevlastní 
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výrobní prostředky. Na druhém konci vpravo budou poté podnikatelé, vlastníci 

výrobních prostředků a tedy zejména soukromý sektor. V tomto prostoru se taktéž 

předpokládají menší zásahy státu. Druhá dimenze spektra označuje spíše autoritářství a 

liberální postoje. K těm autoritářským autor podle své studie řadí zejména málo 

vzdělané obyvatele, pracující zejména manuálně. Naopak liberální postoje zaujímají 

většinou velmi vzdělaní lidé. Ti jsou zařazeni ve dvou skupinách, které liší to, zda 

pracují ve veřejném či soukromém sektoru. 

Obrázek tři opět zachycuje politické spektrum a vysvětluje jednotlivé části 

prostoru dle ideologií. Je rozděleno na čtyři části, kdy levá část představuje plánované 

alokování zdrojů a pravá spontánní, kde převládá svobodnější trh a méně regulovaný 

kapitalismus. Dolní část spektra nezahrnuje rovnost, jako příklad praxe levé dolní části 

autor předkládá stalinismus, neboli přerozdělování alokovaných zdrojů a hierarchický 

společenský řád. (Kitschelt 1994, s. 11). V levé horní části se mísí socialistické prvky a 

prvky svobody a jednoty. Zde autor hovoří o určité svobodě či samosprávě pracovníků 

v podnicích a komunitách. Pravá část spektra podporuje volnější nakládání se zdroji a 

individuality. V pravé horní části, na rozdíl od té dolní, se hovoří o neomezené tržní 

směně. 

Obr. 3.3 – Ideologie v prostoru politického spektra podle Kitschelta 

 
Zdroj: Kitschelt 1994, s. 12 
 

Převedeno na Evropskou unii, respektive volby do Evropského parlamentu, i zde 

budou platit podobné preference jako u voleb do národních parlamentů, ovšem bez 

ohledu na cleavage proevropský/protievropský. 

Podle Markse existuje několik modelů vztažených k politickému spektru a 

evropské integraci (Marks et al, 2002, s. 882). První z uvedených modelů tvrdí, že 
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evropská integrace je zproštěna klasického politického soupeření mezi levicí a pravicí. 

Dokonce tvrdí, že je na něm nezávislý. Politické elity poté soupeří na konfliktní linii 

proevropský/protievropský. 

Nyní je ovšem třeba zamyslet nad druhým modelem. K tomuto poslouží Hixův 

model. Hix tvrdí a v tomto modelu používá klasické socioekonomické dělení na levici a 

pravici, ovšem přidává zde taktéž dimenzi proevropskou/protievropskou, což je územní, 

geografický konflikt. Tento model opět rozděluje politické spektrum na levici a pravici, 

avšak k němu přidává dimenzi proevropskou/protievropskou. Toto ortogonální schéma 

podle tohoto autora představuje současnou politickou situaci v Evropské unii. I politické 

strany jsou v otázkách evropské integrace nejednotné. Jak zmiňuje Hix (2007), existují 

korelace mezi levicí/pravicí a proevropskou/protievropskou dimenzí. Tyto korelace se 

však v průběhu historie měnily. Například v šedesátých a sedmdesátých letech, které 

jsou spojeny s liberalizací obchodu mezi členskými státy, byly strany z levé části 

politického spektra spíše protievropští. Nyní je tomu již naopak a jsou pro další 

integraci. Poté z tohoto modelu vycházejí čtyři možnosti. Dvě pozice jsou na levici i na 

pravici. Každá z nich se totiž může řadit na druhé dimenze jiným směrem. Určit přesné 

místo, kam kterou stranu zařadit ovšem není snadné, spíše nemožné, jelikož právě tato 

dimenze se může v čase měnit. Obecně a přibližně však samozřejmě zařadit do 

příslušného místa eurostrany lze. Ty politické strany, které jsou nejvíce protievropské, 

označujeme jako euroskeptické. Euroskepticismus taktéž rozdělujeme na tvrdý a 

měkký. Tvrdý euroskepticismus znamená odmítání současné Evropské integrace a 

dokonce usiluje o vystoupení členských států z EU (Taggart a Szczerbiak 2002, s. 7). 

Například strana EFD, kterou nejvyšší měrou tvoří britská UKIP (United Kingdom 

Independence Party), patří k tvrdému euroskeptickému jádru. Na druhou stranu zde 

máme například britskou konzervativní stranu, která je ve straně ECR (European 

Conservatives and Reformists Group). Tato eurostrana patří do druhé skupiny 

euroskepticismu, jelikož se staví proti federalizaci Evropské unie a snižování role 

národních států, není však tak euroskeptická jako EFD. Je také možné hovořit o 

převráceném euroskepticismu, ve smyslu myšlení euroskepticky z nedostatečné 

integrace. 
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Obr. 3.4 – Hixův model 

 
Zdroj: Marks et al. 2002 

 

 Pokud se hovoří o úrovni národních států, obecně za euroskeptické se považují 

např. Velká Británie či Dánsko. Ale i Česká republika je v této rovině do určité míry 

vnímána díky postojům bývalého prezidenta Václava Klause. Poslední úrovní 

euroskepticismu je poté veřejné mínění, kde se pomocí Eurobarometru zjišťuje 

náklonnost občanů k Evropské unii. Na druhou stranu vnímat jeden stát jako 

euroskeptický je problematické, protože např. zmíněná Česká republika i Velká Británie 

mají v EP své zástupce z politických stran, které jsou silně proevropské.  

 Dalším modelem, který Marks (2002) představuje, je Hooghe-Marks model. 

Tento model opět rozděluje politické spektrum na dvě dimenze jako Hix: levici, pravici 

a prointegrační/protiintegrační. Doleva nahoru ovšem přidává pojem regulovaný 

kapitalismus a doprava dolů pojem neoliberalismus. Regulovaný kapitalismus je spojen 

s levicí a hlubší integrací, neoliberalismus naopak. Sám autor pak shrnuje své otázky, 

zda je mezi dimenzemi vztah, nebo zda dimenze proevropská/protievropská je nezávislá 

na dimenzi levice/pravice a autoritářství/liberální. Přiklání se k první variantě. Např. 

odmítavý postoj eurostrany EFD k evropské integraci je velmi silný, tato eurostrana 

požaduje kooperaci národních států. Marks pak zdůrazňuje, že zařazení blíže 

k autoritářské dimenze představuje nacionalismus, což odpovídá pozici této eurostrany 

(Marks et al. 2002, s. 890). 
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3. Chování europoslanců – ideologické, nikoliv územní 

  Z předchozí podkapitoly je zřejmé, že politické soupeření je v zájmu akademiků. 

Nejvýznamnější práce o problematice chování europoslanců v Evropském parlamentu je 

Democratic Politics in the Europan Parliament od profesora Hixe (a dalších) z prestižní 

London School of Economics. Autoři nejprve popisují historický vývoj a posilování 

evropského parlamentu a poté velmi podrobně analyzují chování europoslanců za 

období 1979-2004. V této práci je analyzováno poslední volební období (2009-2014) na 

základě dat, která jsou díky tomuto autorovi zpracovávány. O tomto více v kapitole, kde 

jsou tato data analyzována. 

 Evropský parlament je největší parlament na světě, kde jsou zástupci z 28 

různých zemí s více než 20 jazyky, které používají. Taktéž je složen z více než 150 

národních politických stran. Toto vede k otázce a k jedné z hypotéz, zda europoslanci 

hlasují národně či loajálně vůči eurostraně, které náleží. Dají se nalézt různé příklady, 

kdy v EP hlasují jednotliví poslanci jedné národnosti stejně, i když náleží jiné 

eurostraně. Ovšem ve většinu případů převládá mezinárodní konsensus v rámci 

eurostrany, např. němečtí konzervativci hlasují s dalšími konzervativci různých 

národností, než s německými poslanci z jiných eurostran (Hix et al. 2007). Zobecnit to 

takto tedy nelze, toto chování je spíše hodno Rady ministrů, kde jednají ministři „za 

stát“, respektive nejsou děleni podle ideologického ukotvení, jako je tomu v parlamentu. 

Kdyby to takto fungovalo napříč parlamentu, tak by poté eurostrany neměly smysl, a 

mohlo by v Evropském parlamentu být dělení politiků podle států. Ovšem jak již bylo 

zmíněno, i takové příklady, kdy poslanci hlasují „za stát“, se dají nalézt. Jak dále 

zmiňuje Hix (2007), konsensus mezi evropskými stranami a těmi národními je velmi 

vysoký. 
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Obr. 3.5 – Pozice poslanců v EP 1999-2004 

 

Zdroj: Hix et al. 2007 

 Obrázek uvedený výše dokazuje, že Evropský parlament je parlamentem, který 

lze pokládat za heterogenní, co se týče politických názorů. Je zde analyzován postoj 

poslanců k jednotlivým hlasováním v EP v letech 1994-2004. K tomuto účelu je využito 

multidimenzionální škálování, díky kterému dochází autor k tomuto výstupu. Jak 

zmiňuje Hix (2007), pozice jednotlivých stran jsou odlišné a z tohoto schématu je 

zřejmé, že v parlamentu dochází ke klasickému politickému soutěžení. 

 

3.1 Religiózně-kulturní rozdíly 

 

Pokud se v předchozím textu hovoří o problematice národních hlasování 

v Evropském parlamentu, je zajímavé taktéž porovnat hlasující státy na základě většího 

měřítka – religiózně-kulturních regionů. Evropa prošla během minulých tisíciletí velmi 

pestrým historickým vývojem, který se náležitě odrazil v charakteristice jednotlivých 

regionů. 

Tyto regiony jsou vymezeny podle Dostála (Dostál et al. 2012) a je jich celkem 

pět. První skupinu tvoří ortodoxní církev, kam je v rámci Evropské unie řazeno pět 

států. V této skupině je například Řecko, ale i noví členové EU, jako jsou Rumunsko či 
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Bulharsko. Tento region zaujímá prostor jihovýchodní a východní část Evropy. Další 

dva regiony představují jižní římskokatolickou církev a severní římskokatolickou 

církev. Do té první zmíněné patří, stejně tak jako do první skupiny, pět států. Jsou to, 

jak již název napovídá, státy s polohou na jihu Evropy. Patří sem například velké státy 

Itálie, Španělsko a Francie. Severní římskokatolickou církev tvoří nejvíce států ze všech 

pěti skupin a to celkem 7, od Polska až po Irsko. Čtvrtou skupinu označujeme jako 

„mix“, jelikož je tvořena zeměmi s historickým mixem římskokatolického a 

protestantského obyvatelstva.  Do této skupiny je řazena například i Česká republika a 

Slovensko. Poslední skupinu tvoří výhradně protestantské země, kam jsou řazeny 

zejména skandinávské země, ale i například Velká Británie (Dostál et al. 2012, s. 15-19) 

Pomocí těchto regionů je v kapitole o hlasování europoslanců sledováno, zda 

státy z jednoho kulturně-historického regionu hlasují při uvedených hlasování, kde 

dochází k národnímu hlasování, stejně či velmi podobně. 

 

4. Současné eurostrany v EP 

 V současné době (období 2009-2014) se poslanci v EP sdružují v sedmi 

politických skupinách a osmou skupinou tvoří nezařazení poslanci, kterých je co do 

počtu nejméně. Politické skupiny tvoří vždy národní strany členských států, tzn. 

například u eurostrany Skupina Evropských konzervativců a reformistů jsou z českých 

řad voleni politici z Občanské demokratické strany (ODS). Běžně se taktéž pro tyto 

politické skupiny užívá termínu „europarty“, neboli eurostrana (Fiala 2007, s. 9).  To 

znamená, že se v parlamentu poslanci neshlukují do národních bloků, nýbrž do 

nadnárodních, sdružujících se do jedné ideologické skupiny tvořící eurostranu se zhruba 

podobnými cíli a hodnotami (McCormick 1996, s. 152). Potřeba vzniku eurostran a 

jejich důležitosti jde ruku v ruce s prohlubující se Evropskou integrací. Političtí aktéři 

tudíž logicky museli přejít na vyšší úroveň – nadnárodní. Kořeny tohoto procesu 

bychom mohli najít již v 50. letech 20. století, kdy v orgánech ESUO se poslanci 

národních států neshlukovali podle národností, nýbrž podle ideologického zaměření. 

K právnímu zakotvení evropských politických stran došlo po uzavření Maastrichtské 

smlouvy v roce 1992. Další aspekty jejich fungování, např. i jejich financování, bylo 

popsáno v dalších smlouvách (Fiala 2007, s. 11-18). 

 Eurostranou se může stát takové uskupení, které splňuje náležité podmínky, 

kterými podle článku 3 Evropského parlamentu a Rady ES (č. 2004/2003) například:  
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„1. Musí mít právní subjektivitu v členském státě, ve kterém má své sídlo. 

2. Je alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupena v EP, národním parlamentu či 

regionálních shromážděních, nebo získala alespoň v jedné čtvrtině členských států 

nejméně 3% hlasů při posledních volbách do EP. 

3. Dodržuje při svých činnostech zásady, na kterých staví Evropská unie, tj. zásadu 

svobody, demokracie a dodržování lidských práv a svobod“ (Fiala 2007, s. 20).  

  

 Od volebního období 1999 je taktéž zakázáno vytvářet takové eurostrany, které 

by byly zastoupeny jen jednou národností. Minimální počet národností je tedy dvě a u 

takto malého počtu je ještě přesně stanoven minimální počet europoslanců, který by 

strana musela mít. 

 Níže je uveden přehled eurostran s počty europoslanců, kteří tvoří Evropský 

parlament po volbách v roce 2009. Je vždy uveden oficiální anglický název a pod ním 

český překlad. Podrobněji k jednotlivým stranám je napsáno dále v této kapitole. 

 

Tab. 3.2 – Eurostrany EP v 7. volebním období 

 

                      Název politické skupiny 

Současné 

zastoupení v EP 

- Group of the European People's Party (Christian Democrats) 

- Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) 

 

275 

- Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the 

European Parliament 

- Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském 

parlamentu 

194 

- Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe 

- Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 
85 

- Group of the Greens/European Free Aliance 

- Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance 
58 

- European Conservatives and Reformists Group 

- Skupina Evropských konzervativců a reformistů 
56 

- Confederal Grouf of the European United Left – Nordic Green Left 

- Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice 
35 

- Europe of freedom and democracy Group 

- Evropa svobody a demokracie  
32 

- Non attached – members 

- Nezařazení poslanci 
31 

Zdroj: Evropský parlament 2014 
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1. Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) 

 Tato eurostrana má v současné době v Evropském parlamentu nejvyšší 

zastoupení a to celkem 275 poslanců. Oficiální anglická zkratka, která bude nadále 

používána, je EPP. Stranu tvoří zejména křesťansko-demokratické strany a další 

ideologický blízké. Za Českou republiku jsou voleni do EP v rámci této strany politici 

KDU-ČSL. Ovšem v našem státě křesťansko-demokratická v současné době nemá příliš 

velkou podporu, na rozdíl např. od Německa. 

