
V této hře si žáci vyzkouší roli poslanců Evropského parlamentu. Vaše třída se na jednu až dvě hodiny 
promění na Evropský parlament a vaši žáci budou diskutovat o tom, jak by řešili aktuální témata EU, jako 
jsou globální oteplování, pravidla pro prodej a konzumaci tabáku nebo armáda EU.

Diskusí si zdokonalí demokratické dovednosti – například kritické myšlení nebo schopnost vyjednávání 
a nalézání kompromisů.

Nejprve žáci diskutují v menších skupinách – parlamentních výborech – o návrhu právního 
předpisu, který předložila Evropská komise. K tomu jim slouží hrací deska s tematickými kartami. Při 
provádění změn v tomto legislativním návrhu musí zohledňovat odlišná stanoviska Rady Evropské unie 
a dalších zainteresovaných stran. Vybrat si lze z pěti témat různé obtížnosti. 

Poté se uskuteční plenární zasedání za účasti celé třídy, při němž jednotlivé skupiny představí svůj 
pozměněný právní předpis. Následuje třídní hlasování. 

Na závěr se provede podrobné vyhodnocení hry, aby si žáci uvědomili podobnosti a rozdíly mezi 
aktivitou ve třídě a realitou. 

METODIKA TRVÁNÍ MATERIÁLY
Hra na Evropský 
parlament: práce 
v parlamentních 
výborech

25 minut – hrací deska pro každou skupinu 

– pracovní list pro každou skupinu 

– sada tematických karet pro každou skupinu. Karty je nutné jednostranně 
vytisknout a vystřihnout.

– Legislativní návrh Evropské komise k danému tématu pro každou skupinu.

Hra na Evropský 
parlament: plenární 
zasedání a hlasování

10 minut na 
každé téma

– tabule + křída/popisovač 

– vyplněný pracovní list pro každou skupinu

vyhodnocení 15 minut až 1 
hodina

– počítač + projektor

– Prezentace modulu 6 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Forma a obsah této aktivity nepředstavují úplné a přesné zobrazení reality ani skutečné postoje 
Evropského parlamentu, Evropské komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Obsah této 
aktivity byl zvolen výhradně se zřetelem k jeho vzdělávacím cílům. 

POKYNY PRO UČITELE 
MODUL 6 – HRA NA EVROPSKÝ 
PARLAMENT
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CÍLE A DOVEDNOSTI
PŘÍSTUP

–  Žáci se učí zaujímat kritický postoj: utvářejí si názor na aktuální témata EU. 

ZNALOSTI
–  Žáci znají a chápou proces rozhodování EU (v jeho zjednodušené podobě).

–  Žáci rozumí tomu, jakou úlohu hraje v procesu rozhodování Evropský parlament. 

–  Žáci vědí, že Evropský parlament řeší konkrétní témata, která mají dopad na jejich každodenní 
život. 

–  Žáci jsou lépe obeznámeni s diskutovanými tématy. 

 

DOVEDNOSTI
–  V průběhu aktivity si žáci zdokonalují demokratické dovednosti: učí se zvažovat názor druhých, 

formulovat vlastní stanoviska, vést konzultace a nalézat kompromisy. 
–  Žáci se učí prezentovat svůj návrh a hovořit před publikem. 

KROK ZA KROKEM

1. HRA NA EVROPSKÝ PARLAMENT: PRÁCE V 
PARLAMENTNÍCH VÝBORECH

PŘÍPRAVA
Třída je rozdělena do skupin po čtyřech až pěti žácích. Každé skupině je zadáno jedno téma, na kterém 
bude pracovat. Každá skupina sedí u stolu, na němž má k dispozici všechny materiály. Stoly připraví 
učitel pokud možno předem. 

Každá skupina obdrží legislativní návrh Evropské komise na určité téma. Na stole má také pracovní list 
(stejný pro všechna témata), hrací desku (stejná pro všechna témata) a karty k danému tématu. Na hrací 
desku se položí karty lícovou stranou dolů. Rohy s čísly nebo symboly se přehnou. 

