Některé významné otázky řešené Evropským parlamentem ve volebním období 2004 - 2009
Zaměstnanost a sociální věci
Základní pracovní podmínky pro dočasné agenturní zaměstnance, přeshraniční uznávání profesních kvalifikací usnadňující výkon pracovní činnosti v jiném členském státě a otázky pracovního práva ve směrnici o službách jsou některé z příkladů legislativy v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, kterou přijal EP v tomto volebním období. Zabýval se rovněž směrnicí o pracovní době a návrhy ohledně slaďování rodinného a pracovního života.
Dočasné agenturní zaměstnávání
Dočasní agenturní zaměstnanci budou mít stejná práva jako stálí zaměstnanci. Zásada rovného zacházení bude uplatňována od prvního dne, pokud se sociální partneři nedohodnou jinak. Směrnice pokrývá základní práva, jako je mzda, školení, mateřská dovolená, dovolená a přístup ke společným zařízením, jako jsou jídelny, zařízení péče o děti a dopravní služby. Směrnice byla přijata v EP 22. 10. 2008, lhůta pro převedení do vnitrostátního práva jsou tři roky od vstupu v platnost - tedy do konce roku 2011.
Uznávání profesních kvalifikací: jednodušší výkon zaměstnání v zahraničí
S cílem usnadnit výkon zaměstnání v jiném členském státě v profesích, jako jsou lékaři, zdravotní sestry či architekti, přijal EP novou směrnici o uznávání diplomů vydaných v jiných členských státech Unie. Směrnice se naopak nevztahuje na veřejné profese, jako jsou notáři. Členské státy budou mít pravomoc ověřit si kvalifikaci dříve, než vydají příslušné oprávnění. Směrnice byla přijata v EP 11. 5. 2005, lhůta pro převedení do vnitrostátního práva byla do 20. 10. 2007.
Evropský globalizační fond 
Parlament podpořil zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, který každoročně poskytuje až €500 milionů na programy, jež mají zaměstnancům, kteří byli propuštěni z důvodu dopadů globalizace v určitém odvětví, napomoci znovu se začlenit do pracovního trhu. V současné době probíhá proces novelizace tohoto fondu tak, aby mohl lépe řešit i dopady současné ekonomické krize. Nařízení bylo přijato 30. 12. 2006 a Fond funguje od: 1. 1. 2007.
Stárnoucí populace a budoucnost sociálního modelu 
Parlament několikrát upozorňoval na možné dopady stárnoucí evropské populace na systémy sociálního zabezpečení, které mohou ohrozit i samotnou podstatu evropského sociálního modelu. Poslanci proto doporučují, aby členské státy motivovaly občany k pozdějšímu odchodu do důchodu, prováděly vyváženou imigrační politiku a přijaly lepší opatření na sladění rodinného a pracovního života. Zprávy k této problematice byly přijaty v letech 2006 a 2008. 
Přistěhovalectví a volný pohyb
Během svého mandátu přijal Parlament legislativu, která stanoví klíčové principy efektivní politiky pro navracení ilegálních přistěhovalců a obsahuje záruky na ochranu práv přistěhovalců. Poslanci zároveň vyzvali k rozvoji legálních cest pro přistěhovalce, včetně zavedení tzv. modré karty pro vysoce kvalifikované pracovníky. Parlament také podpořil rozšíření schengenského prostoru o devět nových členských států v roce 2007. 
Návrat ilegálních přistěhovalců: směrem ke společným pravidlům a minimálním normám
Po dlouhém rokování přijal Evropský parlament směrnici zavádějící společná pravidla a minimální normy pro návrat a vypovězení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Její znění mezi jiným upřednostňuje dobrovolný odchod ilegálních přistěhovalců (za dodržení minimálně 7 a maximálně 30-ti denní lhůty poté, co byla členskou zemí uložena povinnost k návratu). Směrnice byla přijata 18. 6. 2008 a lhůta pro převedení do vnitrostátního práva je 24. 12. 2010 a 24. 12. 2011 pro zajištění bezplatné právní pomoci.