Spolu s S&D se EPP tradičně předhání o první místo, co se počtu poslanců týče 

v Evropském parlamentu. V posledních třech volebních obdobích získala EPP první 

příčku, v ostatních čtyřech byla na druhém místě právě za socialisty. EPP je taktéž jako 

S&D silně proevropská. V eurostraně jsou zastoupeny všechny státy kromě Velké 

Británie. Maďarsko si zvolilo nejvyšší podíl poslanců do této strany ve volbách. Je to 

vůbec nejvyšší počet napříč eurostranami. Dalšími státy, kde si občané tradičně volí 

zejména poslance do této strany, jsou například Polsko, Itálie a Německo. 

 

2. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu 

Tato levicově orientovaná eurostrana si držela tradičně prvenství již od prvních 

voleb do Evropského parlamentu v roce 1979. Poté ještě vyhrála další troje volby a 

v dalších třech volbách se umístila vždy na druhém místě za EPP. Má tedy trvalé 

zastoupení v EP má také zastoupení ve všech členských státech. Základní programové 

prvky evropských socialistů a obecně sociálně demokratických stran například: 

svoboda, demokracie, sociální spravedlnost a do určité míry i životní prostředí a 

koncept udržitelného rozvoje (Fiala 2007, s. 83). Tato skupina je taktéž tradičně 

proevropská, což se jasně odráží v jejich hlasování v Evropském parlamentu (Hix, et al. 

1997). „Socialisté profitovali více z rozšíření v roce 1986 (Španělsko a Portugalsko) a 

z pozdějšího rozšíření o Finsko a Švédsko – státy se silnou sociálně demokratickou 

tradicí. (Dinan et al. 2010, s. 269).“ Pokud se ovšem podíváme na současný stav v této 

straně v EP, tak např. Finsko již nemá silnou základnu sociálně demokratických 

poslanců. U Španělska a Portugalska tento trend stále zůstává. 

V současné době sociální demokraté v EP 194 poslanců a Česká republiku v ní 

zastupuje Česká strana sociálně demokratická. Jako jediná eurostrana má právě tato 

zastoupení ze všech členských států. Nejvyšší podíl si zvolili obyvatelé Malty, i když to 

představuje jen tři poslance. U všech států je to poté více než 10%. 
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3. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 

V současné době třetí nejsilnější eurostranou v Evropském parlamentu tvoří 

Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Tato straně tradičně hájí třetí pozici 

co do počtu poslanců a je t 

Taktéž pro prohlubování evropské integrace. Liberální politické strany se 

tradičně zaměřují na svobodu, volný trh a podnikání. Na rozdíl od socialistů tedy kladou 

důraz na individualismus (Heywood 1994). Pro ALDE je taktéž důležitá ochrana 

životního prostředí, lidská práva a rovnost příležitostí (Fiala 2007, s. 99.) 

V současné době mají liberálové v EP 85 poslanců a za Českou republiku nemá 

v EP své zastoupení. Z grafu výše je zřejmý rozdíl mezi státy v zastoupení. Nejsou zde 

zastoupeny zdaleka všechny členské státy Evropské unie. Estonsko je zřejmý vítěz, jeho 

obyvatelé zvolili přesně 50% liberálních politiků do EP. Státy, kde je tradičně velký 

úspěch sociálních demokratů, nejsou příliš s to volit tuto stranu. Jako příklad je možno 

uvést Francie, Španělsko, Německo a Itálie. 

 

4. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance 

Jak už napovídá samotný název, v této politické skupině se shlukují politici 

zaměření zejména na ekologické otázky. Anglická zkratka této strany je Greens/EFA. 

Obecně můžeme říci, že takto zaměřené strany patří k těm mladším politickým stranám, 

jejich vznik na evropské politické scéně se datuje od 70. let minulého století. Postupem 

času se tyto strany probojovaly do národních parlamentů členských států EU (Fiala 

2007, s. 115). Je tedy zřejmé, že s pozdějším vznikem těchto stran byla i jejich integrace 

na evropské scéně, respektive v  Evropském parlamentu taktéž pozdější, po prvních 

volbách v EP nebyla strana zastoupena. Na rozdíl od ostatních eurostran (kromě EFD) 

má tato strana dva předsedy, čímž chceš poukazovat na důležitost rovnosti pohlaví. 

V současné době má tato politická strana v EP 58 poslanců z několika zemí, 

Česká republika mezi nimi zastoupena není a nebyla v ní zastoupena ani ve volebním 

období minulém. U eurostrany Zelených je již zřejmý nízký počet členských států a 

taktéž nízký podíl v jednotlivých státech, než je tomu u předchozích třech stran a 

tradičních vítězů ve volbách do EP. Vítězem je zde Francie s necelými 20% podílu 

zelených europoslanců z Francie. Ostatní státy, až na Velkou Británii a Řecko, se příliš 

v tomto podílu neliší. 
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5. Skupina Evropských konzervatistů a reformistů 

Tato eurostrana má taktéž tradiční zastoupení v Evropském parlamentu. 

V současné době zaujímá 5. místo co do počtu europoslanců. Největší zastoupení v ní 

má britská Konzervativní strana s více než 20 poslanci. Konzervativce řadíme k těm 

euroskeptickým, zásadně se vymezují proti federalizaci Evropy. Ve volebním období 

byli součástí EPP, kdy se tato celá skupina jmenovala EPP-ED. V současném volebním 

období již fungují jako samostatná eurostrana. 

V současné době mají konzervativci v EP 56 poslanců, Českou republiku 

zastupují poslanci z Občanské demokratické strany. Tato eurostrana měla po volbách 

v roce 2009 vůbec nejmenší zastoupení, co se týče počtu členských států. Česká 

republika si zvolila nejvyšší podíl svých zástupců do této strany. Druhý nejvyšší podíl 

má Velká Británie a její konzervativní strana. Na třetím místě je Polsko a zbylá čtyři 

místa mají malý podíl. 

 

6. Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice 

Tato eurostrana reprezentuje politické strany s krajně levicovým ideologickým 

zaměřením. Její druhá část názvu představuje švédskou levicovou stranu. Je ji možno 

označit za velmi mírně euroskeptickou, jelikož se staví proti současnému stavu 

Evropské unie a vyzývá k reformám. 

V současné době má tato eurostrana v EP jen 35 poslanců a je třetí nejslabší. 

Česká republika má své zastoupení v podobě čtyř europoslanců z Komunistické strany 

Čech a Moravy. Krajně levicová eurostrana má ve více než polovině svých členských 

států, které jsou ve straně zastoupeny, méně než 10% podíl. Více než 15% podíl ve 

svých státech zde má jen Česká republika, Portugalsko a Kypr. Kypr je na první příčce 

s necelými 35%. I když zde je nutné dodat, že Kypr je velmi malý stát, co se týče počtu 

obyvatel, a tudíž je jeho poslanců jen velmi málo, a proto je absolutní číslo malé. 

 

7. Evropa svobody a demokracie 

Tato eurostrana se vyznačuje silným euroskepticismem. Europoslancům jsou 

velmi známy výstupy jejího předsedy Nigela Farage, ve kterých se velmi ostře 

vyhraňuje proti současným lídrům Evropské unie Hermanu Van Rompuyovi a José 

Manuelu Barrosovi. Největší zastoupení má tato strana z britských a italských politiků, 

odtud také pochází její předsedové 
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V současné době má strana v EP jen 32 poslanců, mezi kterými Česká republika 

zastoupena není, ale například Slovensko má v parlamentu jednoho zástupce. Je to 

nejmenší počet poslanců ze všech eurostran. Menší už mají jen nezařazení poslanci. 

Tato strana, stejně jako Skupina Zelených, má dva předsedy. Avšak u této strany jsou 

oba předsedové mužského pohlaví. Z grafu níže uvedeného je zřejmé, jak nízký počet 

členských států je v této eurostraně. Tradičně zde dominuje Velká Británie a Dánsko, 

ale na druhé příčce v podílu ve svém státě je například i Litva. 

 

8. Nezařazení poslanci 

Poslední osmou skupinu tvoří poslanci, kteří nejsou zařazeni do žádné z výše 

uvedených politických skupin. Jejich počet je z celého Evropského parlamentu 

nejmenší, i když se blíží dvěma předchozím stranám. Česká republika v této skupině 

svého zástupce nemá. Nejvyšší podíl nezařazených poslanců si zvolilo Rakousko. 

Těžko odhadovat, čím je toto způsobeno, ale tento podíl tvoří téměř 30%. Významně se 

zde taktéž umístily státy ležící směrem na východ Evropy, jako jsou Bulharsko, 

Maďarsko, Ukrajina, nebo Estonsko. 

 

Graf 3.1 – Makrogeografický podíl v eurostraně EPP dle členských států 
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Graf 3.2 - Makrogeografický podíl v eurostraně S&D dle členských států 

  

Graf 3.3 - Makrogeografický podíl v eurostraně ALDE dle členských států 

  

Graf 3.4 - Makrogeografický podíl v eurostraně GREENS/EFA dle členských států 
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Graf 3.5 - Makrogeografický podíl v eurostraně ECR dle členských států 

  

Graf 3.6 - Makrogeografický podíl v eurostraně GUE/NGL členských států 

  

Graf 3.7 - Makrogeografický podíl v eurostraně EFD dle členských států 

 

  



61 

 

Graf 3.8 - Makrogeografický podíl u nezařazených poslanců dle členských států 

 

  

4.1 Porovnání eurostran 

 
Tab. 3.3 – Základní informace o současných eurostranách EP 

strana 
rok 

založe
ní 

v EP 
od 

základní ideologie 
současný 
předseda 

postoj k 
integraci 

EPP 2009 1979 
křestanská 
demokracie 

Joseph Daul (FR) proevropští 

 S&D  2009 1979 sociální demokracie 
Hannes Swoboda 

(AT) 
proevropští 

ALDE 2004 1979 liberalismus 
Graham Watson 

(UK) 
proevropští 

GREENS/E
FA 

2004 1984 zelená politika 
R. Harms (GE), D. 

Bendit (FR) 
proevropští 

ECR 2009 1979 konzervatizmus 
Martin Callanan 

(UK) 

proti 
federalizaci, 

mírný 
euroskepticism

us 

GUE/NGL 1995 1979 komunismus 
Gabriele Zimmer 

(GE) 

nebrání se 
další integraci, 
kritický postoj 
k současnému 

stavu EU 

EFD 2009 1984 
Euroskepticismus, anti 

EU 

N. Farage (UK), 
Francesco Speroni 

(IT) 

silný 
euroskepticism

us 
Zdroj: EPP 2014, S&D 2014, ALDE 2014, GREENS/EFA 2014, ECR 2014, GUE/NGL 2014, EFD 2014 

  

Výše uvedená tabulka shrnuje základní informace o eurostranách působících 

v Evropském parlamentu. Je zde uveden rok založení a rok, kdy strana začala působit 
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v EP. Tento rok se liší a je to dáno tím, že strany často měnily své názvy a složení.  Dvě 

eurostrany, GREENS/EFA a EFD mají dva předsedy. Zelení tím poukazují na rovnost 

pohlaví, a proto je jeden předseda mužského pohlaví, druhý ženského. Kromě těchto 

dvou zmíněných eurostran působí všechny v Evropském parlamentu již od roku 1979. 

Tabulka uvedená níže porovnává předvolební manifesty jednotlivých eurostran 

před volbami v roce 2009. U eurostran EFD a ECR nebyly manifesty nalezeny, a proto 

jsou použité jiné zdroje. U EFD je to jejich stanovy na internetových stránkách. U ECR 

je to manifest britských konzervativců, kteří této straně dominují. Obecně lze tvrdit, že 

všechny strany (kromě EFD) mají manifesty plné obecných pojmů, jako je boj proti 

nezaměstnanosti, růst, udržitelnost apod. 

  Tabulka porovnává strany v šesti různých aspektech od migraci až po otázku 

další integrace Evropské unie. Zelení jsou samozřejmě charakterističtí svým velmi 

tvrdým environmentálním postojem a prosazují v této oblasti nejvyšší posun. Ale ani 

ostatní eurostrany nejsou v této oblasti pozadu, všechny se zavazují ke snížení 

skleníkových plynů a emisí o určitý procentuální podíl. V ohledu mezinárodní 

kooperace a rozvoj jsou strany taktéž téměř totožné, každá chce bojovat proti chudobě a 

podporovat rozvojové země, spolupracovat s nimi. Sociální demokraté například ve 

svém manifestu píší i o potravinové bezpečnosti. V čem se eurostrany velmi liší, je 

postoj k další integraci, zahraničnímu obchodu, ale i migraci. 