Připravené téma vypadá takto:
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POSTUP 
Učitel žákům stručně vysvětlí, že od této chvíle jsou poslanci Evropského parlamentu a že v této 
roli vypracují svůj vlastní právní předpis. Také je seznámí s tím, že budou muset svůj právní předpis 
prezentovat zbytku třídy, která o něm bude hlasovat. Témata, na nichž budou žáci pracovat, zvolí učitel 
před vyložením pravidel hry.

Poté učitel podá stručné vysvětlení k hrací desce, která znázorňuje zjednodušenou verzi procesu 
rozhodování EU: Evropská komise je orgán, který předkládá návrhy právních předpisů. Tyto návrhy pak 
projednávají Evropský parlament a Rada, které sdílí legislativní pravomoc.

Každá skupina žáků pracuje samostatně a dodržuje pokyny a časy uvedené na pracovním listu a 
kartách: Skupina začne kartou číslo 1. Jeden z žáků ve skupině kartu otočí a nahlas přečte, co na ní 
stojí. Skupina pak provede úkoly, které jsou na ní uvedené. Pak přejde ke kartám 2, 3 a 4. Žáci si dělají 
poznámky do pracovního listu. 

Karty obsahují buď úkoly, nebo další informace předkládané jako postoj Rady Evropské unie, 
lobbistických skupin nebo jiných zainteresovaných stran. Žáci krok za krokem tvoří svůj vlastní „evropský 
právní předpis“. Posledním úkolem je připravit prezentaci předpisu pro ostatní žáky ve třídě.

OBSAH
Všechny legislativní návrhy a tematické karty se nacházejí v dokumentu s herními materiály pro 
tento modul. V této hře je možné vybírat z pěti témat. Legislativní návrhy Evropské komise, změny 
požadované Radou Evropské unie a informace poskytnuté zainteresovanými stranami byly vybrány tak, 
aby podnítily žáky k co nejširší diskusi. Jsou fiktivní a slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Je důležité, 
aby po skončení hry učitel žákům přiblížil reálnou situaci. 

Těchto pět témat je seřazeno podle náročnosti, od nejsnadnějšího k nejobtížnějšímu:
1. Kouření v EU
2. Armáda EU?
3. EU a globální oteplování
4. Evropská demokracie 
5. Uprchlíci v Evropě

Poznámka: Z obrázku je zřejmé, že tématem je 
„kouření“. K tomuto tématu patří méně karet než k 
některým jiným tématům. Proto zůstalo prostřední 
pole v levém sloupci prázdné. Některá témata 
kartu na tomto poli mají. 
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TIPY
–  Procházejte mezi skupinami a žákům pomáhejte, pokud neví, jak dál. 

–  Každá skupina by se měla věnovat jinému tématu. Tak mohou skupiny prezentovat třídě různé 
právní předpisy. Učitel však může zadat všem nebo některým skupinám stejné téma.

2. HRA NA EVROPSKÝ PARLAMENT: ROZ-
PRAVA V PLÉNU A HLASOVÁNÍ

PŘÍPRAVA
Žáci zůstanou sedět ve své tematické skupině. Na tabuli nakreslete tuto tabulku:

TÉMA PRO PROTI ZDRŽELI SE

např. kouření

např. uprchlíci

Učitel zapíše všechna témata, o nichž se bude diskutovat, do prvního sloupce.

POSTUP
Každá tematická skupina má maximálně dvě minuty na představení svého návrhu. Pro svou prezentaci 
využije vyplněný pracovní list. Ostatní žáci pak mají možnost klást otázky. Ihned poté učitel přejde 
k hlasování. Každý hlasuje zvednutím ruky. Hlasovat mohou i žáci z tematické skupiny, která návrh 
překládá. Učitel vyzve žáky: 

– „Kdo je pro návrh, ať zvedne ruku.“ Počet hlasů učitel zapíše k příslušnému tématu do sloupce 
„Pro“.

– „Kdo je proti návrhu, ať zvedne ruku.“ Počet hlasů učitel zapíše k příslušnému tématu do sloupce 
„Proti“. 

– „Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku.“ Počet hlasů učitel zapíše k příslušnému tématu do 
sloupce „Zdrželi se“.

Po dokončení hlasování učitel třídě sdělí, zda většina hlasovala pro přijetí, nebo zamítnutí právního 
předpisu. 

