Pravomoci Evropského parlamentu

Evropský parlament má dosud především tři základní pravomoci: legislativní pravomoc, rozpočtovou pravomoc a kontrolní pravomoc. Stále vzrůstá i jeho politická role v rámci Evropské unie. 
Legislativní pravomoc 
Legislativní práce Parlamentu probíhá většinou takto:
·	Komise předloží Parlamentu legislativní návrh. Jeden ze stálých výborů (“příslušný výbor”) je pověřen úkolem vypracovat zprávu a jmenuje zpravodaje (tj. člena výboru, kterému je svěřena příprava návrhu zprávy výboru). Lze také požádat o stanovisko jeden nebo více jiných výborů. Každý přijme své stanovisko a předá je příslušnému výboru. 
·	Poslanci – a výbory, od nichž se žádá stanovisko – mohou předložit pozměňovací návrhy k návrhu zprávy vypracovanému zpravodajem; návrh je pak – s případnými změnami – přijat v příslušném výboru. 
·	Politické skupiny posuzují zprávu ze svého politického hlediska. 
·	Nakonec se zpráva projednává na plenárním zasedání. Pozměňovací návrhy ke zprávě může předkládat příslušný výbor, politické skupiny nebo poslanci. Parlament o zprávě hlasuje a tím zároveň přijímá svůj postoj k původnímu návrhu.
Legislativní pravomoc se realizuje procedurou spolupráce (dvě čtení v EP před rozhodnutím Rady EU - schvalují se tak některé aspekty hospodářské a měnové unie), procedurou konzultací (povinnost Rady EU konzultovat EP - oblast zemědělské politiky, daně, průmyslová politika, apod.) a zejména tzv. "řádným legislativním procesem" - procedurou spolurozhodování, při níž má Evropský parlament a Rada rovnocenné postavení. Spolurozhodovací postup se vztahuje zejména na volný pohyb pracovníků, vnitřní trh, dopravu, výzkum a technologický rozvoj, životní prostředí, ochranu spotřebitele, vzdělání, kulturu a zdraví apod. Touto procedurou se přijímají dvě třetiny právních aktů v EU.
Procedura spolurozhodování probíhá v jednom, dvou nebo třech čteních. 
·	Komise předloží legislativní návrh. 
·	Evropský parlament přijme svůj postoj na základě zprávy příslušného stálého výboru; zpravidla navrhne změny v návrhu Komise, a to v podobě pozměňovacích návrhů. Tím se uzavírá první čtení. 
·	Rada ministrů buď schválí pozměňovací návrhy Parlamentu – v takovém případě je legislativní návrh přijat – nebo je změní přijetím svého společného postoje. 
·	Na základě doporučení příslušného stálého výboru zaujme Evropský parlament stanovisko ve druhém čtení: absolutní většinou hlasů všech poslanců schválí, zamítne nebo změní postoj Rady. 
·	Komise vezme v úvahu pozměňovací návrhy Parlamentu a předloží Radě pozměněný návrh. Rada může pozměňovací návrhy Parlamentu, které Komise do návrhu začlenila, přijmout kvalifikovanou většinou, nebo je může změnit, avšak pouze jednomyslně. 
·	V případě neshody mezi Parlamentem a Radou zasedne dohodovací výbor složený z členů Rady a Parlamentu k jednání, které může trvat nejvýše šest týdnů. Složení delegace EP odráží složení Parlamentu. Jejím členem je vždy příslušný zpravodaj. 
·	V převážné většině případů obě strany dosáhnou dohody, která má podobu společného návrhu. 
·	Parlament ještě musí stvrdit tuto dohodu ve třetím čtení. Pokud není dohody dosaženo, či ji EP odmítne absolutní většinou, návrh právního předpisu Společenství není přijat. 
Rozpočtová pravomoc 
Evropský parlament a Rada představují dvě složky rozpočtového orgánu EU. Jinými slovy, společně sdílejí pravomoc nad finančními prostředky, stejně jako se dělí o pravomoc legislativní. Přípravné práce pro rozhodování Parlamentu v této oblasti vykonává Rozpočtový výbor ve spolupráci s ostatními stálými výbory.
Při výkonu své rozpočtové pravomoci vyjadřuje Parlament své politické priority. Rozpočet na příští rok sestavuje vždy v prosinci. Rozpočet nevstoupí v platnost, dokud jej nepodepíše předseda Parlamentu. Od roku 1986 jsou roční výdaje součástí víceletého (obvykle sedmiletého) rámce – tzv. “finanční perspektivy” – který společně přijímá Parlament a Rada.
Parlament má rozhodující slovo při schvalování většiny výdajů v ročním rozpočtu, např. výdajů na méně prosperující regiony, na odborné vzdělávání s cílem snížit nezaměstnanost atd. U povinných výdajů - výdaje na zemědělství a výdaje vyplývající z mezinárodních dohod - může Parlament předkládat pozměňovací návrhy, poslední slovo má však Rada. Parlament a Rada projednávají rozpočtové návrhy Komise ve dvou čteních (v rozmezí května a prosince) a během nich se dohodnou, kolik finančních prostředků bude vynaloženo a nač.
Parlament může také rozpočet zamítnout, pokud má za to, že neodpovídá potřebám Unie. Rozpočtový proces poté začíná od samého počátku. V minulosti Parlament zamítl rozpočet dvakrát, avšak od doby, kdy společně s Radou vymezuje víceletý rámec, tento nástroj nepoužil.
Kontrolu plnění rozpočtu provádí Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP.
Kontrolní pravomoci 
Evropský parlament má pravomoc kontrolovat činnosti EU. K tomu má následující kontrolní nástroje:
	Petiční právo občanů: všichni občané EU mají právo podat EP petici a požadovat nápravu újmy, kterou utrpěli v některé oblasti činnosti EU. Parlament také jmenuje ombudsmana, který se zabývá stížnostmi jednotlivců na orgány či instituce EU.
	Vyšetřování: EP má ve vztahu k členským státům pravomoc jmenovat vyšetřovací výbory v případě porušení nebo nesprávného uplatňování práva Společenství (takový výbor byl ustaven např. v souvislosti s nemocí šílených krav a vedl k vytvoření evropské veterinární agentury).
	Žaloba k Soudnímu dvoru ES: EP může podat žalobu na zrušení aktu přijatého na základě práva Společenství či žalobu pro zanedbání povinnosti na Evropskou komisi či Radu EU, pokud tyto orgány neplní své povinnosti.
Finanční kontrola: EP má kontrolní pravomoc v hospodářské a měnové (euro) oblasti. Rada EU jmenuje prezidenta, viceprezidenty a členy správní rady Evropské centrální banky (ECB) až poté, kdy získali podporu EP. Prezident ECB předkládá EP výroční zprávu. 