  

Tab. 3.4 – Porovnání předvolebních manifest 2009 

  migrace 
změna 
klimatu 

mezinárodní 
kooperace a 

rozvoj 
zahraniční 

politika 
zahraniční 

obchod integrace 

EPP 

 boj proti nedovolenému 
přistěhovalectví,spolupráce 

se zeměmi původu 
migrace, cíl vytvořit 

dlouhodobou strategii EU 
pro přilákání kvalitních 

pracovních sil 

snížení emisí 
skleníkových 
plynů, zelená 
energie, podíl 
obnovitelných 
zdrojů alespoň 
20% do roku 

2020 

boj proti 
chudobě a 
podpora 

hospodářského 
růstu v 

rozvojových 
zemích 

posílení OSN, 
vyšší kontrola 

finančních 
trhů, posílení 

vztahů s 
Afrikou 

posílení pozice 
WTO 

pro další 
integraci 

SD 

zavést společní normy pro 
legální migraci do EU, 

posílit boj proti nelegální 
migraci, vyšší spolupráce se 

třetími zeměmi 

EU by měla vést 
jednání za 

snížení emisí o 
30% do roku 
2020, EU by 

měla vést 
jednání o 
zavedení 

globálního fóra 
pro energii a 

rozvoj, biopaliva 
by se neměla 

produkovat na 
úkor 

potravinové 

alespoň 0,7% 
hrubého 

národního 
produktu na 
rozvojovou 

politiku, 
potravinová 
bezpečnost 

EU by se měla 
podílet na 

řešení 
problémů v 
zahraničí, 

zvýšit 
obrannou 
spolupráci 

mezi 
členskými 
zeměmi, 

posílení vztahů 
s Afrikou 

spravedlivý 
obchod po 

celé Evropě, 
všechny 

obchodní 
dohody EU 

budou 
zahrnovat 

lidská a 
sociální práva 

pro další 
integraci 
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produkce 

ALDE 
zavedení "modrých karet" 

pro imigranty 

nízkouhlíková 
ekonomika, 
klimatické a 
energetické 

politiky v 
souladu s 

udržitelným 
ekonomickým 

růstem 

 humanitární 
pomoc 

EU musí hrát 
důležitou roli 
při udržování 

globální 
bezpečnosti, 

otevření 
jednotného 
evropského 

trhu po celém 
světě, snaha 
EU v rámci 

WTO zrušit cla 
a netarifní 
překážky 

pro další 
integraci 

GREENS/EFA 
EU má povinnost 

poskytnout přístřeší a 
ochranu všem potřebným 

snížení emisí o 
40% do roku 

2020, o 80-95% 
do roku 2050, 
snížit spotřebu 
energie o 20% 
do roku 2020, 

zelená energie, 
udržitelný 

dopravní systém 

zvýšit úsilí o 
dosažení 

rozvojových cílů 
tisíciletí, zvýšení 
podílu rozpočtu 

na rozvojové 
pomoci, 

humanitární 
pomoc musí být 

priorita 

zasazovat se o 
snižování 

mezinárodního 
napětí, EU 

musí důsledně 
bojovat za mír 
a demokracii 
ve světě, EU 

by měla 
věnovat více 
prostředků a 
energie na 

podporu OSN 
při řešení 
konfliktů 

spravedlivý 
obchod pro 

všechny 
zúčastněné, 
udržitelný 

rozvoj závazný 
pro obchodní 

partnerství 

pro další 
integraci 

GUE/NGL 
posílení práv migrantů v 

EU, nebrání se 
kosmopolitní Evropě 

snížit emise o 
30% do roku 
2020, zvýšit 

využívání 
obnovitelných 
zdrojů energie 

nejméně o 25% 
do roku 2020, 

přísnější 
ekologické 

normy 

boj proti světové 
chudobě a 

nerovnováhy, 
zákaz přeměny 

potravin na 
palivo, revize 

WB a WTO 

zvýšit 
odzbrojení, 
pro zrušení 

NATO 

zemědělství 
nesmí být  

předmětem 
jednání v 

rámci WTO, 
bilaterální 
evropská 

partnerství 
jsou špatná 

nebrání se 
další 

integraci, 
kritický 

pohled na 
současný 
stav EU 

ECR 
proti harmonizaci 
migračních politik 

environmentální 
udržitelnost, 

podpora 
legislativy pro 

kontrolu 
znečištění 

ovzduší, půdy a 
vody,, snížit 
emise oxidu 
uhličitého o 

20% do 2020 

splnit rozvojové 
cíle tisíciletí, 

vyšší příspěvky 
na rozvojovou 

pomoc 

rozvoj politiky 
sousedství, 

ujasnit 
jednotnou 
pozici vůči 

zemím mimo 
EU 

férovější 
obchod s 

rozvojovými 
zeměmi, nové 

dohody s 
WTO, 

vybudovat 
jednotný 

transatlantický 
trh do 2015 

euroskeptici 
(méně než 

EFD) 

EFD - - - 
kooperace 
národních 

států 
- 

tvrdí 
euroskeptici, 

zásadně 
proti, jsou 

pro 
kooperaci 
národních 

států, 
požadují 

referendum 
pro každé 

další změny 
smluv 

Zdroj: EPP manifesto 2009, ELDR manifesto 2009, British Conservatives manifesto 2009, PES manifesto 

2009, EFD 2014, International-Development 2014 
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4.2. Politická makrogeografie eurostran 

 

V přiložených grafických výstupech je vidět záznam jednotlivých volebních 

období a eurostran, které tvořily EP. Jak již bylo zmíněno, jejich počet se s každými 

volbami měnil. Současný počet stran je jiný, než tomu bylo v minulosti, a taktéž se 

některé změnily. Nejjednodušeji popsatelnou skupinou jsou nezařazení europoslanci. Ti 

v Evropském parlamentu nemají politickou příslušnost. Poté zde je několik tradičních a 

prakticky neměnných stran. Těmi základními jsou sociální a křesťanští demokraté. Tyto 

strany mají své zástupce ve většině členských států. V grafických výstupech jsou 

socialisté vyobrazeni červenou barvou a křesťanští demokraté modrou. Socialisté se pod 

různými názvy nacházejí vždy na první či druhé příčce. Křesťanští demokraté se taktéž 

vždy nacházejí na první či druhé příčce a jejich vývoj byl takový, že ve třech volbách 

(1994-2004) byly spojeni s konzervativní eurostranou ED (European Democratic 

Group) a poté se po neshodách rozpojili. Konzervativci se pak změnili na ECR 

(European Conservatives and Reformists Group) a většina politických stran v ní zůstala. 

Její jádro dnes tvoří britští poslanci a Česká republika má v této eurostraně své zástupce 

z ODS. 

Dalšími dvěma stranami, které jsou součástí parlamentu od počátku, jsou 

liberálové a komunisté. Liberálové jsou vyznačeny žlutou barvou a komunisté fialovou. 

Poslanci liberálů se dle států často měnily. V některých obdobích zde bylo mnoho 

poslanců z Francie a Německa, jindy nikoliv. Komunisté měli v prvních parlamentech 

výrazné zastoupení ve Francii a v Itálii. Jejich počet však postupně klesal a po volbách 

v roce 2009 měli jen 35 mandátů. V období 1989-1994 zde byla navíc zvláštní 

komunistická strana CG (Left Unity), která se skládala z Francie, Irska, Portugalska a 

Řecka. 

Další skupinou jsou „zelené“ eurostrany. Jak je z výstupu zřejmé, v prvním 

parlamentu ještě nebyly. Svoji účast zaznamenali již ve druhém parlamentu, kde tvořili 

část strany ARC. Poté již tvořili samostatnou eurostranu a poslední tři volební období 

zaujímají čtvrtou příčku. Tradičními státy, které z velké části tvoří tuto stranu, jsou 

Belgie, Německo, Francie a Itálie. Itálie však v současném parlamentu své zelené 

zástupce nemá. 

Poslední skupinou jsou krajně pravicové a výrazně euroskeptické strany. 

V současné době je touto eurostranou EFD a v minulém období to byla tatáž strana pod 

zkratkou IND/DEM a také europoslanci ze strany UEN. V předchozích letech tvořili 
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euroskeptickou část parlamentu eurostrany EDN a EDD Mezi lety 1984-1994 byla v EP 

také krajně pravicová a nacionalistická strana DR. 

Zajímavostí je například konzervativní strana FE (Forza Europa Group), která 

byla v parlamentu jen mezi lety 1994-1995 a tvořili ji jen italští poslanci. Další 

zajímavostí jsou eurostrany CDI a TDI, které tvořili politické strany z různých částí 

politického spektra, které nebyly součástí ostatních stran. 

 

Graf 3.9 – Zastoupení států v počtu eurostran po volbách 2009 

 

Zdroj dat: Evropský parlament 2014 

 

Graf uvedený výše znázorňuje zastoupení států v jednotlivých eurostranách. Na 

první příčce je Nizozemsko, které má zastoupení ve všech. Naopak Malta má 

zastoupení jen ve dvou eurostranách. Česká republika je přibližně uprostřed a má své 

zastoupení v polovině eurostran. Celkově lze zhodnotit, že zastoupení je u většiny států 

u 4-5 eurostran. 
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5. Závěr třetí kapitoly 

 Ve třetí kapitole této práce byl popsán stranický systém v Evropském 

parlamentu. Podrobněji současný stav a také historické změny. Jak je z grafických 

výstupu zřejmé, porozumět historickému vývoji není snadné a pro přehlednost bylo 

zvoleno barevné odlišení jednotlivých eurostran a anglických názvů z oficiálních 

internetových stránek Evropského parlamentu. V literatuře se ovšem dá setkat i s jinými 

zkratkami. Záleží také na tom, v jakém jazyce zkraty jsou používány (McCormick 1996, 

s. 154-155; Hix et al. 1997), podle Evropského parlamentu některé eurostrany mají i 

jiné než anglické zkratky. 

 Na začátku kapitoly je taktéž teoreticky popsáno politické spektrum a přibližné 

zařazení současných eurostran. Dále jednotlivé strany a jejich podíl v jednotlivých 

členských státech po volbách v roce 2009. Srovnávat eurostrany podle programu se zdá 

velmi obtížné. Některé eurostrany žádný program na svých internetových stránkách 

nemají, jen obecné teze, které nazývají hodnotami či postoji. U stran, které program 

mají, se ovšem naopak velmi často opakují obecné pojmy, jako jsou udržitelnost, 

obnovitelné zdroje, nezaměstnanost mladých, prosperita, rovnost apod. 

 Evropský parlament se od národních parlamentů liší v několika bodech a jedním 

z nich například je, že zde nevzniká oficiálně koalice. Jak bude popsáno v další části 

diplomové práce, eurostrany spolu spolupracují a například socialisté a křesťanští 

demokraté často hlasují podobně, jelikož jsou to tradičně nejsilnější strany a jejich hlasy 

stačí k prohlasování návrhů. Evropské strany se s každým volebním obdobím měnily, a 

proto by bylo vhodné do budoucna zajistit jejich konzistentnost, jak je zmiňováno 

v odborné literatuře (např. McCormick 1996, s. 161). V každém období nalezneme 

eurostrany z různých částí politického spektra, od komunistů až po více pravicové 

strany. 

 Pro EP je taktéž typické, že zde jsou eurostrany, které jsou pro federalizaci 

Evropy a poté jiné eurostrany, které jsou naopak více či méně euroskeptické. Tento fakt 

podporuje politické soupeření o základní „cleavage“ Evropské integrace. 
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IV. VOLBY DO EVROPSKEHO PARLAMENTU 

 

1. Úvod 

 V této kapitole jsou popsány a analyzovány volby do Evropského parlamentu. 

Nejprve je obecně popsáno, jakým způsobem volby probíhají, poté jsou již analyzovány 

konkrétní údaje. Evropské přímé volby se konají každých pět let od roku 1979. Tento 

rok byl jeden ze zásadních momentů v historii poválečné evropské integrace, zástupci 

jsou od této chvíle přímo voleni občany, čímž se snižuje demokratický deficit Evropské 

unie a zvyšuje legitimita Evropského parlamentu (Fiala et al. 2003, s. 271). Tím však 

není otázka demokratického deficitu zdaleka u konce, ta je také spojena s celkovou 

evropskou identitou a politickým diskurzem napříč zeměmi (Gabel et al., s. 894). 

 V kapitole je popsána tendence celkové průměrné volební účasti členských států, 

jež souvisí s první vytyčenou hypotézou. Poté je analyzována volební účast všech 

členských států za všechna volební období. K tomuto jsou zaprvé využity příslušné 

grafy, které jsou vhodné např. pro znázornění makrogeografie volební účasti ve volbách 

do Evropského parlamentu. Zadruhé je to korelační analýza mezi počtem let členství 

v Evropské unii a výsledky v posledních volbách v roce 2009, a také mezi výsledky 

v posledních volbách a důvěrou v Evropský parlament (podle Eurobarometru 71). 

Součástí této kapitoly, stejně jako té předchozí, jsou taktéž grafické výstupy, které 

znázorňují makrogeografii voleb z pohledu jednotlivých politických stran a jejich 

volebních zisků v Evropské unii. Makrogeografie je ještě více charakterizována pomocí 

faktorové analýzy, jejíž výsledky a interpretace jsou zde popsány.  

 Nejsou opomenuty ani dvoje volby do Evropského parlamentu v České 

republice, jejichž výsledky budou taktéž v této kapitole popsány. 
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2. Volby do Evropského parlamentu 

 Přímé volby do Evropského parlamentu se konají od roku 1979 každých pět let. 

V historii EU je za námi nyní sedm voleb a osmé jsou očekávány na jaře 2014. Mimo 

těchto voleb se konají volby i během právě probíhajících mandátu poslanců, a to u 

příležitosti přijetí nového člena do Evropské unie. Poslední řádné volby se tedy 

uskutečnily v roce 2009, Chorvatsko bylo přijato do Evropské unie v roce 2013, a již 

nyní jsou v Evropském parlamentu i chorvatští politici. 

 Každý občan Evropské unie má právo volit, pokud dosáhl věku 18 let. Konkrétní 

podmínky pro zvolení europoslance se v jednotlivých členských státech liší. Většina 

států má například jen jeden volební obvod (i Česká republika), avšak jsou tu i státy, 

které mají více volebních obvodů, např. Velká Británie či Belgie. 

 Graf uvedený níže zaznamenává účast ve volbách do EP od prvních přímých 

voleb od roku 1979 až do voleb posledních v roce 2009. Tímto je možno odpovědět na 

jednu z vytyčených hypotéz v úvodu práce. Trend účasti lektorátu na volbách do EP je 

klesající. V roce 1979 bylo číslo účasti ve volbách 61.99 % a v roce 2009 jen 43 %. Je 

otázkou, čím je to způsobeno. Zda vzrůstajícím euroskepticismem, či nevědomostí nebo 

nezájem občanů o evropské volby (Dinan et al. 2010, s. 260). V porovnání s účastí 

voleb do národních parlamentů členských států je toto číslo výrazně nižší. U voleb do 

národních parlamentů se v průběhu uvedených dekád pohybovalo mezi 70-80 % 

(Evropský parlament 2014, [online]; Eurostat 2014, [online]). První hypotéza je tímto 

potvrzena. 

 

Graf 4.1 - Účast ve volbách do EP 1979-2009 

 
Zdroj dat: Evropský parlament 2014 
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Druhý graf podrobně znázorňuje volby v členských zemích v jednotlivých 

letech. Je třeba si uvědomit, že v některých státech je účast ve volbách povinná, a tudíž 

mají pravděpodobně i díky tomuto aspektu vysokou účast. Jedná se například o Belgii, 

Lucembursko, ale i Řecko. Z tabulky je však zřejmé, že ani povinnost přijít volit 

nezaručí 100 % účast. Sankce jsou zpravidla velmi nízké (v řádu desítek eur), a proto 

obyvatelé těchto zemí k volbám nepřijdou. 