Většina je dosažena, když polovina + jeden žák hlasuje pro návrh nebo proti němu. Žáci, kteří se zdrželi 
hlasování, se nepočítají. V případě nerozhodného výsledku navrhne vyučující přerušení hlasování. O 
návrhu tak rozhodnuto nebude.

Tento postup se opakuje u každého právního předpisu. 
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TIPY
– Čas potřebný pro aktivitu se řídí počtem skupin ve třídě. 

– Čím menší jsou skupiny, tím více se zapojí jednotliví žáci. K časovému plánu i k míře osobního 
zapojení žáků přihlížejte při rozhodování o počtu skupin ve třídě. 

3. VYHODNOCENÍ
PŘÍPRAVA
Vyučující na základě prezentace k danému modulu uvede podobnosti a rozdíly mezi touto aktivitou a 
realitou. Žáci buď zůstanou sedět ve svých skupinách, nebo si sednou na svá obvyklá místa ve třídě. 

PRŮBĚH
Nejprve se učitel žáků zeptá, co se naučili: „Jaké to bylo, ocitnout se v poslaneckém křesle?“ Možnou 
odpovědí je například to, že pro ně bylo obtížné přijímat rozhodnutí, když ve hře bylo tolik odlišných 
zájmů, nebo naopak to, že se jim pravomoc přijímat rozhodnutí líbila. Zeptejte se žáků, kdo měl 
podobný názor a kdo opačný, např. „Kdo měl stejný názor? Kdo měl opačný názor?“. 

Po tomto úvodu učitel aktivitu vyhodnotí. Vysvětlí, že hra ve třídě je odlišná od toho, jak vše probíhá 
ve skutečnosti. Rozdílná je forma i obsah. Mnoho věcí je však podobných. Tyto rozdíly a podobnosti jsou 
uvedeny v prezentaci formou stručného přehledu (viz tabulka).

První otázka pro žáky zní: „Které prvky naší aktivity byly 
podle vaše názoru formou či obsahem podobné?“ 
Nejprve vysvětlete všechny podobnosti podle toho, co 
žáci uvedli. 

Druhá otázka zní: „Co podle vašeho názoru ve 
skutečnosti funguje jinak?“ Poté proberte na 
základě prezentace a v návaznosti na příspěvky žáků 
nejdůležitější rozdíly.

Učitel poté vysvětlí reálnou situaci témat diskutovaných ve třídě. To je velmi důležité pro to, aby si 
žáci z hodiny odnesli správnou představu o skutečné situaci. 

OBSAH  
1. Podobnosti a rozdíly mezi aktivitou a realitou 
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PODOBNOSTI ROZDÍLY
FORMA Tematické výbory v Evropském parlamentu. 

Evropský parlament se zabývá rozmanitými 
tématy. Poslanci EP se proto specializují pouze 
na jednu nebo dvě oblasti. Evropský parlament 
má asi 20 stálých a několik dočasných 
tematických výborů. V těchto výborech se 
poslanci EP nejdříve seznámí s určitým tématem 
a projednají je a poté je představí ostatním 
poslancům Evropského parlamentu. 

Zájmové skupiny. Poslanci EP často oslovují 
zájmové skupiny.

Hlasování zdvižením ruky. V Evropském 
parlamentu se o návrzích často hlasuje 
zvednutím ruky, protože to je obecně vzato 
rychlejší. Poslanci EP někdy hlasují elektronicky 
(= individuální hlasování), např. když je 
Parlament v názoru na nějaké téma velmi 
rozdělený a výsledek hlasování není na první 
pohled patrný. O elektronické hlasování může 
také (předem) požádat politická skupina a 
elektronicky se rovněž většinou hlasuje o 
konečném znění zpráv. Tak mají občané přehled 
o tom, kteří poslanci EP hlasovali pro, kteří proti a 
kteří se zdrželi hlasování.

Hlasování většinou hlasů. I v Evropském 
parlamentu platí, že většina znamená polovina 
+ jeden odevzdaný hlas.

Politické skupiny: Při této aktivitě žáci 
nepatřili k žádné politické straně. Ve 
skutečnosti je v Evropském parlamentu v 
současnosti sedm politických skupin. Během 
plenárních zasedání jsou poslanci EP usazeni 
společně s ostatními členy svých politických 
skupin. Každá skupina má předsedu nebo 
předsedkyni. 