Sankce vůči zaměstnavatelům nelegálních přistěhovalců
Parlament přijal směrnici, která stanoví minimální sankce pro zaměstnavatele příslušníků třetích zemí nelegálně pobývajících na území EU, jako jsou pokuty, zpětné vyplácení platů či zamítnutí přístupu k veřejným zakázkám, ať již na národní či evropské úrovni, až po dobu pěti let. Zaměstnavatel, který se dopustil přestupku, bude kromě toho povinen navrátit veškeré podpory, které získal v předchozím roce, a bude muset zaplatit částku odpovídající výši sociálního zabezpečení a daní. Za velmi vážné přestupky stanoví směrnice trestní sankce. Jedná se zejména o opakované porušování právních předpisů, zaměstnávání velkého množství nelegálních přistěhovalců, pracovní podmínky hraničící s vykořisťováním, zaměstnávání osob, které se staly obětí obchodování s lidmi či zaměstnávání nezletilých. Omezené sankce budou uplatňovány vůči osobám, které využívají služeb nezákonných imigrantů v domácnosti. Směrnice byla přijata 20. 2. 2009, lhůta pro převedení do vnitrostátního práva je 24 měsíců po zveřejnění v Úředním věstníku EU.
Otevření pracovních trhů pro občany z nových členských států
Parlament vyzval “staré” členské státy k otevření pracovních trhů občanům “nových” členských států a k ukončení přechodných opatření zamezujících přístupu občanů osmi nových členských států až do roku 2011. Většina zemí následně otevřela své pracovní trhy obyvatelům z celé EU. Na konci roku 2008 přetrvávala omezení v Belgii, Dánsku, Rakousku a Německu s tím, že Dánsko již slíbilo otevření trhu práce k 1. květnu 2009, Belgie se k podobnému kroku chystá a Německo, (které však od 1. 1. 2009 umožňuje volný pohyb vysokoškolsky vzdělaných pracovníků), a Rakousko již prohlásily, že přechodná období prodlouží o poslední možné dva roky. Zpráva byla přijata v EP 5. 4. 2006.
Ochrana spotřebitele
Levnější roamingové hovory v EU, jasné zveřejňování cen letenek, posílení práv cestujících po železnici a lepší přístup k přeshraničním spotřebitelským úvěrům jsou některé z nejvýznamnějších legislativních návrhů v oblasti ochrany spotřebitele, jež přijal Parlament v tomto volebním období. Práva spotřebitelů byla dále posílena novými pravidly pro cestující se zdravotním postižením v letecké přepravě a novými pravidly pro televizní reklamu. 
Seznam nečestných obchodních praktik
Parlament přijal směrnici o nečestných obchodních praktikách. Nová pravidla zavádí seznam zakázaných praktik, včetně “bezplatných” nabídek, jako je nabádání dětí, aby si zakoupily výrobky na internetu, podomní prodej, prodej falešných léčivých přípravků či zavádějící reklamy. Směrnice byla přijata EP 24. 2. 2005, lhůta pro převedení do vnitrostátních právních předpisů byla do 12. 12. 2007. 
Snazší přístup k přeshraničním spotřebitelským úvěrům
Nová směrnice, kterou přijal EP, si klade za cíl zjednodušit přístup ke spotřebitelským úvěrům v jiném členském státě. U půjček v rozmezí €200 a €75.000 budou banky povinny poskytovat srovnatelné informace, včetně práva na předčasné splacení půjčky. Směrnice se nevztahuje na hypotéky, půjčky na nákup pozemků a na platební karty. Nařízení bylo přijato v EP 16. 1. 2008 a v platnosti bude od 12. 5. 2010. 
Levnější roamingové hovory v EU
Nové nařízení, které přijal EP, zavádí eurotarif, který stanoví maximální cenu za odchozí roamimgové hovory na €0,46 za minutu a za příchozí hovory na €0,22 (bez DPH). Před přijetím nařízení stál minutový roamingový hovor v průměru €1,15. V průběhu léta 2009 budou tarify dále sníženy na €0,43 a €0,19. Nařízení bylo přijato v EP 23. 5. 2007, eurotarif je v platnosti od 30. 7. 2007. Platnost nařízení bude ukončena 30. 6. 2010. 