 Průměr po prvních volbách je velmi vysoký v porovnání s ostatními roky. Je to 

dáno také tím, že zde bylo relativně málo států a vysoká účast států s povinností volit 

konečné číslo ještě zvýšila. Vůbec nejnižší volební účast zaznamenalo Slovensko při 

svých prvních volbách v roce 2004. Také Chorvatsko, nejnovější člen EU měl ve svých 

volbách velmi malou účast. Zobecnit trend účasti ve volbách se může přibližně tak, že 

v zemích nacházejících se směrem na východ Evropy je volební účast poměrně nízká a 

nižší než u ostatních zemí. Geografickou terminologií řečeno, v jádru je vyšší volební 

účast než v periferii. Na druhé straně nejkonzistentnější volební účast potvrzují země 

zakládající, např. Belgie a Lucembursko, ale zde se naskýtá otázka, zda tato stále 

přibližně stejná účast není dána povinností volit. Nemusí tomu tak však být, nebo má 

tento fakt jen velmi malý vliv. Při pohledu na dlouhodobé výsledky voleb v Řecku nebo 

Itálii, kde povinnost volit platí taktéž, je zřejmé, že volební účast není zdaleka 

konzistentní a v průběhu let se účast ve volbách od prvních do posledních konaných 

voleb u Itálie snížila o 20 %, u Řecka téměř o 30%. 
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Tab. 1 – Účast elektorátu jednotlivých zemí do EP 1979-2013 

 
Zdroj: Evropský parlament 2014 

Graf 4.2 jen shrnuje výše zmíněné, je v něm zachycen rozdíl v účasti mezi 

prvními a posledními volbami. Je třeba zdůraznit, že jsou jen zachyceny volby v řádném 

termínu, maximální počet voleb je tedy 7. Chorvatsko v tomto grafu zahrnuto není, 

jelikož první volby v řádném termínu se v Chorvatsku uskuteční až v roce 2014. Taktéž 

Rumunsko a Bulharsko zahrnuto není, neboť v těchto zemích proběhly zatím jen jedny 

řádné volby, a proto zde není počitatelný rozdíl mezi první a poslední účastí. Z grafu je 

patrné, že se zde vyskytuje pět různých možností. S počtem šesti voleb je Řecko jediné 

a účast obyvatel výrazně poklesla i přesto, že je zde povinnost volit. Tento fakt je nutno 

brát v potaz nejen u Řecka, ale i u ostatních zemí. Další skupinou jsou státy s pěti a 

třemi volbami. Pěti voleb se zúčastnilo Španělsko i Portugalsko a jsou v tomto ohledu 

téměř totožné, u druhé zmíněné skupiny jsou již rozdíly mnohem vyšší. 
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Předposlední skupinu tvoří země, které se zúčastnily všech sedmi voleb. Zde je 

zřejmý klastr Francie, Itálie, Nizozemska a Německa. Všechny tyto státy se dostaly 

v účasti od prvních do posledních voleb do záporných hodnot. Naopak ve výrazně 

kladných hodnotách skončilo Dánsko. Poslední a největší skupinu tvoří země, které se 

k Evropské unii připojily v roce 2004, a tudíž se v těchto zemích volby do Evropského 

parlamentu uskutečnily jen dvakrát. V nejvíce záporných hodnotách se nachází 

Lotyšsko a na opačném konci v kladných hodnotách Estonsko. Je zde zřejmý klastr 

států, kde se hodnoty příliš nevzdalují od nuly, u těchto států k velkým změnám v účasti 

ve volbách mezi prvními a druhými volbami nedošlo. 

Závěrem se k tomuto grafu může říci, že rozložení kladných a záporných hodnot 

je poměrně vyrovnané. Jak již bylo napsáno, je nutno brát v potaz, že v Belgii, 

Lucembursku, Řecku a Itálii je účast ve volbách do Evropského parlamentu povinná, a 

tudíž má na účast vliv. Když se ovšem podíváme na případ Řecka, tak nelze tvrdit, že 

povinnost volit a účast ve volbách spolu příliš souvisí. Na druhou stranu v Belgii je 

účast velmi vysoká, což taktéž může být dáno tím, že je zde účast povinná, ale i 

například tím, že volby do Evropského parlamentu výrazně pojí rozdělení národ – 

Vlámy a Valony. 
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Graf 4.2 - Rozdíl v účasti ve volbách mezi prvními a posledními volbami dle států 

 
 
Zdroj dat: Eurostat 2014 

 

 Třetí graf porovnává počet let členství v Evropské unii s účastí v posledních 

volbách v roce 2009. Pod ním je znázorněna tabulka, kde je vyjádřen Pearsonův 

korelační koeficient mezi těmito dvěma proměnnými. Korelační 0,486, a tudíž je možno 

výsledek označit jako středně silnou pozitivní korelaci. Je ovšem znovu třeba zdůraznit, 

že i výsledek tohoto grafu, resp. korelace je zcela jistě do určité míry ovlivněn 

povinností volit ve čtyřech členských státech. Pokud by zde povinnost nebyla, korelace 

by byla jistě nižší. 

 Z grafu je zřejmé, že výsledky voleb jsou velmi roztříštěné. Největší skupinu 

tvoří samozřejmě státy přistoupivší v roce 2004. Vůbec nejnižší účast zaznamenalo 

Slovensko a to 19, 64%. Naopak nejmenší státy, jako jsou Kypr a Malta, jsou v této 

skupině na nejvyšších místech. Malta dosahuje volební účasti téměř 80%. Poté je zde 

skupina států od Rakouska až po Velkou Británii. Velká Británie je v této skupině 

nejníž, což u ní není překvapivé, ale spíše pravidlem. V poslední skupině států se 

nejvýše umístily Belgie a Lucembursko, kde je nutno ovšem znovu zopakovat, že je zde 
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volební účast povinná. Nakonec je ještě třeba zmínit, že počet let členství je zde počítán 

jen do roku 2009, do doby konání voleb do EP. 

Graf 4.3 – Porovnání volební účasti v roce 2009 s počtem let členství v EU 

 
Zdroj dat: Eurostat 2014 

 

Tab. 4.2 – Korelace mezi účastí ve volbách 2009 a počtem let členství v EU 

 

 Členství (v 

letech) 

Účast 

v posledních 

volbách 

Členství (v letech) 

Pearson Correlation 1 ,486* 

Sig. (2-tailed)  ,010 

N 27 27 

Účast v posledních 

volbách 

Pearson Correlation ,486* 1 

Sig. (2-tailed) ,010  

N 27 27 

Zdroj dat: Eurostat 2014 
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 Evropský parlament je nejdůvěryhodnější ze všech institucí Evropské unie. Toto 

vychází z průzkumu Eurobarometru. Na grafu níže je uveden vztah na základě výsledků 

z Eurobarometru 71 (září 2009) a účast ve volbách v roce 2009. Eurobarometr je 

průzkum, kterým Evropská komise analyzuje veřejné mínění v Evropské unii, ale i 

mimo ni. Pod grafem je opět tabulka s Pearsonovým korelačním koeficientem, který 

vychází 0, 353. Zde je tedy prokazatelně slabá závislost. Nejlépe to dokládá Slovensko, 

které má nejvyšší důvěru v EP, ale účast ve volbách je nejnižší. Při pohledu na graf lze 

taktéž říci, že až na Velkou Británii je důvěra v Evropský parlament mezi obyvateli 

členských států relativně podobná. Účast ve volbách se poté již velmi liší a příliš spolu 

tyto dvě proměnné nekorelují. Korelace by byla, stejně jako u předchozího příkladu, 

jistě nižší, pokud by účast v některých státech nebyla povinná. 

Graf 4.4 - Vztah mezi důvěrou v EP a účastí ve volbách 2009 

 
Zdroj dat: Eurostat 2014, Eurobarometr 71 
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Tab. 4.3 - Rozdíl v účasti ve volbách mezi prvními a posledními volbami dle států 
  

 důvěra v EP 

(2009) 

účast ve 

volbách 2009 

důvěra v EP (2009) 

Pearson Correlation 1 ,353 

Sig. (2-tailed)  ,071 

N 27 27 

účast ve volbách 2009 

Pearson Correlation ,353 1 

Sig. (2-tailed) ,071  

N 27 27 

Zdroj dat: Eurostat 2014, Eurobarometr 71 
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3. Volby do Evropského parlamentu v České republice 

V České republice se konaly dvoje volby do EP a zvolení poslanci nyní 

dokončují svůj druhý mandát. První volby se konaly v roce 2004 v průběhu dvou dnů.  

Většina členských států ponechala území svého státu jako jeden volební obvod, stejně 

tak i Česká republika. Některé státy však své území rozdělily do několika volebních 

obvodů, např. Belgie, Polsko či Francie. Takovéto úpravy se dnes řídí principem 

subsidiarity, a tudíž si každý členský stát může pozměňovat pravidla voleb do 

Evropského parlamentu. V literatuře se ovšem lze setkat s názory, zda by se pravidla 

voleb měly do budoucna sjednotit pro všechny členské země. Podmínky jednotlivých 

stran pro své kandidáty se taktéž liší, ale podrobné popisování těchto kritérií by se spíše 

hodilo do politologické práce než do této (Šaradín 2004).  

 

1. Výsledky voleb v roce 2004 

 Účast v prvních přímých volbách do EP v České republice byla 28,3 %, což je 

výrazně pod průměrem Evropské unie. Na níže uvedeném grafu jsou zaznamenány 

výsledky těchto voleb. Nad 5% všech hlasů získalo 6 politických stran. Zbylé strany si 

rozdělily 12,10 %, kdy žádná z nich již nad 5 % hlasů nezískala. Nejvíce hlasů získala 

Občanská demokratická strana s 30,04 %. Tento výsledek ale úplně nekoresponduje 

s výsledkem voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2002. V Těchto volbách byla 

nejsilnější ČSSD, která se ovšem ve volbách do EP výrazně propadla. Bylo to dáno 

zřejmě problémy v ČSSD a její tehdejší vládou. Výrazně stabilnějšího výsledku dosáhla 

právě zmiňovaná ODS, ale také KSČM, u které se nejméně lišil výsledek voleb do 

Poslanecké sněmovny v roce 2002 a do EP v roce 2004. Je třeba si také uvědomit, že 

nelze úplně tyto dvoje volby srovnávat a zároveň je mezi nimi dvouletý rozdíl, který 

také zcela jistě přispěl ke změně chování elektorátu.  
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Graf 4.5 – Volební zisk politických stran v roce 2004  

 
Zdroj dat: Český statistický úřad 2014 

 

Volebním sítem prošlo 6 politických stran a došlo k rozdělení 24 mandátů pro 

období 2004-2009. Tabulka níže znázorňuje, kolik mandátů jaká strana získala. O 

zastoupení českých politických stran v eurostranách více v další kapitole. 

 

Tab. 4.4 – Počet mandátů dle stran v roce 2004 

Kandidující strana Počet mandátů 

ODS 9 

KSČM 6 

SNK-ED 3 

KDU-ČSL 2 

ČSSD 2 

NEZ 2 

Zdroj dat: Český statistický úřad 2014 

 

2. Výsledky voleb v roce 2009 

 Účast ve druhých volbách v roce 2009 byla téměř totožná, účastnilo se 28,2 % 

voličů. Počet politických stran, které získaly alespoň 5 %, se oproti předchozím volbám 

snížil. To značí vyšší politickou sílu vítězných stran. Vítěznou stranou se stala opět 

Občanská demokratická strana, na druhém místě došlo ke změně, KSČM se z druhého 

místa propadla na třetí a naopak ČSSD výrazně posílila, probojovala se na druhé místo. 

 Před těmito volbami se konali v roce 2006 volby do Poslanecké sněmovny, se 

kterými tyto volby korespondují více, než tomu bylo u voleb minulých. ODS a ČSSD se 
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v těchto volbách umístily na prvních místech, KSČM oproti roku 2002 oslabila a toto 

všechno se odráží ve volbách do Evropského parlamentu. Obecně lze tvrdit, že politický 

prostor v Evropském parlamentu je určitým odrazem politické situace a nálad 

v členských státech.  

  

Graf 4.6 – Volební zisk politických stran v roce 2009 

 

Zdroj dat: Evropský parlament 2014 

 

Tabulka níže opět ukazuje, kolik vítězné strany získaly mandátů. Po změnách 

pravidel v EU na Českou republiku vychází mandátů 22, nikoliv 24 jako v předchozím 

volebním období. U ODS a KDU-ČSL nedošlo ke změnám, naopak KSČM mandáty 

ztratila a ČSSD výrazně posílila. Vítězství ODS v Evropských volbách je dáno taktéž 

zcela jistě velmi kritickým postojem Václava Klause k Evropské unii. Po druhých 

volbách v České republice jsou však již síly mezi nejúspěšnějšími stranami prakticky 

vyrovnány. 

Tab. 4.5 – Počet mandátů dle stran v roce 2009 

Kandidující strana Počet mandátů 

ODS 9 

ČSSD 7 

KSČM 4 

KDU-ČSL 2 

Zdroj: Český statistický úřad 2014 
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4. Politická makrogeografie voleb do EP dle volených 
eurostran 
 

V přiložených grafických výstupech jsou zaznamenána data ze všech 7 řádných 

voleb do Evropského parlamentu. Již na první pohled je zřejmé, že s každým volebním 

obdobím docházelo k různým změnám, ať už se jedná o změny v počtu členských států, 

o změny eurostran, či změny ve volebních výsledcích. Jak již bylo zmíněno, počet 

poslanců se s každým volebním obdobím navyšoval a politické strany se taktéž měnily. 

V této podkapitole jsou zejména analyzovány výsledky voleb. 

První čtyři volby jsou charakteristické tím, že vždy zvítězili socialisté a na 

druhém místě se umístili křesťanští demokraté. V dalších třech volbách tomu bylo 

naopak. Pro některé státy je typické to, že občané volí jen několik málo politických 

stran, pro jiné zase to, že poslanci jsou zastoupeny téměř ve všech eurostranách. 

Takovým státem je například Itálie, která má v celé historii velmi vysoké zastoupení, co 

se týče počtu eurostran. V předposledním parlamentu měla dokonce poslance ve všech. 

Dalšími takovými státy jsou Francie nebo Irsko. Opačným příkladem přibližně stejně 

velkého státu jako Itálie, co se týče počtu obyvatel, je Německo. Německo má však 

tradičně zastoupení v malém počtu eurostran. Většinou je to přibližně polovina, ale 

v prvním a třetím parlamentu to byly jen tři strany. 

 Chování voličů jde ruku v ruce s vývojem politických stran. Když začaly vznikat 

„zelené“ strany, tak si ihned našly své voliče a zastoupení v evropském parlamentu 

taktéž, a poslední tři volební období zaujímají tradičně čtvrtou příčku. Ne však všechny 

státy mají své zástupce v této eurostraně, což jasně dokumentují grafické výstupy. 

Dalším příkladem může být silně euroskeptická strana EFD v čele s Nigelem Faragem, 

která má silné zastoupení ve Velké Británii a menší v několika dalších státech. 

 Zobecnit volební trendy za historii Evropského parlamentu by se mohli asi takto: 

první čtyři pozice jsou stále velmi stabilní a zbylé eurostrany si rozdělují méně 

významný počet poslanců. Jak již bylo řečeno, ve všech volbách se na prvních dvou 

příčkách objevují bud socialisté nebo křesťanští demokraté. Zmíněná třetí a čtvrtá 

příčka již tak stabilní není, v prvních dvou volbách se na čtvrté příčce objevují 

komunisté a na třetí konzervativní strany. Od čtvrtých voleb však již stabilně obsazují 

třetí a čtvrtou příčku liberálové a zelení. Navíc je třeba zmínit, že konzervativci se na tři 

volební období (1994-2004) spojili s křesťanskými demokraty, ovšem poté se po 
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neshodách opět rozdělili a nyní je většina konzervativců v samostatné eurostraně a 

zaujímají v dnešním parlamentu 5. pozici. 