Sdílená legislativní pravomoc. Na základě 
této aktivity lze získat dojem, že v EU má 
legislativní pravomoc pouze Evropský 
parlament, a že tudíž přijímá všechna 
rozhodnutí. Ve skutečnosti však tuto 
pravomoc sdílí s Radou Evropské unie.

 Komplexnější 
– Aktivity ve třídě se zúčastnilo jen několik 

žáků. V Evropském parlamentu probíhají 
rozprava a hlasování za účasti až 751 
poslanců EP. 

– Aktivita ve třídě se uskutečnila v jednom 
jazyce. V Evropském parlamentu má každý 
právo hovořit v jakémkoli ze 24 úředních 
jazyků. Všechno se pak do těchto 24 
úředních jazyků EU překládá. 

 

OBSAH Argumenty. Argumenty použité při této aktivitě 
jsou podobné těm, jež zaznívají při evropských 
rozpravách. 

Komplexnější

– Témata jsou často odbornější. Může se 
např. diskutovat o velikosti ok v rybářských 
sítích. K tomu je zapotřebí vědecká studie 
ohledně toho, jaké druhy ryb je možné lovit 
jednotlivými druhy sítí, atd. 

– Legislativní návrhy, o kterých Evropský 
parlament hlasuje, jsou mnohem 
podrobnější. Diskutuje se o každém detailu, 
který je v případě potřeby upraven. 

Na závěr je tu ještě jeden bod, který se řadí jak mezi podobnosti, tak mezi rozdíly: témata 
samotná.

– Témata lze považovat za podobná, neboť se ve všech případech jedná o témata, jimiž se 
Evropský parlament nyní zabývá, nebo jimiž se zabýval v minulosti. 

– Zároveň se ale liší, protože návrhy a postoje Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady 
Evropské unie jsou ve skutečnosti jiné. 
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2. Skutečná situace

1. KOUŘENÍ V EU

Ve snaze zabránit mladým lidem v tom, aby začínali kouřit, se Evropská unie zaměřuje na prevenci (= 
zajištění toho, aby mladí nezačali kouřit) a odrazování od kouření (= zajišťování toho, aby kouřilo co 
nejméně mladých lidí nebo aby kouřit přestali). 

Z tohoto důvodu evropské právní předpisy vyžadují, aby na každé krabičce cigaret prodávané v EU bylo 
umístěno kombinované zdravotní varování (obrázek, varující text a informace o možnostech podpory 
při odvykání kouření), a to v úředních jazycích zemí EU, v nichž se daná krabička cigaret prodává. Tímto 
způsobem EU kupujícího informuje o nebezpečí kouření. 

Došlo rovněž k omezení reklam na tabákové výrobky. Kampaně, které kouření propagují, jsou zakázány. 

Vedle pevných pravidel pro prodej a reklamu na tabákové výrobky vydává EU členským státům rovněž 
doporučení ohledně zákazu kouření ve vládních budovách a na veřejných i jiných místech. Zůstává 
ovšem na členských státech samotných, zda se budou těmito doporučeními řídit, či nikoli. 

V roce 2014 přijala EU přísnější tabáková pravidla. V platnost vstoupila v roce 2016. 

- Zakázán je nyní prodej cigaret s charakteristickými příchutěmi, jako je např. mentol. 

- Varování na cigaretových balíčcích musí zabírat alespoň 65 % povrchu balení a pro každou zemi 
existuje řada předem stanovených kombinovaných varování. 

- Byl stanoven limit pro množství nikotinu v elektronických cigaretách. 

V původním legislativním návrhu se uvažovalo o standardizovaných – „neutrálních“ – krabičkách cigaret, 
ovšem orgány EU se na tom nakonec neshodly. Neuspěl ani návrh zvýšit v celé EU minimální věk pro 
koupi tabákových výrobků na 18 let. 

Každý členský stát má nicméně možnost se rozhodnout, že bude uplatňovat přísnější pravidla: například 
ve Francii je standardní balení povinné od ledna 2017 a od října 2018 platí stejné pravidlo i v Irsku. Také 
ceny cigaret se v jednotlivých zemích liší. Nejlevněji ze všech zemí EU lze krabičku cigaret koupit v 
Bulharsku, kde stojí kolem 2,60 EUR. Nejdražší jsou cigarety v Irsku, kde cena za krabičku přesahuje 10 
EUR. 

