Informace k volbám do Evropského parlamentu – červen 2009 

Evropský parlament (informace o jeho organizačním uspořádání viz příloha 1) je jediným přímo voleným orgánem Evropské unie. První volby do něj se konaly v roce 1979. Od té doby jsou do něj poslanci voleni přímo každých pět let. 
Volby pro volební období 2009 - 2014 se budou po celé Evropě konat mezi 4. a 7. červnem 2009. Právo volit má každý občan členského státu s volebním právem. Hlasovat by tak mohlo 375 miliónů voličů. Ve volbách v roce 2009 bude do Evropského parlamentu zvoleno 736 poslanců. 
Letošní volby do Evropského parlamentu v České republice proběhnou ve dnech 5. a 6. června. Více informací k organizaci a průběhu voleb viz příloha 2. 
Českou republiku ve stávajícím Evropském parlamentu reprezentuje 24 poslanců,  9 z nich je z ODS, 6 z KSČM, 3 byli zvoleni za SNK a ED, 2 jsou z ČSSD, 2 z KDU - ČSL, 2 byli zvoleni za Nezávislé. 
Pokud jde o rozdělení českých poslanců do politických skupin EP, 14 (ODS, SNK a ED a KDU ČSL) jsou členy skupiny Evropské lidové strany (křesťanští demokraté) a Evropských demokratů, 6 (KSČM) skupiny Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice, 2 (ČSSD) skupiny sociálních demokratů v EP, 1 (V. Železný) skupiny Nezávislí / demokracie. 1 poslankyně - J. Bobošíková - je nezařazená. 
Evropský parlament má tři základní pravomoci - legislativní, rozpočtovou a kontrolní. Podrobněji jsou tyto pravomoci popsány v příloze 4. 
Dvě třetiny právních aktů Evropského společenství jsou přijímány v tzv. proceduře spolurozhodování, kde má EP rovnocenné postavení s Radou EU - tj. bez jeho schválení nemůže právní akt (směrnice, nařízení, apod.) vstoupit v platnost. (Informaci o některých právních aktech a dalších činnostech, jimiž se EP zabýval v tomto volebním období viz příloha 5).
Významnou roli má Evropský parlament při schvalování rozpočtu EU - i zde má ve většině případů postavení rovnocenné s Radou. Znamená to spoluschvalování nejen ročních rozpočtů EU, ale i dlouhodobých finančních rámců, financování strukturálních a dalších fondů (např. globalizačního), rámcových programů, apod. 
Pokud jde o kontrolní pravomoci, i ty jsou poměrně silné - s možností vytvářet vyšetřovací výbory ve vztahu k členským státům, podávat žaloby na Komisi a Radu k Soudnímu dvoru ES a s pravomocemi finanční kontroly.
Evropský parlament má klíčovou úlohu i při jmenování Evropské komise - bez jeho souhlasu nemůže být jmenován ani předseda Komise, ani jednotliví komisaři. Navíc má EP právo vyslovit Evropské komisi nedůvěru. 
V EP jsou nejsilnější dvě frakce - Evropská lidová strana a Evropští demokraté(EPP-ED) EPP-ED je složena ze dvou částí - Evropské lidové strany (EPP), která má 74 členských křesťanských a konzervativních stran, označuje se jako středopravá, staví se za federální Evropu založenou na zásadě subsidiarity - demokratickou, transparentní a účinnou, a Evropských demokratů (ED), jejichž členy jsou poslanci EP z britské Konzervativní strany, české ODS a dva poslanci z Portugalska (celkem 37 poslanců z celkem 287 poslanců skupiny EPP-ED). ED je oddána individuální svobodě, právnímu státu, národní suverenitě, volnému podnikání, minimální regulaci, nízkým daním, soukromému vlastnictví, respektu a bezpečnosti každého jednotlivce a silnému transatlantickému spojenectví. V těchto dnech oznamují zástupci ED svůj záměr oddělit se od EPP a založit vlastní frakci. a sociální demokraté (PSE). Tyto dvě skupiny, které dohromady v současném parlamentu mají 504 mandáty - tedy většinu - jsou schopny rozhodujícím způsobem ovlivnit výsledek hlasování. V Evropském parlamentu totiž často hlasuje většina frakce společně. Těžiště hledání kompromisu je ve výborech, které jsou složeny poměrně ze všech politických skupin. Významné je i to, z které skupiny pochází zpravodaj či tvůrce stanoviska pro dané téma, neboť ten tvoří dokument, obsahující základní názor, o němž se poté vyjednává.