 

Faktorová analýza – analýza hlavních komponent  

 Druhá část této podkapitoly podrobně analyzuje poslední volby z hlediska 

chování elektorátu. K tomu je využita statistická analýza, respektive faktorová analýza – 

analýza hlavních komponent. Pomocí této analýzy se dají charakterizovat státy 

Evropské unie z hlediska chování elektorátu a jejími výsledky je zodpovězena část 

výzkumné otázky. Je zvoleno 8 proměnných, které představují všechny současné 

eurostrany a nezařazené poslance. Pro tyto proměnné je za každý stát uveden podíl, 

který vyjadřuje, kolik procent daná strana v daném členském státě získala. Poté je 

provedena analýza hlavních komponent, která podle Kaiserova pravidla říká, že počet 

faktorů je takový, kolik je zde komponent s vlastním číslem faktoru vyšším než 1. 

V tabulce 4.6 je vidět, že původních 8 proměnných bylo zredukováno na 4 výsledné 

faktory, pomocí kterých lze charakterizovat chování elektorátu a vysvětlují 76,67% 

původních proměnných. 

 Jak již bylo řečeno, tabulka 4.6 ukazuje výsledné 4 faktory. Každý z nich je 

sycen jinou skupinnou proměnných. Vlevo jsou názvy eurostran a u každé z nich je 

uvedeno číslo, které náleží každému faktoru. Pomocí těchto čísel lze tyto faktory 

interpretovat. První dva faktory již zahrnují všechny eurostrany velmi vysokými čísly. 

První faktor je nejvíce sycen čtyřmi největšími eurostranami Evropského parlamentu, 

které jsou proevropské. Tento faktor tedy nejvíce představuje eurooptimistické státy. 

Druhý faktor je velmi sycen skupinou tvrdých a měkkých euroskeptiků a lidovců. Tento 

faktor tedy reprezentuje státy, kde převládá euroskeptické smýšlení, avšak mu konkurují 

křesťanští demokraté. Třetí a čtvrtý faktor jsou specifické faktory. První zmíněný 

reprezentuje státy, kde je velký podíl nezařazených poslanců nebo mírných 

euroskeptiků z ECR. Čtvrtý faktor naopak reprezentuje tvrdé euroskeptiky, kterým 

konkurují kritičtí krajně levicoví politici. 
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Tab. 4.6 – Výsledky faktorové analýzy – analýzy hlavních 

komponent (výsledky voleb do EP 2009) 

 Component 

1 2 3 4 

NI ,191 -,417 ,673 -,156 

EFD ,239 ,547 -,242 -,592 

GUENGL -,359 ,441 ,022 ,743 

ECR ,037 ,712 ,552 -,135 

GREENSEFA ,746 -,175 -,050 ,358 

ALDE ,768 -,147 -,423 ,011 

SD -,692 ,072 -,440 -,112 

EPP -,584 -,640 ,045 -,155 

 

 Níže je uvedeno pět korelačních diagramů, které podrobně ukazují různé 

kombinace výsledků faktorové analýzy pomocí faktorových skórů u jednotlivých 

členských států Evropské unie. U každého diagramu je pod faktorem uvedeno, co ho 

charakterizuje jak na kladné straně osy, tak na záporné. Samotné pole grafu je rozděleno 

podél nulových hodnot, a tudíž rozděleno do čtyř ploch, které lze určitým způsobem 

charakterizovat a interpretovat. 

 První korelační diagram ukazuje vztah mezi prvním a druhým faktorem. První 

faktor charakterizují na jedné straně sociální a křesťanští demokraté a na straně druhé 

liberálové a zelení. Druhý faktor reprezentují na jedné straně euroskeptici z ECR i EFD 

a na straně druhé eurooptimisti z EPP. Státy nacházející se v dolní části grafu lze z 

hlediska chování elektorátu charakterizovat jako státy, které jsou velmi optimistické, co 

se týče budoucí evropské integrace a volí ty největší strany evropského parlamentu. 

Úplně nejvíce vpravo se nachází Estonsko, které si do Evropského parlamentu zvolilo 

50% liberálních poslanců. Je to jeden z mála států, který si nevolil euroskeptické 

poslance do Evropského parlamentu, i když právě například v Estonsku žije vysoký 

počet Rusů, tak by právě u takového státu tito europoslanci mohli být reálnou hrozbou. 

Vpravo dole se také nachází většina zakládajících států, které se dají charakterizovat 

také tak, že v nich elektorát volí zelené strany, na rozdíl od východní Evropy. Pravou 

horní část tvoří protestantské země. Tyto země charakterizují euroskeptičtí poslanci, ať 

už z tvrdého euroskeptického jádra EFD či mírně euroskeptické strany ECR. A dále je 

také charakterizují liberální či zelení poslanci. Řadí se sem Velkou Británii, Dánsko, 

Lotyšsko a Litvu. Česká republika, která také zaujímá euroskeptickou pozici 

v Evropském parlamentu, co se do počtu poslanců v eurostraně ECR týče, ovšem 
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zaujímá levou horní pozici. Je to dáno tím, že nemá žádné liberální či zelené poslance 

v parlamentu, avšak má sociální i křesťanské demokraty. 

Graf 4.7 – Korelační digram faktorů 1 a 2 (výsledky voleb do EP 2009) 

 

 

 Druhý korelační diagram ukazuje vztah faktorů 1 a 3. První faktor již byl 

popsán, třetí faktor na jedné straně reprezentuje nezařazené poslance s mírnými 

euroskeptiky z ECR a na straně druhé liberály a sociální demokraty, kteří nejvíce sytí 

tento faktor. Levou horní část představují státy, které mají své zastoupení u 

proevropských křesťanských či sociálních demokratů na jedné straně, na straně druhé u 

mírných euroskeptiků či nezařazených europoslanců. Polsko, Česká republika a 

Maďarsko jsou zástupci právě této skupiny. Například v České republice byl zvolen 

určitý počet poslanců z euroskeptické strany ECR, ale i z proevropských sociálních a 

křesťanských demokratů. V tomto prostoru grafu se nachází nejméně států. Pravou 

horní část reprezentuje například Rakousko, stát s nejvyšším počtem nezařazených 

europoslanců. Jsou zde i některé zakládající státy, například Belgie, Nizozemsko či 

Francie. Tyto státy mají vysoký podíl zelených i liberálních europoslanců. Spodní část 

grafu reprezentují státy, kde část jejich poslanců tvoří liberální, zelení či další pro 

evropské strany. V pravé dolní části tuto skupinu reprezentují zejména protestantské 
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státy severní Evropy. V té levé to jsou poté zejména Středomořské země, jako jsou 

Itálie, Řecko, Španělsko atd. 

Graf 4.8 – Korelační diagram faktorů 1 a 3 (výsledky voleb do EP 2009)  

 

 Na třetím diagramu jsou znázorněny faktorové skóry prvního a čtvrtého faktoru. 

První byl popsán na diagramech výše a ten čtvrtý nejvíce sytí tvrdí euroskeptici z EFD a 

krajní levice, tedy komunistické strany. Nejmenší počet států zaujímá levý horní prostor 

grafu. Je zde i například Česká republika, jelikož má své zástupce z KSČM 

v Evropském parlamentu. Kypr je stát s vůbec nevyšším podílem zvolených komunistů. 

Je to ovšem dáno tím, že Kypr má jen šest europoslanců, a proto ti dva komunističtí 

představují podíl 33%. Dále se v tomto prostoru nachází Portugalsko a Řecko. Pravou 

dolní část grafu tvoří z části protestantské země Dánsko, Finsko a Velká Británie. Jsou 

to státy, které na jedné straně představují liberální i zelené myšlenky, ale na druhé 

straně jejich národní delegace europoslanců tvoří vysoký počet euroskeptických 

jedinců. V pravé horní části je mimo jiné pět zakládajících států, které jsou typické 

vysokým podílem zelených a liberálních europoslanců. Avšak Francie je 

charakteristická tím, že si udržuje určitý podíl poslanců z komunistických řad, v těchto 

volbách jejich podíl činil 6,9%. Levou spodní část grafu představují zejména nové 

země, i když je zde například i Itálie a Španělsko. Itálie má velmi vysoký podíl 
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křesťanských demokratů, ale i 12,5% tvrdých euroskeptiků. Země přistoupivší v roce 

2004, například Polsko, Maďarsko a Slovensko, jsou také charakteristické tím, že mají 

velmi vysoký počet křesťanských demokratů. I tyto tři zmiňované státy však mají ve 

svých poslaneckých řadách euroskeptiky z EFD či ECR. 

Graf 4.9 – Korelační diagram faktorů 1 a 4 (výsledky voleb do EP 2009) 

 

 

Předposlední diagram ukazuje vztah mezi faktorem 3 a 4. Co tyto faktory 

představují, již bylo popsáno výše a je to i zde v grafu popsáno. Nahoře mírně vpravo je 

osamocené duo České republiky a Velké Británie. To jsou právě ty dva státy, které 

nejvíce představují euroskeptické jádro Evropské unie, co se týče podílu poslanců 

volených ve svých státech. V České republice jsou to poslanci ODS, mírně 

euroskeptičtí, sami sebe avšak označují jako eurorealisty. Ve Velké Británii jsou to tvrdí 

euroskeptici, kteří jsou v Evropském parlamentu v eurostraně EFD. Pravou dolní část 

reprezentují státy, které mohou mít velký počet nezařazených poslanců či mírných 

euroskeptiků z ECR. Rakousko je stát, který má z celé Evropské unie nejvíce 

nezařazených poslanců. Je zajímavé, že tito poslanci jsou voleni do parlamentu jakožto 

nezařazení, a tudíž to musí být osobnosti, které musí něčím velmi zaujmout a ve 

volbách uspějí. Ovšem při pohledu na graf jejich participace, který je uveden v další 
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kapitole, je zřejmé, že tito poslanci nejsou moc pracovití. Levá dolní část představuje 

velmi kompaktní shluk států, které jsou v této dimenzi faktorů velmi optimistické, co se 

týče další integraci. Tento prostor představují liberálové, sociální demokraté i křesťanští 

demokraté. Jsou zde státy od Estonska až po Španělsko, z prostoru celé Evropské unie. 

Graf 4.10 – Korelační diagram faktorů 2 a 3 (výsledky voleb do EP 2009) 

 

Poslední korelační diagram ukazuje vztah mezi faktorem 2 a 4. Znovu není třeba 

opakovat, co jednotlivé faktory reprezentují. Pravý dolní prostor reprezentuje krajní 

levice, tedy státy, kde si voliči volí určitou část poslanců z této části politického spektra. 

Jsou zde i dva dominantní státy co se počtu poslanců týče, a to Německo a Francie. 

Krajní levici v těchto státech také velmi konkuruje proevropská EPP neboli lidovci. Ti 

mají taktéž tradičně velké zastoupení například v Německu. V levé dolní části dochází 

taktéž ke kontrastu, kde tyto státy mohou mít zastoupení u tvrdých euroskeptiků z EFD i 

u největší proevropské strany EPP. Jsou zde zastoupeny státy z různých koutů Evropské 

unie. Horní část grafu už netvoří tak kompaktní celky jako ta spodní. Všechny státy 

mají určitý počet euroskeptických poslanců. Nejvíce tvrdých euroskeptiků má Velká 

Británie, která je typickým představitelem státu tohoto typu a je pravděpodobně jen 

otázkou času, kdy v této zemi dojde k referendu o dalším setrvání v Evropské unii. 
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V pravé části je například Česká republika, která má velmi vysoký počet 

euroskeptických poslanců z ECR, kde jsou čeští poslanci z ODS. 

Graf 4.11 – Korelační diagram faktorů 2 a 4 (výsledky voleb do EP 2009) 

 

 

 

 Nyní je možno odpovědět na druhou část výzkumné otázky, která se ptá, jak lze 

charakterizovat chování elektorátu z hlediska výsledků voleb v roce 2009? Odpovědět 

jednoznačně není jednoduché, ba spíše nemožné. Makrogeografie v tomto ohledu je 

velmi heterogenní, avšak některé charakteristiky. Nejprve je třeba zmínit, že zde není 

jednoznačný a markantní rozdíl mezi starými a novými zeměmi. Až na zelené poslance 

jsou totiž poslanci ze všech eurostran zastoupeny z různých koutů Evropské unie. Právě 

zelení poslanci jsou však typické pro západní Evropu, ve východní se nenachází. 

Faktorovou analýzou byly vytvořeny čtyři faktory charakterizující elektorální chování 

z roku 2009. Druhý a čtvrtý faktor reprezentuje euroskeptické státy s tím rozdílem, že 

druhý faktor ještě velmi sytí křesťanští demokraté a ten čtvrtý zase krajní levice, tedy 

komunisté. Druhý faktor nejvíce reprezentuje Velká Británie, Česká republika a 

Dánsko. Čtvrtý faktor poté Litva, Itálie a opět Velká Británie. Těchto pět států je možno 

označit jako nejvíce euroskeptické a některé z nich mají vysoký počet lidovců či 
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komunistů. První faktor je nejvíce sycen proevropskými a zároveň největšími stranami. 

Tento faktor nejvíce reprezentují Estonsko, Finsko a Belgie. Tyto státy jsou tedy nejvíce 

proevropské. Například Estonsko nemá žádné euroskeptické poslance, ale všechny 

z proevropských stran. Třetí faktor je specifický tím, že je zde vysoký počet 

nezařazených poslanců, který tento faktor nejvíce sytí. Dále v něm jsou ještě velmi 

zastoupeni liberálové a sociální demokraté. Tento faktor nejvíce reprezentuje Rakousko, 

Nizozemsko a Polsko. Právě Rakousko je stát s nejvyšším počtem nezařazených 

poslanců. 
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5. Závěr čtvrté kapitoly 

 V této kapitole jsou analyzovány volby do Evropského parlamentu z obecného 

hlediska, podrobněji v rámci České republiky a taktéž výsledky jednotlivých řádných 

voleb od roku 1979. Volby nejsou v každém členském státě stejné, jak bylo v této 

kapitole zmíněno, některé členské státy mají povinnost volit, avšak ani tento fakt 

nezaručuje vysokou účast, jelikož sankce za neúčast ve volbách jsou zpravidla velmi 

nízké. Dalším faktem, který se uvádí, je nerovnováha zástupců každého europoslance. 

Například lucemburský europoslanec je volen zhruba 60 tisíci občany, v Německu toto 

číslo dosahuje 800 tisíc (Redmond 1998, s. 78). 