Více informací o tomto tématu naleznete na adrese https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview_cs. 

2. ARMÁDA EU?

Evropská unie nemá vlastní armádu, ale plány evropské spolupráce v oblasti obrany existují již dlouho, 
od roku 1952. O své armádě a o tom, kdy ji nasadit, rozhoduje každý členský stát EU  samostatně. 

Spolupráce v zahraniční a obranné politice je však výrazně rozšířena, zejména díky Globální strategii 
zahraniční a bezpečnostní politiky EU, jejíž provádění bylo zahájeno v roce 2016. Členské státy Evropské 
unie prohlubují svou obrannou spolupráci a koordinují své vojenské výdaje a investice prostřednictvím 
iniciativ, jako je stálá strukturovaná spolupráce (PESCO).

Dále existují ad hoc mise EU působící mimo EU, jež se využívají v rámci mírových operací, prevence 
konfliktů a zajištění mezinárodní bezpečnosti. Vojenské jednotky jsou vysílány na dva typy misí:

– civilní mise (např. výcvik policejních složek) a

– vojenské operace (např. zásahy proti pirátům).
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Evropská rada rozhoduje o každé ad hoc misi zvlášť. Účast jednotlivých zemí na nich je 
dobrovolná. EU již provedla zhruba 34 civilních a vojenských operací. Ze známých příkladů lze 
jmenovat obnovu infrastruktury v Acehu zasaženém tsunami (Indonésie) a boj proti pirátům v 
oblasti Afrického rohu.

Je důležité vědět, že zásahy EU se dějí v souladu s pokyny Organizace spojených národů (OSN) a v 
úzké spolupráci s Organizací Severoatlantické smlouvy (NATO). 

Užitečné odkazy:
- Více informací o tomto tématu naleznete na adrese https://eeas.europa.eu/topics/security-

defence-crisis-response_en a www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/159/common-
security-and-defence-policy

- Údaje o vojenských výdajích a obchodu se zbraněmi ve světě najdete na adrese https://
ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/changing-security-paradigm/world-military-
expenditure_en

3. EU A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

EU bojuje proti změně klimatu konkrétními opatřeními. Stanovila cíle v oblasti klimatu a energetiky do 
roku 2030, např. že 32 % naší energie by mělo pocházet z obnovitelných zdrojů a že emise skleníkových 
plynů by měly být sníženy alespoň o 40 %. V roce 2020 Evropská komise přijala Zelenou dohodu pro 
Evropu, která má ještě ambicióznější cíle, např. stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním 
kontinentem na světě. 

Jelikož důsledky globálního oteplování jsou již citelné, vydala rovněž Evropská komise strategii EU pro 
přizpůsobení se změně klimatu. 

EU hrála významnou roli také během mezinárodních jednání, která vedla v roce 2015 k uzavření právně 
závazné dohody o opatřeních proti globálnímu oteplování, tzv. Pařížské dohody. EU ratifikovala Pařížskou 
dohodu v říjnu 2016. Jednotlivé země se v ní zavazují k tomu, že se pokusí udržet globální oteplování na 
úrovni pod 2° C, ideálně pod úrovní 1,5° C. Pařížská dohoda platí od listopadu 2016. 

Užitečné odkazy:
- Více informací o tomto tématu naleznete na adrese https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-

climate-action_en a www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/72/combating-climate-
change.

- Infografika týkající se emisí skleníkových plynů podle zemí a odvětví je k dispozici na adrese www.
europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180301STO98928/greenhouse-gas-emissions-
by-country-and-sector-infographic.

4. EVROPSKÁ DEMOKRACIE

Občané EU volí v přímé volbě každých pět let své zástupce do Evropského parlamentu, a to již od roku 
1979. Podle jednotných pravidel EU by měly volby probíhat na základě tajného hlasování při všeobecné 
a přímé volbě (jeden hlas na každou dospělou osobu). Další zásadou je zajistit poměrné zastoupení. 
Kromě výše uvedených společných pravidel se volební předpisy řídí vnitrostátními ustanoveními, která 
se mohou velmi lišit. Občané mohou volit pouze kandidáty ze své vlastní země nebo svých vlastních 
regionálních volebních obvodů. Členský stát rozhoduje o tom, zda je hlasování pro jeho občany 
právem, nebo povinností. 
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Více informací o evropském volebním systému naleznete na adrese www.europarl.europa.eu/
factsheets/en/sheet/21/the-european-parliament-electoral-procedures.