Hlasování o některých směrnicích a nařízeních (např. směrnice o službách, o dočasném agenturním zaměstnávání, o sankcích pro zaměstnavatele nelegálních pracovníků) ukazuje, že podobně hlasuje PSE a značná část EPP-ED, proti nim pak často Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL), kde jsou z ČR poslanci zvolení za KSČM. Tato skupina přichází často až s pozměňovacími návrhy, které sice texty vylepšují ve prospěch levicových názorů, ale nenajdou v EP potřebný konsensus. Bylo tomu tak například i u hlasování o návrhu revize směrnice o pracovní době, kde tato skupina přišla s radikálním návrhem zcela odmítnout společné stanovisko Rady. Tento návrh neprošel a parlament nakonec především hlasy většiny obou největších skupin schválil tzv. Cercasovu zprávu, která, byť v rámci určitého kompromisu, přesto znamenala podstatné pozitivní úpravy společného stanoviska Rady EU (a některé jeho části zcela odmítla).
Za velmi významný považuje Evropský parlament Evropská odborová konfederace, která se na něj často obrací při prosazování a hledání podpory pro požadavky evropských odborářů. Jako příklad může posloužit již zmíněná revize směrnice o pracovní době. A nelze samozřejmě zapomenout na zásadní stanovisko, které zejména PSE a členové EPP zaujali ve prospěch odborových požadavků při jednání o směrnici o službách na vnitřním trhu. Takových příkladů je více, některé z nich lze nalézt i v již zmíněné příloze 5 tohoto materiálu.
Existuje koordinační výbor Evropského parlamentu a odborů, který se schází každý druhý měsíc k řešení otázek obecného zájmu, a jednou měsíčně zasedá koordinační byro EP a odborů, které slouží k výměně názorů na konkrétní otázky, o nichž parlament jedná. Aktivní členové těchto týmů za EP jsou zejména ze skupin PSE, EPP, Zelených, GUE/NGL.
Poslanci Evropského parlamentu jsou i odboráři - např. Richard Falbr, bývalý předseda ČMKOS, Jan Cremers, bývalý generální tajemník Evropské federace pracovníků ve stavebnictví a dřevoprůmyslu (EFBWW), Mia de Wits, bývalá předsedkyně belgické odborové ústředny FGTB, Ieke van den Burg z nizozemské odborové ústředny FNV, Harald Ettl, bývalý místopředseda OS textil-oděv-kůže z Rakouska a další.

Shrnutí
Evropský parlament je stále více přímým a rozhodujícím spolutvůrcem legislativy Společenství, která přímo ovlivňuje zákony členských států. Lze tedy říci, že první zápas o podobu i řady našich zákonů proběhne nejprve na půdě Evropského parlamentu. Proto je vysoce důležité politické rozložení sil v něm, které stanoví letošní červnové volby. Platí to tím spíše, že bude-li ratifikována Lisabonská smlouva, pak význam a pravomoci EP nadále vzrostou.
Řada politických reprezentací vyklidila v minulých letech prostor pro nezodpovědné a spekulativní praktiky byznysu a vzdala se své odpovědnosti za udržení dostatečné úrovně systémů sociální a pracovně právní ochrany a veřejných služeb. Je zřejmé, že s postupující krizí se budou o to více snažit přenést tento způsob jednání a rozhodování do EP, včetně snah o likvidaci evropského sociálního modelu jako překážky obnovení konkurenceschopnosti a ekonomického růstu. Pokud by se tak stalo, promítne se to razantně do nové evropské legislativy, a to umenšením demokracie ve prospěch pouze pravidel evropského vnitřního trhu. Snahu o takový posun lze vyvodit jak z novoročního projevu V. Klause a zejména jeho iniciativ k volbám do EP po sjezdu ODS, jakož i z chování samotné této strany a dalších jí podobných, které se začínají v tomto směru aktivizovat a sbližovat. Dosavadní složení EP dovolovalo liberalistické tlaky ze strany EK a Rady EU zastavit nebo zmírnit. EP byl jejich jedinou protiváhou. Povolební změna v rozložení sil v EP, zejména ve prospěch té části pravice, která v podstatě neuznává sociální dialog, a tím ovšem ani odbory, by znamenala pro všechny členské organizace EOK a evropských odvětvových federací silné oslabení jak na evropské, tak i národní úrovni.
Je proto v našem vlastním zájmu nepodcenit volby do Evropského parlamentu, neboť i naše volba ovlivní jeho složení na dalších pět let a jeho vztah k odborům a občanské společnosti.
Zejména v době současné ekonomické krize by nám nemělo být jedno, zda v EP posílí pozice těch, kteří si budou vědomi možnosti jejího zneužití proti sociálním a odborovým právům zaměstnanců, či těch, kteří z principu neuznávají existenci sociálních a dalších forem dumpingu, přehlížejí význam sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání a u nichž má jednostrannou přednost a hodnotu jen zisk.
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