 V této kapitole byla vyvrácena jedna z vytyčených hypotéz, a to ta, že účast ve 

volbách se zvyšuje. Opak je pravdou a od prvních voleb se účast stále snižuje. Těžko 

usoudit čím to je, zda nezájem veřejnosti o dění na nadnárodní úrovni, či špatné 

informovanosti o důležitosti těchto voleb či něco úplně jiného. Nezájem o tyto volby 

taktéž potvrzuje fakt, že účast do národních parlamentů je zpravidla výrazně vyšší než 

do Evropského parlamentu. 

 Každé ze sedmi dosavadních volebních období bylo trochu jiné. Pokaždé 

docházelo ke změnám ve složení parlamentu, co se týče eurostran a taktéž v množství 

členských států, které si volili své zástupce. I voliči z různých států se chovají při volení 

jinak. Některé státy mají tradičně zastoupení ve vysokém počtu eurostran, jiné nikoliv. 

 V této kapitole je taktéž odpověď na druhou část výzkumné otázky související 

s chováním elektorátu. Elektorální chování je velmi heterogenní s určitými 

charakteristickými rysy, které jsou v této kapitole podrobněji popsány. K interpretaci 

chování je použita faktorová analýza, díky které jsou vytvořeny čtyři faktory 

reprezentující chování elektorátu dle členských států. 
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V. ANALÝZA DAT HLASOVÁNÍ EUROPOSLANCŮ 

1. Úvod 

Pátá kapitola této diplomové práce, poslední před závěrem, analyzuje hlasování 

a účast europoslanců v Evropském parlamentu v sedmém volebním období. Data byla 

získána díky projektu, který vznikl v rámci London School of Economics a dalších 

institucí. Europoslanci se vždy jeden týden v měsíci dostavují na plenární zasedání, kde 

probíhá právě analyzované hlasování. „Ruční“ sběr dat by prakticky nebylo možné 

provést, jelikož za toto volební období, které je analyzováno, proběhlo několik tisíc 

hlasování a Evropský parlament data neschraňuje ve vhodné podobě, nýbrž jen 

v textové formě, která by se jen těžko bez softwarové pomoci dala zpracovat. Z tohoto 

důvodu jsou využity data již převedená do přehledné podoby. 

Nejprve je analyzována participace europoslanců na hlasování a to jak z pohledu 

eurostran, tak členských států bez ohledu na příslušné eurostrany. Po této analýze je již 

zaměřeno na loajálnost poslanců, kohezi v eurostranách i mezi nimi apod. Taktéž jsou 

uvedeny existující příklady, kdy europoslanci hlasují jako národ, nikoliv ideologicky. 

Všechny tyto výstupy slouží k zodpovězení výzkumné otázky a hypotéz, které jsou 

uvedeny na konci druhé kapitoly. 

Sedmé volební období v Evropském parlamentu dosud neskončilo, a proto v této 

diplomové práci není analyzováno celé toto období. Pro většinu výstupů je použit 

časový horizont od července 2009, kdy mandát poslanců začal, až do 1. ledna 2014. U 

každého výstupu však bude období vždy uvedeno, aby bylo zřejmé, jaká data jsou 

analyzována. 
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1. Participace na hlasování 

 První analýzou je participace europoslanců na hlasování. Nejprve je uveden graf 

participace dle jednotlivých eurostran a poté dle států bez ohledu na eurostrany, ale na 

počet let členství. Europoslanci jsou velmi dobře placeni, voleni v přímých volbách 

občany členských států, a proto by se dalo očekávat, že jejich snaha a nasazení bude 

velmi vysoké. Zdání ovšem klame a ve skutečnosti z pohledu eurostran průměrná účast 

na hlasování nedosahuje nikdy 90%, za státy a jednotlivé poslance poté ano. Také může 

záležet na tom, jaká hlasování se projednávají, zda to jsou důležitá hlasování týkající se 

přijímané legislativy, či poté nějaká méně důležitá. Nejen téma hlasování, ale i forma je 

velmi důležitá. U procedury spolurozhodování, kdy Evropský parlament je svou mocí 

roven Radě ministrů, je zcela jistě participace vyšší, než například u procedury 

konzultace, kde parlament příliš velkou mocí nedisponuje. 

 Graf 5.1 znázorňuje participaci na hlasování v 7. volebním období z pohledu 

jednotlivých eurostran. Data jsou uvedena za první čtyři roky, poslední již dostupný 

není. Z grafu je zřejmé, že europoslanci participují na hlasování v rozmezí přibližně 

75% až necelých 90%. Tento graf lze interpretovat z hlediska dimenze politického 

spektra – proevropské/protievropské. Eurostrany, které jsou pro další integraci, mají 

vyšší participaci než ostatní eurostrany. Křesťanští demokraté, sociální demokraté, 

liberálové, i zelení jsou proevropští a jejich participace je nejvyšší. Naopak 

euroskeptické strany ECR a zejména EFD mají nejnižší účast na hlasování. Nezařazení 

poslanci mají poté zcela nejnižší participaci na hlasování, hraničící se 75%. Toto číslo je 

již opravdu nízké a zdá se, že nezařazení poslanci nemají příliš vůli účastnit se 

hlasování i při faktu, že kandidovali do Evropského parlamentu. 

 Taktéž lze graf částečně interpretovat i dle velikostí eurostran. Ty největší co se 

počtu poslanců týče, participují více než ostatní. Platí to opět pro křesťanské demokraty, 

liberály i sociální demokraty. Ovšem pro eurostranu zelených toto tvrzení neplatí, 

jelikož je to již menší strana, co se počtu poslanců týče. 
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Graf 5.1 – Participace na hlasování v 7. volebním období (4 roky)  

 
Zdroj dat: VoteWatch Europe 2014 

 

Zajímavé taktéž je, že v prvních parlamentech (od zavedení přímých voleb), byla 

participace výrazně nižší, pohybovala se kolem hranice 50%. Logickým vysvětlením 

toho faktu je, že v té době měl parlament jen velmi omezený počet pravomocí, a proto 

zde nebyla vůle k příliš vysoké účasti. V historickém vývoji však parlament posiloval 

svou moc a participace taktéž rostla. V 90. letech začala po nepříliš výrazných 80. 

letech značně stoupat. 

Graf 5.2 znázorňuje vztah délky členství v Evropské unii s participací na 

hlasování za stejné období jako předchozí graf. Hodnota korelačního koeficientu je zde 

0,122, což téměř neprokazuje žádnou vazbu, ať už pozitivní, či negativní mezi těmito 

dvěma proměnnými. Totéž dokazuje i graf. Mezi délkou členství v Evropské unii a 

participací na hlasování v tomto volebním období není dokázaný vztah. Stejně tak jako 

původní šestka, tak i země přistoupivší v roce 2004 mají téměř totožné rozmezí 

v participaci na hlasování. I nejnovější členové, Bulharsko a Rumunsko, se také 

nacházejí v tomto intervalu. Původní členské státy participují na hlasování v rozmezí 

80-90%. Země, které přistoupily v roce 2004, mají interval participace přibližně 75-

90%. Všechny ostatní členské státy, až na Rakousko, se taktéž nacházejí v tomto 

intervalu. Rakousko má vůbec nejvyšší podíl na hlasování ze všech členských států. 

Toto je ovšem pozoruhodné zjištění, jelikož Rakousko má téměř třetinu svých poslanců 

u nezařazených členů parlamentu, u kterých je ovšem participace nejnižší. 
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Graf 5.2 – Participace na hlasování v 7. volebním období (4 roky) dle států v porovnání s délkou     

členství 

 
Zdroj dat: VoteWatch Europe 2014 

 

 

 Nyní je možné odpovědět na druhou hypotézu, uvedenou v závěru druhé 

kapitoly. Hypotéza tvrdí, že u zakládajících šesti států je participace na hlasování 

přibližně podobná, jako u ostatních členů. Toto tvrzení vychází z předpokladu, že zde 

sice je historické jádro Evropské unie a dlouhodobá zkušenost a dlouhodobá zkušenost 

těchto států, i přes tyto fakty je však participace velmi podobná. Hypotéza je na základě 

uvedených výsledků potvrzena. 

 Poslední graf (5.3) této podkapitoly ještě přehledněji dokazuje to, co již bylo 

popsáno výše. Čím je eurostrana větší, respektive má vyšší počet členů, tím je její 

participace na hlasování vyšší. Zřejmě to poukazuje na fakt, že je v těchto stranách 

vyšší disciplinovanost europoslanců, či organizovanost strany jako celku. Dalším 

možným vysvětlením je to, že v těchto velkých stranách jsou zastoupeni národní 

delegace poslanců, jejichž národní strany jsou ve svém členském státě ve vládě, a tudíž 

je i z tohoto směru na jejich disciplinovanost vyvíjen tlak. Zelená eurostrana 
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GREENS/EFA se zde stejně tak, jako u koheze na hlasování v rámci eurostrany, jediná 

výrazně vymyká. 

Graf 5.3 – Vztah mezi velikostí eurostrany a participací na hlasování (4 roky) 

 
Zdroj dat: VoteWatch Europe 2014 
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2. Národní, nikoliv ideologické hlasování 

 Ve druhé kapitole této diplomové práce bylo popsáno, že hlasování 

v Evropském parlamentu se odehrává zejména podél ideologické roviny. Národní 

delegace poslanců tedy nehlasují v drtivé většině případů dle národnosti, ale podle 

příslušnosti k té či oné eurostraně. V opačném případě by poté Evropský parlament 

neplnil funkci běžného parlamentu, ale byl by spíše parlamentem národů, které drží při 

sobě. Třetí hypotéza ovšem tvrdí, že existují příklady, kdy výrazný počet europoslanců 

jedné národnosti se shoduje ve výsledku hlasování i přesto, že většina europoslanců 

jejich eurostran má jiný názor. Aby bylo možné hypotézu potvrdit, je nutno uvést 

několik příkladů, kdy k takovýmto situacím dochází. 

 

Příklad 1 

Hlasování ze dne: 26. 11. 2009 

Název hlasování: Návrh usnesení předložený na základě prohlášení Rady a Komise 

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o dokumentu Komise o strategii rozšíření 

v roce 2009, který se týká zemi západního Balkánu, Islandu a Turecka. 

Stát hlasující jako národ: Kypr 

Interpretace: 

 Při vyřčení názvu států Turecko a Kypr je ihned zřejmé, že se jedná o citlivé 

téma. Kypr má v Evropském parlamentu jen šest europoslanců, což ale nebrání 

sledování jejich chování. V tomto případě se v EP hlasovalo o zprávě, která se zabývá 

strategií rozšíření EU. Konkrétně se hlasovalo paragrafu 21, který se týkal právě 

Turecka, nikoliv Islandu, ani Balkánu. Paragraf 21 se nese více méně v pozitivním 

duchu Turecko je chváleno za určitý pokrok, ale také vyzýváno, aby se zabývalo 

různými potřebnými reformami, nutnými pro přistoupení k Evropské unii, ale také 

kyperskou otázkou. Při tomto konkrétním hlasování byli kyperští europoslanci 

z eurostran EPP a S&D neloajální vůči většině eurposlanců dané strany. V eurostraně 

GUE/NGL byli poslanci loajální vůči straně, ale hlasovali stejně tak jako kyperští 

eurposlanci ze zmíněných eurostran. Toto je tedy první příklad, kdy europoslanci 

jednoho státu napříč eurostranami hlasují jako národ. 

 Toto je hlasování z roku 2009, i v dalších letech se hlasovalo o tomto tématu, 

avšak kyperští poslanci byli v drtivé většině hlasování loajální vůči straně. Graf 

uvedený níže ještě porovnává toto hlasování v rámci religiózně-kulturních regionů. Na 
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ose x jsou znázorněny tyto regiony, na ose y poté podíl poslanců daného státu, který 

hlasoval pro návrh. Poslanci, kteří nebyli přítomni hlasování, nejsou započítáváni do 

výsledného podílu. Poslanci, kteří se zdrželi hlasování, jsou bráni tak, jako by hlasovali 

proti. Je zde zřejmý určitý pozitivní vztah mezi podílem poslanců z členských států a 

vybranými regiony. Kypr je samozřejmě nejníže, jelikož se zde jedná o stát, který 

hlasoval proti návrhu, a proto je jeho hodnota rovna nule. V této skupině je nejvýše 

položeno Rumunsko a Bulharsko, které je tedy spíše proturecké. Zleva doprava s 

každým kromě čtvrtým religózně-kulturním regionem průměrné hodnoty rostou. Region 

“mix” je typický nízkými hodnotami, lze ho označit jako kritickou střední Evropu, která 

je k přistoupení Turecka spíše vlažná. Nejvyšších hodnot dosahuje protestantské 

Švédsko či Estonsko, ale i Dánsko, čili protestantské země, které jsou mají spíše 

liberální postoj k tomuto tématu. Pokud bychom místo religiózně-kulturních regionů 

použili např. Proměnné HDP, či počet let členství v Evropské Unii, tak zde vztah není. 

 

Graf 5.4 – Vztah mezi religiózně-kulturními regiony a výsledky hlasování (1) 

 
Zdroj dat: VoteWatch Europe 2014 
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Příklad 2 

Hlasování ze dne: 5. 4. 2011 

Název hlasování: Návrh zprávy o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o 

uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizace podle bodu 28 

interinstitucionální dohody ze dne 17. 2006 mezi Evropský parlamentem, Radou a 

Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2010/010 

CZ/Unilever, Česká republika) 

Stát hlasující jako národ: Česká republika 

Interpretace:  

Hlasování z jara 2011 se týkalo České republiky, jednalo se o uvolnění 

prostředků z EFG (Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci). Tento fond slouží 

k pomoci členským státům Evropské unie v případě, že v jejich zemi dojde například 

k propuštění mnoha zaměstnanců při uzavření průmyslového podniku. Jedná se tedy o 

pomoc v důsledku strukturálních změn zemí v rámci celosvětového globalizovaného 

obchodu. Tento fond poté pomocí projektů pomáhá propuštěným zaměstnancům nalézt 

znovu zaměstnání, nebo například založit vlastní firmu. V tomto konkrétním hlasování 

se projednávala finanční pomoc České republice z důvodu ztráty zaměstnání u 634 osob 

podniku Unilever, který se zabývá výrobou potravin a prostředků pro domácnost. 

Při pozorném sledování hlasování Evropského parlamentu je zřejmé, že toto 

citlivé téma pro Českou republiku skončilo, dalo by se říci, národní shodou české 

delegace napříč stranami. Podstatní zde nejsou komunisté, sociální demokraté ani 

lidovci, jelikož tito čeští poslanci se ve svých stranách drželi stranické linie a hlasovali 

pro návrh, tedy pro uvolnění finančních prostředků pro Českou republiku. K rozdílu 

ovšem dochází v mírně euroskeptické straně ECR, kde většina českých poslanců 

hlasovala jinak, než většina této eurostrany. Jen jeden poslanec z devíti byl loajální 

straně a hlasoval proti návrhu, ostatní přítomní poslanci buďto hlasovali pro návrh nebo 

se raději zdrželi hlasování. 