Existuje několik iniciativ, jejichž cílem je více zapojit občany do evropské politiky a učinit EU 
demokratičtější:

– evropská občanská iniciativa (od roku 2012): pokud alespoň jeden milion Evropanů z nejméně 
sedmi členských států EU podepíše určitou iniciativu, mohou žádat Evropskou komisi, aby 
vypracovala legislativní návrh. 

– Konference o budoucnosti Evropy (ohlášená v roce 2019): tato konference bude veřejným 
fórem pro diskuse s občany o klíčových prioritách a výzvách pro Evropskou unii. Poprvé bude 
probíhat v období od roku 2020 do roku 2022.

– Existuje mnoho dalších nástrojů účasti, např. veřejný ochránce práv, veřejné konzultace 
(odborníci v příslušném oboru), petiční právo a dialog s občany.

5. UPRCHLÍCI V EU

Každá země EU má svou vlastní azylovou politiku. Společný evropský azylový systém nicméně 
stanovuje pro všechny členské státy společné minimální normy pro zacházení se všemi žadateli o azyl 
a vyřizování jejich žádostí (dublinské nařízení). Mimo jiné v rámci tohoto systému platí, že 

- členský stát, jenž je pro migranta zemí vstupu do EU, je odpovědný za posouzení jeho žádosti o 
azyl; 

- každý žadatel o azyl má právo na přístřeší, potraviny a základní péči během doby, kdy je 
jeho žádost o azyl posuzována; odpovědnost v této věci nese členský stát, který jeho žádost 
zpracovává;

- migranti mohou o azyl v EU žádat pouze jednou; pokud jeden členský stát jejich žádost 
zamítne, žádat o azyl v žádném jiném členském státě již nemohou; v zájmu kontroly jsou otisky 
prstů každého žadatele o azyl uchovávány v databázi systému Eurodac. 

EU zareagovala na náhlý nekontrolovaný příliv migrantů v roce 2015 tím, že přijala několik opatření, 
včetně dohody s Tureckem a dalšími třetími zeměmi, aby zabránila příchodu migrantů do Evropské 
unie. Od té doby počet nově příchozích do EU klesl. Události roku 2015 a následujících let však dále 
zatěžovaly azylové systémy mnoha členských států a schengenského prostoru. Je proto naléhavě nutné 
společný evropský azylový systém reformovat. To je však obtížné, protože členské státy mají rozdílné 
názory na to, jak se s tímto problémem vypořádat.

Užitečné odkazy:
- Zde naleznete nejnovější údaje o migraci na celém světě; www.unhcr.org/figures-at-a-glance.

html
- Infografiku Evropského parlamentu s informacemi o Evropské unii a migraci naleznete na adrese  

www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
- Společný evropský azylový systém je vysvětlen zde https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/policies/asylum_en
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UŽITEČNÉ ODKAZY 
- Toto šestiminutové video (z roku 2015) vysvětluje fungování Evropského parlamentu: www.

europarltv.europa.eu/programme/others/how-it-works-the-european-parliament. (v levém 
horním rohu stánky můžete změnit jazyk). Pokud budete mít dost času, můžete toto video 
žákům pustit. Po jeho zhlédnutí s nimi můžete prodiskutovat podobnosti a rozdíly mezi 
aktivitou ve třídě a realitou. Poznámka: video je z roku 2015 a od té doby se některé věci 
změnily. Principy fungování Evropského parlamentu, které jsou v něm vysvětleny, jsou však stále 
platné. 

- Více informací o fungování Evropského parlamentu naleznete na adrese www.europarl.europa.
eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/organisation.  

- Ve skutečnosti je řádný legislativní postup složitější – zahrnuje první, druhé a někdy dokonce 
i třetí „čtení“ v Evropském parlamentu a v Radě Evropské unie. Vizuální prezentaci a podrobné 
vysvětlení celého postupu naleznete zde. www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/
powers-and-procedures/legislative-powers.   
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