Veřejné zdraví
Pravidla pro uznávání kvalifikací v oblasti zdravotní péče, čistější vzduch, lepší kvalita vod ke koupání, bezpečnější léky pro děti či pravidla pro vyžívání rtuti byly předmětem legislativních návrhů, které přijal EP v tomto volebním období. Poslanci kromě toho vyčlenili v rámcovém výzkumném programu 2007–2014 prostředky na projekty v oblasti zdravotnictví. Nejvýznamnější legislativní návrh v této oblasti, o němž bude EP zanedlouho hlasovat, se týká práv pacientů na lékařskou péči v jiném členském státě. Kromě legislativních aktů přijal Evropský parlament i řadu usnesení, v nichž žádá okamžitou akci v řadě oblastí spojených s ochranou zdraví:
Dopravní politika 
V oblasti dopravy věnoval Evropský parlament v tomto volebním období zvláštní pozornost posilování práv cestujících, zvyšování bezpečnosti v letecké i pozemní přepravě a spravedlivé hospodářské soutěži. Poslanci přijali také opatření na podporu železniční dopravy.
Trh zboží a služeb
Další otevírání jednotného trhu bylo jedním z klíčových témat tohoto volebního období. Poslanci v jeho průběhu přijali legislativní návrhy v řadě oblastí, jako jsou poštovní či finanční služby. Parlament kromě toho přijal také komplexní směrnici v oblasti trhu se službami. Poslanci při každém hlasování usilovali o dosažení rovnováhy mezi potřebami průmyslu a právy spotřebitelů na odpovídající ochranu.
Odstranění překážek pro volný pohyb služeb na vnitřním trhu
Směrnice o službách si klade za cíl odstranit překážky pro volný pohyb služeb a poskytování služeb v jiných členských státech. Omezení pohybu bude možné pouze na základě specifických důvodů (veřejná bezpečnost, ochrana životního prostředí, veřejné zdraví). Členské státy budou povinny omezit administrativní zátěž, například zřízením jednoho kontaktního místa, aby nebyli poskytovatelé služeb nuceni jednat s různými národními, regionálními a místními úřady. Vzhledem k tomu, že Rada vzala v potaz návrhy Parlamentu, představuje konečný text rovnováhu mezi hospodářskou soutěží a sociální ochranou. Směrnice zahrnuje například manažerské poradenské služby, cestovní kanceláře a služby v oblasti cestovního ruchu včetně služeb turistických průvodců, stavebnictví včetně služeb architektů, služby v oblasti nemovitostí či podpůrné služby pro domácnosti. Evropský parlament také pozměnil původní návrh směrnice tak, aby se nová legislativa nijak nedotkla vnitrostátního pracovního práva, pracovních podmínek a sociálního zabezpečení a odmítl princip země původu. Směrnice byla přijata v EP 15. 11. 2006 a lhůta pro převedení do vnitrostátního práva je do 28. 12. 2009.
Finanční trhy
Poslanci přijali legislativu, která si klade za cíl vytvořit v Evropě stabilní a konkurenceschopný trh s finančními službami. Parlament žádal Komisi, aby rychleji reagovala na finanční krizi a zavedla jednotný systém dohledu nad dosud fragmentovanými evropskými finančními trhy.
Kapitálové požadavky pro banky
Evropský parlament přijal směrnici o kapitálových požadavcích, která aktualizuje evropská pravidla týkající se kapitálových požadavků pro banky a úvěrové instituce. Cílem bylo vytvořit komplexnější přístup ke kapitálovým požadavkům pro bankovní ústavy, který by zohledňoval možná rizika a umožňoval tak lépe předcházet krizím. Nová pravidla stanoví přesnější požadavky na disponibilní kapitál, tj. na výši “interního kapitálu”, kterým musí banky a investiční instituce disponovat, aby byly schopny pokrýt svá rizika a ochránit vkladatele. Tato pravidla vstoupila v platnost v letech 2007–2008. Tento balíček však nepokrývá všechny oblasti. Komise proto nyní navrhla jeho aktualizaci, která zohlední jednak zmíněné nepokryté aspekty, a jednak aspekty vyplývající z finanční krize. Směrnice byla přijata v EP 28. 9. 2005. 
Záruka bankovních vkladů do 100.000 EUR
Poslanci podpořili legislativu, díky níž budou v případě úpadku banky vklady spotřebitelů zaručeny až do výše 100.000 EUR. Stávající minimální úroveň záruky 20.000 EUR bude od června 2009 zvýšena na 50.000 EUR a od konce roku 2010 na 100.000 EUR. Poslanci rovněž prosadili, aby měli spotřebitelé v naléhavých situacích rychlejší přístup ke svým úsporám. Podle potřeby bude vytvořen mechanismus pro přeshraniční spolupráci. 