Pravomoci vůči Evropské komisi, Radě EU a Evropské radě
·	Klíčová úloha při jmenování Evropské Komise. Předsedu Komise navrhuje Rada EU prostou většinou. EP schvaluje nebo odmítá navrženého kandidáta. Po nominacích jednotlivých komisařů s nimi EP pořádá slyšení, a poté rozhoduje o jmenování celé Komise hlasováním o důvěře. Parlament má také právo vyslovit Komisi nedůvěru, a tak ji přimět k odstoupení. Zatím žádný takový návrh nepadl, avšak tato pravomoc představuje silnou politickou zbraň.
·	Evropská komise předkládá pravidelně EP zprávy - např. výroční zprávu o fungování Společenství či výroční zprávu o plnění rozpočtu.
·	Parlamentní výbor, politická skupina nebo poslanci mohou vznášet otázky k ústnímu či písemnému zodpovězení na Radu a Komisi. Tyto otázky se obvykle týkají politicky významných témat a obvykle vedou k rozpravě. 
·	Parlament má právo politické iniciativy, tj. může požádat Komisi, aby předložila Radě EU návrh legislativního aktu (právo zákonodárné iniciativy má pouze Komise).
·	Předsednictví Rady EU předkládá Parlamentu svůj program a zprávu o průběhu předsednictví. Informuje Parlament také o přípravách a výsledcích zasedání Evropské rady a o průběhu významných legislativních činností. 
·	Předseda Parlamentu předkládá řadu doporučení Evropské radě - vystupuje na začátku každého jejího zasedání. Po každé vrcholné schůzce Evropské rady podává její předseda Parlamentu zprávu.
Další pravomoci a činnosti 
·	Rada konzultuje s Parlamentem významná rozhodnutí v oblasti zahraniční politiky. Parlament vznáší otázky na Radu EU a může dávat doporučení. Parlament je v pravidelném kontaktu s vysokým představitelem EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku především prostřednictvím Výboru pro zahraniční věci. Mezinárodní události jsou předmětem pravidelných rozprav, jejichž výsledkem je přijetí usnesení požadujících určitý postup v zahraniční politice Evropské unie.
·	Vstup státu do Evropské unie a většina mezinárodních dohod podléhají souhlasu Evropského parlamentu, tzn. schválení poslanci. V případě mezinárodních dohod nebo smluv o přistoupení musí být Evropský parlament průběžně plně informován o mandátu a stavu jednání a může kdykoli požádat, aby byla jeho doporučení vzata v úvahu.
·	Od roku 2001 předkládá EP každoročně zprávu ohledně dodržování práv obsažených v Listině základních práv EU. 
·	Každoročně Evropský parlament předkládá zprávu o dodržování lidských práv v EU a o situaci ohledně lidských práv ve třetích zemích. Každý měsíc probíhá na plénu rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. 
·	Evropský parlament se soustavně zabývá globalizací a rolí Světové obchodní organizace (WTO). Doporučení EP Komisi, která je hlavním vyjednavačem Evropské unie v obchodních otázkách, mají velkou váhu, protože Parlament musí vyslovit souhlas s výsledkem jednání ve WTO.

Zpracováno s použitím materiálů Evropského parlamentu (http://www.europarl.europa.eu/)