 Stejně tak jako u předchozího příkladu, i zde je použita proměnná religiózně-

kulturních regionů a jejich porovnání s podílem poslanců, kteří hlasují pro návrh. Je zde 

charakteristický posun zleva doprava, při kterém dochází ke snižování průměrného 

podílu poslanců členských států, kteří hlasují pro daný návrh. Je zde velmi mnoho 

hodnot 100. V těchto případech všichni poslanci daného státu hlasovali pro návrh. Blok 

států, které v pravé části korelačního grafu vyčnívají z grafu, je možno označit jako 

skeptický k této otázce, či až neoliberální, jelikož nesouhlasí s uvolněním finančních 
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prostředků pro Českou republiku z fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je nutné 

zdůraznit, že i ty nejnižší hodnoty v tomto bloku dosahují téměř 80%, a tudíž se u 

většiny těchto států nejedná o masové odmítání, s výjimkou Velké Británie.  

 Stejně tak jako u prvního příkladu, porovnání s HDP zde nemá smysl. Výrazně 

nejnižší hodnotu zde má velká Británie, členský stát s nejvyšším počtem 

euroskeptických poslanců. 

 

Graf 5.5 – Vztah mezi religiózně-kulturními regiony a výsledky hlasování (2) 

 
 
Zdroj dat: VoteWatch Europe 2014 
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Příklad 3 

Hlasování ze dne: 5. 5. 2010 

Název hlasování: Zpráva o zemědělství EU a změně klimatu 

Stát hlasující jako národ: Řecko 

Interpretace:  

 Toto hlasováno z roku 2010 se týká zemědělství a změny klimatu, konkrétně 

paragrafu č. 7. Tento paragraf zní takto: „Evropský parlament doporučuje zavést 

společnou evropskou politiku v oblasti lesnictví, která by byla schopna podporovat 

udržitelnou správu a produkci lesů a lépe zhodnocovat přínos dřevařského odvětví 

a jeho hospodářského rozvoje, neboť jde o odvětví, které nejvíce přispívá k zachycování 

uhlíku; tato politika by měla co nejvíce zohledňovat různé regionální podmínky pro 

lesnictví, neboť možnosti a druhy ohrožení lesních typů stanovišť jsou odlišné v jižní a 

v severní Evropě“. Stručně řečeno, tento paragraf navrhuje zavést společnou evropskou 

politikou, týkající se správy lesů. 

 Většina řeckých poslanců hlasovalo pro návrh, jakožto národní hlasování je 

označeno proto, jelikož poslanci z eurostrany EPP hlasovali ve své většině proti návrhu, 

ale řečtí poslanci taktéž pro. Toto hlasování je vybráno záměrně, jelikož interpretace 

zde, na rozdíl od předchozích dvou uvedených hlasování je velmi obtížná. Dalším 

zajímavým faktem je, že přestože je eurostrana EPP výrazně proevropský, tak tento 

návrh ve své většině odmítá. Zde lze bez bližších znalostí postojů řeckých poslanců 

těžké soudit, proč nejsou loajální vůči stranické většině a hlasují pro návrh, stejně jako 

ostatní řečtí poslanci z dalších eurostran. 

 Do třetice i zde je použita stejná proměnná jako výše a k tomu na ose y opět 

podíl poslanců hlasujících pro návrh. Zde již není tak zřejmý vztah jako u předchozích 

případů. Výkyvy hodnot jsou u téměř všech skupin velmi vysoké. Nejvyšší hodnotu zde 

vlastní Řecko, u těchto europoslanců došlo totiž k národnímu hlasování a všichni 

hlasovali pro návrh. Celkový trend je ovšem opět klesající, nejnižší hodnoty zde mají 

protestantské státy, jako jsou Švédsko, Finsko nebo třeba Estonsko. Dánsko se v této 

skupině velmi vymyká a jeho hodnota je výrazně vyšší než ostatních států. Ani v tomto 

případě není například vztah mezi HDP či délkou členství a tímto výsledkem hlasování, 

a proto zde nejsou tyto grafy uvedeny. 
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Graf 5.6 – Vztah mezi religiózně-kulturními regiony a výsledky hlasování (3) 

 
Zdroj dat: VoteWatch Europe 2014 
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3. Koheze a koalice 

 V této podkapitole je zaměřeno na kohezi a koalice v Evropském parlamentu. 

Termínem koheze se rozumí soudržnost jednotlivých eurostran při hlasování. Ta je 

vypočtena na základě „agreement indexu“ z každého hlasování a poté zprůměrována, a 

tudíž je celková koheze jedné eurostrany výsledkem průměrné koheze v jednotlivých 

hlasováních. Tento aspekt chování europoslanců se dá vyjádřit buďto celkovou 

průměrnou kohezí, nebo kohezí za jednotlivé agendy, o kterých se hlasuje. Jsou zde 

uvedeny dva výstupy, první vyjadřuje celkovou průměrnou kohezi jednotlivých 

eurostran ve čtyřech letech sedmého volebního období. Druhý výstup ukazuje u každé 

eurostrany to, ve kterém tématu dosáhla nejvyšší koheze, a ve kterém naopak nejnižší. 

Koheze u politických stran je velmi důležitých aspektem, bez kterého by nemohl 

jakýkoliv parlament efektivně fungovat. Kdyby státy hlasovaly jen podle národní linie, 

tak by Evropský parlament taktéž nemohl fungovat efektivně. Obecně politologická 

literatura tvrdí, že v parlamentních systémech je větší koheze při hlasování než 

v presidentských. Pokud exekutiva nenáleží parlamentní většině, je tendence 

nedodržovat stranickou disciplínu vyšší. (Hix et al. 2007).  

Evropský parlament však není příkladem klasické národní parlamentní 

demokracie a žádná oficiální vládnoucí koalice a opozice zde nevzniká, proto zde 

mohou vznikat různé koalice při různých hlasováních. Termínem koalice se rozumí, že 

eurostrany hlasují v konkrétním hlasování stejně, resp. většina europoslanců hlasuje 

stejně. Cílem této podkapitoly je ukázat, které eurostrany se spolu nejvíce shodují a jak 

velké jejich koalice jsou. 

3.1 Koheze 

 Graf 5.7 znázorňuje kohezi při hlasování za čtyři roky v posledním volebním 

období dle jednotlivých eurostran. Ihned při prvním pohledu je zřejmé, že zde je 

obrovský rozdíl mezi tvrdě euroskeptickou stranou EFD a zbylými stranami. Tato 

eurostrana dosahuje průměrné nejnižší kohezi, která se v porovnání s ostatními stranami 

liší o desítky procent. Je to zřejmě dáno tím, že u této strany je silným společným 

znakem euroskepticismus a to, že by jejich členové rádi vystoupili z Evropské unie, 

avšak u „běžného“ hlasování se tato strana velmi neshoduje. Zde se taktéž naskýtá 

vysvětlení, že je to z důvodu organizace této strany. Tato eurostrana totiž nemá na 

svých internetových stránkách žádný program, jen čtyři body, ve kterých hlásá, že 
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nechce další integraci, nesouhlasí se současným stavem Evropské unie, a je jen pro 

kooperaci národních států. Dále zde uvádí, že respektuje národní rozdíly a národním 

delegacím ponechává volnou ruku při hlasování. Nejnižší kohezi na hlasování u této 

eurostrany a z tohoto důvodu usuzuje i 5. hypotéza, a proto je tímto potvrzena. 

Graf 5.7 – Koheze eurostran při hlasování v 7. volebním období (4 roky)  

 
Zdroj dat: VoteWatch Europe 2014 

 

 U ostatních eurostran se koheze pohybuje přibližně v intervalu 80-95%. Jen 

v posledním roce tato hodnota u krajně levicové eurostrany GUE/NGL klesá pod 80%. 

Stejně tak jako tomu je u participace, tak i zde je zelená eurostrana velmi disciplinovaná 

a její soudržnosti při hlasování je nejvyšší. I zde tedy platí (stejně jako u participace), 

nepočítaje zelené, že u největších eurostran, co se počtu poslanců týče, je soudržnost 

nejvyšší. Je tedy zřejmé, že velké eurostrany si udržují vysokou disciplínu svých 

poslanců jak u participace, tak u výsledků hlasování. Je také zajímavé, že v těchto 

velkých stranách je obsaženo mnohem více států, a přesto je jejich soudržnost vyšší než 

u malých stran. 

Tabulka 5.1 ukazuje konkrétní agendy, ve kterých jsou eurostrany nejvíce a 

nejméně soudržné. Opět platí to, co u předchozího výstupu, analyzovaná data jsou za 

čtyři roky volebního období 2009-2014. Europoslanci Evropského parlamentu jsou 

rozděleni do výborů dle svého zaměření. Každý výbor se zabývá jinou agendou a na 

plenárních zasedáních poté lze rozdělit hlasování dle jednotlivých agend. I když zelená 

eurostrana GREENS/EFA má celkovou kohezi nejvyšší, tak zde je zřejmé, že 

v některých agendách mají nepatrně vyšší kohezi největší eurostrany – EPP a S&D. 

Vůbec největší soudržnost mají sociální demokraté v tématech týkajících se kultury a 
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vzdělání. Nejvíce objevovanou agendou v této tabulce jsou vnitřní regulace EP. Ovšem 

tato agenda zahrnuje jen 9 hlasování. 

Tab. 5.1 – Nejvyšší a nejnižší koheze dle agendy hlasování (4 roky)  

  nejvyšší koheze nejnižší koheze 

EPP 
Culture & education 

(98,27%) 
Gender equality 

(75,95%) 

S&D 
Culture & education 

(98,69%) 
Agriculture (74,04%) 

ALDE 
Budgetary control 

(96,29%) 
Internal regulations of 

the EP (74,99%) 

GREENS/EFA 
Development 

(98,19%) 
Internal regulations of 

the EP (81,17%) 

ECR 

Internal market & 
consumer protection 

(96,14%) 

Regional 
development 

(69,69%) 

GUE/NGL Petitions (89,64%) 
Internal regulations of 

the EP (66,07%) 

EFD 
Internal regulations of 

the EP (68,51%) 

Culture & education 
(38,97%) 

Zdroj dat: VoteWatch Europe 2014 

 

  Graf 5.8 ukazuje vztah mezi počtem členů v eurostraně a kohezi na hlasování 

v Evropském parlamentu. Jak již bylo několikrát zmíněno, zelená eurostrana 

GREENS/EFA se stejně tak, jak tomu bylo u participace na hlasování, vymyká 

obecnému trendu. Obecným trendem je, že čím vyšší počet europoslanců je 

v eurostraně, tím je strana soudržnější. Byť je mírný, přesto je tento trend znatelný. 

Druhou výrazně vymykající se eurostranou je tvrdě euroskeptické jádro EFD. To se 

ovšem nevymyká obecnému trendu, ale výrazně nízkou hodnotou soudržnosti strany při 

hlasování. Tento fakt je již vysvětlen výše v této podkapitole. 
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Graf 5.8 – Vztah mezi velikostí eurostrany a kohezi na hlasování (4 roky) 

 
Zdroj dat: VoteWatch Europe 2014 

 

 

3.2 Koalice 

 Soutěživost politických stran a vládní koalice je typická pro demokratické 

systémy. Jak již bylo zmíněno, Evropský parlament není příkladem parlamentu, kde by 

vznikala vládní koalice. Zde mohou vznikat různé koalice případy od případu. 

Soutěživost by se dala v případě EP nahradit právě tímto termínem - koalicí. Jak již 

bylo zmíněno, Evropský parlament není parlamentem, kde by ve velkém množství 

případů vznikali koalice mezi národy napříč stranami, ale parlamentem, kde se dodržuje 

stranická linie (Hix et al. 2007). Graf 5.9 ukazuje velikost a frekvenci koalic mezi 

jednotlivými eurostranami.  Je zřejmé, že největší koalice vzniká v rámci eurostran 

s nejvyšším počtem poslanců, tedy mezi křesťanskými a sociálními demokraty. Tyto 

dvě největší eurostrany se při hlasování shodují ve více než 70% agendy. Toto by mohlo 

být překvapující, avšak zde je zřejmé, že tyto strany úzce spolupracují a díky svým 

počtům poslanců mohou být při práci v Evropském parlamentu dominantní. 
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Nejfrekventovanější koalice jsou taktéž mezi třemi největšími eurostranami, což jen 

potvrzuje výše zmíněné tvrzení, že velké eurostrany chtějí být v Evropském parlamentu 

dominantní. Úplně nejčastěji se za čtyři sledované roky shodovali liberálové se 

sociálními demokraty. Dále pak liberálové s lidovci a již zmínění sociální demokraté 

s lidovci. Stejně jako u participace a koheze na hlasování, i zde vyčnívá zelená 

eurostrana GREENS/EFA, která je sice svým počtem poslanců malá, ale velmi často se 

shoduje se sociálními demokraty. Všechny tyto čtyři zmíněné koalice se blíží téměř 

80%. 

  

Graf 5.9 – Velikost a frekvence koalic mezi jednotlivými eurostranami (4 roky) 

 
Zdroj dat: VoteWatch Europe 2014 

 

 Z grafu je zřejmé, že velmi malé strany se spolu příliš neshodují. V levém 

dolním rohu se nacházejí koalice, které jsou méně časté a mají malý počet poslanců. Tři 

největší eurostrany zde vůbec zastoupeny nejsou. Vůbec nejméně často se při hlasování 

shoduje mírně euroskeptická strana ECR s levicovými GUE/NGL. Celkový trend grafu 

je tedy následující: čím jsou eurostrany větší, tím častěji spolu vytvářejí koalice a mají 
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spolu tím pádem větší moc nad projednávanou agendou. Tímto korelačním diagramem 

je potvrzena sedmá hypotéza. 
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4. Loajalita 

 Loajalitou je myšleno, že konkrétní poslanec hlasuje jako většina dané strany, a 

tudíž je označen jako loajální. Loajalita je velmi důležitá, jelikož bez loajálních 

poslanců by fungování eurostrany či jakékoliv jiné politické strany nebylo efektivní a 

její koherence na hlasování by byla nízká. Důležité je také zmínit, že vliv eurostrany a 

národní politické strany na poslance je různý. Poslanec si velmi dobře uvědomuje, že 

například eurostrana nemá žádný vliv na jeho znovuzvolení, kdežto národní politická 

stran ano. Ta bude tou stranou, která do dalších voleb vypíše kandidátku a může tak 

poslanci zajistit další setrvání v Evropském parlamentu. Tudíž by se dalo předpokládat, 

že europoslanci jsou úzce svázáni s jejich národními politickými stranami. Když 

Evropský parlament spolurozhoduje, tak s ním taktéž spolurozhoduje Rada ministrů a 

zde jsou ministři těchto národních politických stran. Jak zmiňuje a podrobně pro pátý 

parlament analyzuje (Hix et al. 2007), pokud dochází ke střetu mezi národní politickou 

stranou a eurostranou v EP, tak poslanci spíše preferují být loajální vůči své národní 

politické straně, a tudíž hlasují proti eurostraně. Tyto konflikty jsou však velmi vzácné, 

což může být dáno taktéž tím, že národní politické strany často ustoupí, jelikož se 

nechtějí vystavovat konfliktům s eurostranou (Hix et al. 2007). 