Výzva k přijetí legislativy v oblasti finančních služeb
Poslanci rovněž široce projednávali opatření, jež by měla být v nejbližší době přijata, a požádali formálně Komisi, aby předložila návrhy v řadě oblastí, z nichž některé jsou přímo spojené s finanční krizí. Parlament požadoval změny, které by zajistily, že systém kapitálových požadavků se bude týkat všech finančních institucí, bez ohledu na jejich právní formu, což by vedlo k zahrnutí zajišťovacích investičních fondů a soukromých kapitálových fondů, a přísnější dohled nad přeshraničními finančními institucemi.
Životní prostředí a klimatické změny
Přísnější pravidla pro chemické látky, konkrétní cíle pro další využití a recyklaci odpadu, ochrana podzemích vod před znečištěním či sběr baterií a akumulátorů jsou některé z otázek v oblasti životního prostředí, jimiž se Evropský parlament zabýval v tomto volebním období. Poslanci se rovněž zasadili o přísnější kontrolu pesticidů. Evropský parlament usiloval o zvýšení energetické účinnosti a podílu obnovitelných zdrojů v evropském energetickém mixu, jakož i snížení skleníkových plynů. 
Finanční prostředky
Vzhledem k tomu, že Evropský parlament sdílí rozpočtové pravomoci s Radou ministrů EU, ovlivnili poslanci konečnou podobu dlouhodobého finančního plánování Unie na období 2007–2013 a stejně tak spolurozhodují o ročních rozpočtech Unie. Politické priority Parlamentu se odrážejí v prostředcích vyčleněných na jednotlivé programy.
Finanční rámec 2007–2013: € 864,316 miliard – 1,048 % HDP Unie
Po dvou letech jednání se zástupci národních vlád v Radě ministrů přijal Evropský parlament v roce 2006 finanční rámec na období 2007–2013. Největší část rozpočtu je určena na zemědělství (42,9 %) a strukturální a kohezní fondy (35,6 %). Priority EP byly: výzkum a inovace, transevropské sítě, ochrana spotřebitele, strukturální fondy a životní prostředí. V EP byl finanční rámec schválen 17. 5. 2006. 
Strukturální a kohezní fondy: € 347,410 miliard
Úkolem strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které představují 35,6 % souhrnného rozpočtu EU, je posílit solidaritu a snížit rozdíly mezi jednotlivými regiony EU. Mezi hlavní fondy patří: Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský sociální fond. Česká republika získala ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro období 2007–2013 přibližně € 26,7 mld. V EP byla alokace do strukturálních fondů schválena 4. 7. 2006. 
7. rámcový výzkumný program: € 53,2 miliard na inovace
Výzkumné programy mají zvýšit potenciál hospodářského růstu investicemi do některých klíčových oblastí, jako je zdravotnictví, zemědělství, biotechnologie, informační a komunikační technologie, nanotechnologie, energetika, životní prostředí, sociálně-ekonomické vědy, bezpečnost a vesmír. Celkový rozpočet na sedmileté období činí € 53,2 miliardy. V EP byl výzkumný program schválen 30. 11. 2006. 
Vzdělávací programy 
Na období 2007–2013 byl na evropské vzdělávací programy vyčleněn rozpočet ve výši € 6,97 milionů. 40 % těchto prostředků je určeno na program Erasmus, který financuje přibližně 200.000 studentů, jež každoročně vyjíždějí za studiem do jiných členských států. Financování bylo schváleno 24. 10. 2006.
Evropský technologický institut (ETS)
Evropský parlament podpořil vznik Evropského technologického institutu. Celkový rozpočet ETS na prvních šest let dosáhne podle odhadů € 2,4 miliardy a bude financován ze soukromých a veřejných zdrojů. Z rozpočtu EU bude na tento evropský pilotní projekt zaměřený na podporu inovací vyčleněno € 308,7 milionů. Nařízení bylo přijato v EP 11. 3. 2008.
Program Daphne III pro boj proti násilí páchaném na ženách a dětech
Daphne je evropský program, který byl původně zaveden v roce 1997 na žádost Evropského parlamentu. Financuje opatření zaměřená na předcházení a potírání veškerých forem násilí páchaného na dětech a ženách. Na období 2007–2013 na něj bylo vyčleněno € 116,85 milionů. Rozhodnutí bylo přijato v EP 22. 5. 2007.
V této příloze je použito textů z webové stránky Evropského parlamentu k volbám v červnu 2009 (http://www.europarl.europa.eu/)