 Čtvrtá hypotéza tvrdí, že participace a míra loajality je u europoslanců 

z euroskeptického jádra EFD nižší než u ostatních eurostran. Participace je 

zdokumentována v jiné podkapitole a na první část této hypotézy lze odpovědět kladně. 

Pokud nejsou počítáni nezařazení poslanci, tak většinu sledovaného období byla 

eurostrana EFD nejméně přítomna na hlasování. Druhá část hypotézy již hovoří o 

loajalitě. Pravá část tabulky ukazuje celkovou průměrnou loajalitu poslanců dle 

jednotlivých eurostran. I zde je zřejmé, že lze potvrdit tuto hypotézu. Loajalita poslanců 

této strany dosahuje jen 65,6%. Zřejmé důvody, stejně tak jako u koheze, jsou popsány 

výše. 

Tab. 5.2 – Loajalita europoslanců dle eurostran (4 roky) 

  nejvyšší národní zastoupení loajalita této národnosti celková průměrná loajalita 

EPP Německo 98,6% 95,4% 

S&D Německo 96,7% 95,6% 

ALDE 1. Velká Británie, 2. Německo 1. 96,2%, 2. 93,8% 92,2% 

GREENS/EFA Francie 99,4% 94,6% 

ECR Velká Británie 97,5% 86,4% 

GUE/NGL Německo 94,9% 85,6% 

EFD Velká Británie 52,0% 65,6% 
Zdroj dat: VoteWatch Europe 2014 
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Z tabulky 6.2 taktéž plyne odpověď na šestou, poslední hypotézu této diplomové 

práce. Šestá hypotéza tvrdí, že loajalita poslanců, jejichž národ má v eurostraně nejvyšší 

zastoupení, je nejvyšší. Tento trend je z tabulky zřejmý a potvrdil se u šesti ze sedmi 

eurostran. Situace je tradičně opět jiná u EFD. U této eurostrany je loajalita u poslanců 

Velké Británie nižší, než je tomu u celkového průměru strany. Nejvyšší rozdíl je u 

eurostrany ECR, kde mají taktéž nejvyšší zastoupení britští europoslanci. Jejich celková 

průměrná loajalita je o více než 10% vyšší, než u zbylých poslanců strany. U ostatních 

eurostran je poté tento rozdíl již menší. Touto poslední hypotézou je poukázáno na to, 

že velikost národní delegace v eurostraně je velmi důležitá na dominanci ve straně a 

loajálnost europoslanců vůči straně. 
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5. Závěr 

V této kapitole je analyzováno hlasování poslanců Evropského parlamentu ve 

volebním období 2009-2014 s tím, že analyzované výstupy jsou za první čtyři roky 

tohoto období. Jak je zmíněno v úvodu, Evropský parlament neschraňuje data ve 

vhodné podobě a bez softwarové pomoci by „ručním“ sběrem prakticky nebylo možné 

je získat, proto jsou analyzována již získaná data ve vhodné formě. 

 Evropský parlament je největším mnohonárodnostním parlamentem světa, a 

tudíž je velmi zajímavé sledovat chování jeho poslanců. Národní politické strany mají 

vliv a je to zřejmé, pokud je brán v úvahu fakt, že tyto strany mají vliv na znovuzvolení 

europoslanců, a tudíž i na jejich další kariéru. Také je překvapivé, že k mnoha 

konfliktům mezi rozhodnutím národních politických stran (delegací) a eurostran 

nedochází (Hix et al. 2007). Europoslanci jsou velmi dobře placeni, ale jejich 

participace při hlasování není zdaleka 100%. Nejhorší výsledky jsou zaznamenány u 

nezařazených poslanců, což je pozoruhodné, jelikož samostatně kandidovali do 

Evropského parlamentu, a tudíž by se dalo předpokládat, že budou velmi aktivní. 

 Loajalita poslanců vůči straně je vysoká a zde hraje důležitý fakt počet 

europoslanců dle národnosti v eurostraně. Kromě euroskeptického jádra EFD lze pro 

všechny eurostrany tvrdit, že poslanci té národnosti, která má nejvyšší zastoupení 

v eurostraně, jsou nejvíce loajální. Tento fakt poukazuje na důležitost velikosti 

národních delegací v Evropském parlamentu. 

 Evropský parlament není typickým příkladem běžného parlamentu, kde vzniká 

vládní koalice a opozice. V Evropském parlamentu vznikají koalice případy od případu. 

Zde je zřejmá důležitost velikosti eurostrany co se počtu poslanců týče. Tendence je 

taková, že eurostrany, které mají velký počet poslanců, spolu tvoří koalice častěji než 

menší strany. Z tohoto faktu je zřejmé, že velké eurostrany se raději dohodnou nad 

projednávanou agendou s jinou velkou stranou, a tímto způsobem mohou mít větší 

kontrolu a dominantní postavení nad Evropským parlamentem. 

 V drtivé většině hlasování europoslanci hlasují dle stranické linie, ovšem lze 

nalézt konkrétní příklady, kdy europoslanci nejsou loajální vůči eurostraně, ale hlasují 

jako národ. 
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VI. VÝSLEDKY HYPOTEZ A ZÁVĚR 

 

V samém závěru práce je ještě třeba shrnout výsledky formulované výzkumné 

otázky a hypotéz. Všechny odpovědi jsou podrobně rozepsány v příslušných kapitolách, 

ke kterým se hypotézy vztahují, ale nyní jsou opět přehledně všechny hypotézy vypsány 

a k nim i výsledky. Všechny hypotézy formulované v závěru druhé kapitoly jsou 

potvrzeny. 

 

V: Jaké lze charakterizovat činnost EP s ohledem na hlasování v Evropském 

parlamentu a jaké vzorce chování se zde pozorují? Jak lze charakterizovat chování 

elektorátu členských států na základě výsledků voleb z roku 2009? 

 

 Výzkumná otázka je obecnějšího charakteru oproti velmi konkrétním 

hypotézám. Na první část lze odpovědět také hypotézami, které se této problematiky 

týkají. Evropský parlament není parlamentem národních států ve smyslu, že by státy 

hlasovaly jednotně napříč stranami. Ovšem výjimečně se takovéto případy najdou. 

Evropský parlament je tedy parlamentem, kde je dodržována stranická linie. Někteří 

poslanci participují více, někteří méně. Je zde určitá korelace v rámci proevropského a 

protievropského smýšlení. Ti protievropští europoslanci, např. z eurostrany EFD, 

participují velmi málo, nejspíš nemají potřebu se věnovat všem záležitostem současné 

evropské integrace. Poslanci jsou také velmi loajální své národní politické straně, 

jelikož ta má poté vliv na jejich znovuzvolení. V tomto jsou eurostrany prozatím velmi 

slabé. 

 Druhá část výzkumné otázky se ptá na charakteristiku chování elektorátu na 

základě výsledků z voleb v roce 2009. Tuto odpověď poskytuje faktorová analýza – 

analýza hlavních komponent. Z této analýzy redukujeme proměnné na čtyři výsledné 

faktory, kterými můžeme toto chování interpretovat. Dva z nich reprezentují 

euroskeptické státy, ovšem každý s příměsí jiných stran. Nejvíce euroskepticky se na 

základě výsledků jeví Velká Británie, Česká republika a Dánsko. Jeden faktor je čistě 

pro evropský a reprezentuje ty největší eurostrany. Tento faktor nejlépe reprezentuje 

Estonsko, jelikož v této zemi si občané nezvolili žádné poslance do euroskeptických ani 

nezařazených řad. Poslední faktor reprezentuje zejména nezařazené poslance s příměsí 

některých velkých proevropských stran. Tento faktor nejvíce vystihuje Rakousko, 
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jelikož má nejvíce nezařazených poslanců. Obecně nelze hledat rozdíl mezi starými a 

novými zeměmi, každá země je v něčem unikátní, některé si volí zelené poslance, jiné 

nikoliv a dávají přednost například poslancům z krajní levice. 

 

H1: Účast elektorátu v přímých volbách do EP od roku 1979 klesla. 

 

Toto je první potvrzená hypotéza ze 4. kapitoly této diplomové práce. Účast 

elektorátu v přímých volbách do EP od roku 1979 opravdu klesla. Konkrétní údaje 

dokládají, že účast v prvních volbách byla 61,99%  a v posledních v roce 2009 jen 43%. 

Je to možné vysvětlit zejména narůstajícím euroskepticismem a kritikou vůči Evropské 

unii, její bruselské byrokracii a demokratickému deficitu. Ještě je třeba zmínit, že účast 

je v některých členských povinná, ovšem ani to nezaručuje vysokou účast, jelikož 

sankce neúčast jsou zpravidla velmi nízké. Typickým příkladem je Řecko. 

 

H2: Participace na hlasování je u zakládajících šesti států prakticky stejná jako u 

nových členských států. 

 

 Tato hypotéza pochybuje o vyšší participaci zakládajících států při hlasování, 

přestože mají dlouhodobou historickou zkušenost s členstvím v Evropské unii. Tato 

hypotéza ovšem tvrdí, že tento fakt nemá vliv na angažovanost jednotlivých poslanců 

členských států. Hypotéza je potvrzena. 

 

H3: Při hlasování europoslanců dochází v konkrétních případech k hlasování proti 

zájmu eurostrany, respektive poslanci hlasují v zájmu své země a opačně než většina 

strany.  

 

 Nalézt odpovědi na tuto hypotézu bylo v průběhu zpracování práce nejobtížnější. 

Bylo potřeba najít takové případy, kdy určité státy (či většina jejich národní delegace) 

napříč eurostranami hlasují stejně a v některé straně je toto hlasování proti zájmu strany. 

Takovéto případy a jejich interpretace jsou v páté kapitole uvedeny tři. Ovšem je 

potřeba dodat, že velmi často se najdou jednotlivci, kteří hlasují jinak než většina 

strany, ovšem takovéto krajní případy jsou velmi vzácné, a proto Evropský parlament 

nelze označit jakožto parlament národů ve smyslu, že by státy neustále hlasovaly 

jednotně. 
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H4: Participace a míra loajality europoslanců z tvrdě euroskeptické strany EFD na 

hlasování v EP je nižší než u poslanců z ostatních eurostran. 

 

 Průměrná participace za první čtyři roky, které jsou analyzovány, je u této strany 

nejnižší. Ještě nižší je překvapivě u nezačazených europoslanců, avšak ti netvoří 

eurostranu, a tak není jejich míra participace na výsledek hypotézy brána v potaz. 

Loajalita je taktéž nejnižší, což je dáno tím, že poslanci této strany mají volnou ruku při 

hlasování. Konkrétní číslo loajality vůči většině strany je u této strany 65% a u jiných 

stran nejméně přes 85%. 

 

H5: Nejnižší koheze při hlasování v období od roku 2009 je u tvrdě euroskeptické strany 

EFD. 

  

 Euroskeptické jádro Europe of Freedom and Democracy nemá žádný 

programový dokument. Tuto eurostranu pojí zejména snaha o vystoupení z EU a 

poukazování na její slabiny. Na svých internetových stránkách uvádějí, že respektují 

národní rozdíly a nechávají svým poslancům volnou ruku při hlasování. Z tohoto 

důvodu byla tato hypotéza takto formulována a potvrdila se. Jejich koheze při hlasování 

se pohybuje kolem 50% a u ostatních eurostran je to nejméně 80%. 

  

H6: Loajalita poslanců vůči eurostraně je nejvyšší u těch poslanců, jejichž národní 

politická strana má největší podíl v eurostraně. 

 

 Současný Evropský parlament má 7 eurostran. U všech kromě jediné (EFD) je 

tento fakt potvrzen, tedy u každé strany je nejvyšší koheze poslanců u těch, kteří mají 

nejvyšší národní zastoupení v eurostraně. Je to dáno tím, že jsou názorově jednotní. 

 

H7: Velké eurostrany spolu v EP od roku 2009 častěji tvoří koalice, aby kontrolovali 

politickou moc. 

 

I poslední hypotéza je potvrzena. Velké strany spolu opravdu častěji tvoří 

koalice, které v Evropském parlamentu vznikají případ od případu. Příslušný korelační 
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diagram se nachází v páté kapitole. Je to dáno tím, že velké strany, raději než čelit 

nejistému výsledku hlasování, vyjednají kompromis s jinými velkými stranami. 

 

Tato diplomová práce poskytuje mnoho zajímavých poznatků týkajících se 

různých aspektů Evropského parlamentu od jeho historického vývoje, přes volby a 

stranický systém, až po analýzu hlasování europoslanců. Všechny klíčové aspekty jsou 

popsány výše v odpovědích na formulovanou výzkumnou otázku a hypotézy. V práci 

mělo být zařazeno interview s europoslancem. Několikrát byli poslanci kontaktováni, 

ovšem bez úspěchu interview dojednat. Téma by se jistě dalo ještě více rozpracovat 

v rámci disertační práce, kde by mohl být například zahrnut komplexnější přístup a 

podrobně popsán vliv a složení Evropské komise a Rady ministrů na fungování 

parlamentu. V této perspektivě by mohly být provedeny další analýzy, které by ještě 

více osvětlily fungování Evropského parlamentu a propojenosti všech tří klíčových 

institucí Evropské unie. Práce by se taktéž mohla ubírat směrem, který více řeší 

prosazování politických zájmů jednotlivých eurostran. V této perspektivě by mohla 

studovat jednotlivé agendy programů eurostran v rámci Evropské unie a kooperaci 

s politickými stranami na národní úrovni. 

 Evropský parlament je ve světovém měřítku velmi unikátní institucí, je 

největším parlamentem světa a reprezentuje obyvatele dnes již dvaceti osmi členských 

států Evropské unie. Jeho historie jde v ruku v ruce s historií Evropské unie, jejíž 

nedílnou součástí bezpochyby je. S každou důležitou smlouvou posílil svojí moc a 

s každým přijetím nového člena do Evropské unie se rozšířil co do počtu poslanců. 

Dnes již spolurozhoduje s Radou ministrů v mnoha oblastech legislativy a je na místě 

předpokládat, že jeho moc stále poroste. Na jaře roku 2014 se uskuteční opět nové 

volby do Evropského parlamentu, které ukáží, jakým směrem se bude evropská 

integrace dále ubírat. 
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