Parlament České republiky
Kancelář Poslanecké sněmovny

Parlamentní institut

Administrativní a odborná podpora zahraniční a
evropské politiky ve vybraných parlamentech EU
(dolních komorách)

Informační podklad: č. 1.155

Zpracovaly: JUDr. Jindřiška Syllová
Mgr. Magdaléna Zralá

květen 2004
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je
možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

1.155

3

OBSAH:
ÚVOD

4

BELGIE – SNĚMOVNA ZÁSTUPCŮ

6

DÁNSKO – FOLKETINGET

7

ESTONSKO – RIIGIKOGU

8

FINSKO – EDUSKUNTA

9

FRANCIE – NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

10

FRANCIE – SENÁT

11

IRSKO – DÁIL

12

ITÁLIE – POSLANECKÁ SNĚMOVNA

13

LITVA – SEIMAS

14

LOTYŠSKO – SAEIMA

15

MAĎARSKO – NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

16

NĚMECKO – SPOLKOVÝ SNĚM

17

NIZOZEMSKO – DRUHÁ KOMORA (TJ. DOLNÍ SNĚMOVNA)

18

POLSKO – SEJM

19

PORTUGALSKO – SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY

20

RAKOUSKO - NÁRODNÍ RADA

21

SLOVENSKO - NÁRODNÍ RADA SLOVENSKÉ REPUBLIKY

22

SLOVINSKO – NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

23

ŠPANĚLSKO – KONGRES ZÁSTUPCŮ

24

ŠVÉDSKO – RIKSDAG

25

VELKÁ BRITÁNIE - DOLNÍ SNĚMOVNA

26

PRAMENY:

27

_______________________________________________________
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se
souhlasem Parlamentního institutu a autora.

1.155

4

Úvod
Následující komparace shromažďuje dostupné údaje z organizace dolních komor podstatné části
parlamentů EU. Komparace uvádí:
1. Organizace evropských záležitostí v parlamentu
Jak se ukazuje, organizace evropských záležitostí je ve většině parlamentů roztříštěná. Zejména se
evropské záležitosti dělají v příslušném výboru. Tento výbor se ve většině států soustřeďuje na
evropskou politiku (vývoj integrace – tj. projednávání summitů a základních politických
dokumentů). Jakým způsobem se to dělá, je zpracováno v práci Parlamentního institutu č. 1080. Ve
většině parlamentů se výbor věnuje i předběžné kontrole dokumentů sekundární legislativy, ovšem
s různou intenzitou. Některé výbory kontrolují všechny dokumenty se zákonnou relevancí, jiné se
omezují na pár (3 až 10) dokumentů za rok. K těmto činnostem slouží většinou posílený sekretariát
výboru nebo (ve státech, kde je práce intenzivnější) zvláštní odbor nebo oddělení, někde podpora ze
strany výzkumného centra (tzv. research) nebo dokumentačního oddělení. Tento specializovaný
útvar má v některých případech zastoupení v Bruselu.
Výjimečně si kontrolují svoji oblast evropské legislativy věcné stálé výbory a zkontrolované věci
posílají evropskému výboru.
Informační záležitosti ohledně EU a odborná podpora evropské politiky poskytují ve většině komor
research odbory.
Kontrola slučitelnosti zákonů od přicházejících od vlády se v evropských výborech neprovádí, je
soustředěna do věcných výborů za asistence legislativních služeb popř. jiných útvarů.
Zvláštní útvar má Švédsko, kde je v rámci parlamentu Informační středisko pro EU pro veřejnost
(jako jedno z hlavních informačních středisek v zemi). Poskytuje on-line majlové odpovědi na
dotazy a kvalifikovanou pomoc občanům i ohledně složitějších dotazů.
2. Organizace zahraničněpolitické podpory parlamentu
Praktickou organizací zahraničních styků orgánů parlamentu se ve všech kancelářích zabývá
zahraniční či mezinárodní odbor, který plní funkce u meziparlamentních delegací (zde odbornými
tajemníky), u zahraničních cest a dalších aktivit (návštěvy, skupiny přátel, pozorovatelé voleb,
Frankofonie apod.) Ve většině států používá tento odbor pro určité odborné věci podporu research
odboru, pokud tato specializace je v research odborech rozvíjena a je dostatečně velký, jinak jsou
prezentovány materiály od vlády. V dalších parlamentech se používá odborná podpora od
sekretariátu zahraničního výboru popř. externí podpora.
Výbor pro zahraniční záležitosti si ve většině případů připravuje podklady sám za pomoci svých
odborných a operativních sil a zejména vlády popř. externích poradců (u velkých parlamentů).
Obecná zahraniční politika je ve všech parlamentech do velké míry závislá zejména na informacích
z vlády.
3. Zahraniční politika sekretariátu předsedy komory
Politickoodborná podpora předsedy komory závisí na tom, jaké má parlament i předseda postavení
v národním státním systému (forma vlády). V britské tradici je předseda zcela objektivní a
nevykonává žádnou podstatnou zahraniční politiku ani politiku vůbec. Pak má minimální sekretariát
a všechny záležitosti vyřizuje vláda, resp. rozhoduje vláda.V ostatních státech naší velikosti má
předseda střední sekretariát (1-5 odborných pracovníků), z nichž někteří jsou političtí poradci. Ve
velkých státech jsou sekretariáty velké a poradci specializovaní, často využívají podporu externistů
a materiály od vlády.
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Pozn. č. 1:
K počtu pracovníků v tabulce: pracovníci, uvedení v kolonkách, jsou odborní pracovníci tj.
vysokoškoláci (sekretářky nejsou uvedeny, pokud není řečeno něco jiného). Pokud se hovoří o
expertech či odbornících, jde o poradce s věcnou specializací – nejen úředníka.
Pozn č. 2
Informace z nových členských států jsou zcela nové, ovšem organizace se ve všech státech teprve
tvoří.
Pozn. č. 3
N – informace nebyla zjištěna
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STÁT Belgie – Sněmovna zástupců
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:

Sekretariát výboru

Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru
Zahraniční odbor jako celek:
Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU

Existuje, název
Federální výbor pro
evropské záležitosti
(společný pro obě
komory)
Ano, každá komora má
samostatný sekretariát

Ano
Malý sekretariát
Odbor pro vztahy veřejné
a mezinárodní
Ne
Ne
Ne
Ne

Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby

CRA (compte rendu
analytique)
Ne
Ne

Předseda parlamentu – sekretariát či kabinet:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Ano
N
Ne

Výzkumná služba (research):

Pracovníci (Počet)

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné

2 v každé komoře, malý Operativa výboru plus politická odbornost. Každý stálý výbor má tzv.
sekretariát bez věcných „europromotora“, který sleduje přijímané akty v orgánech Evropské
unie a sledování posílá sekretariátu Federálního výboru pro EU
odborníků, evropskou
legislativu sledují stálé
výbory

N

Zabývá se kromě mezinárodních vztahů i PR a styky s tiskem
(informace pro veřejnost, publikace apod.)

O EU se starají zejména sekretariáty stálých výborů
Analytický odbor

Asi 4
Evropská politika předsedy je podporována sekretariátem výboru pro
evropské záležitosti
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STÁT Dánsko – Folketinget
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru
Výbor „pro zahraniční vztahy“:

Sekretariát výboru
Zahraniční odbor jako celek:
Oddělení pro zahraniční vztahy zahr. odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahr. odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU

Výzkumná služba (research):
Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby
Předseda parlamentu – sekretariát:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Existuje, název

Pracovníci (Počet)

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné

Ano
2 výbory:
Výbor pro zahraniční
politiku
Výbor pro zahraniční
záležitosti

3 experti

Je součástí Sekretariátu EU (viz níže)

Mezinárodní sekretariát

10 pracovníků,
specializováni dle
delegací a výborů

Je odpovědný za podporu zahraničního výboru a ostatních výborů
v zahraniční politice, dále za meziparlamentní vztahy

Ne
Ne
Sekretariát EU
25
3 jednotky:
-Sekretariát výboru pro
evropské záležitosti (3
experti)
- Rádce pro EU (4
experti)
- Informační služba EU (4
experti, 7 studentů)
Odbor studií a
N
dokumentace
Jiné rozdělení služby
Jiné rozdělení služby
Malý kabinet v čele
s koordinátorem
Ne
Ne

7 včetně sekretářek

Včetně studentů a adm. pracovníků
Rádce pro EU je základní odbornou jednotkou parlamentu ohledně EU,
poskytuje služby i věcným výborům a dalším útvarům ohledně EU,
zpracovává legislativu EU, radí poslancům atd.
Informační služba slouží veřejnosti, odpovídá na otázky.

Zabývá se výzkumnou podporou parlamentu, specializace věcná

Za zahraniční politiku předsedy odpovídá Mezinárodní sekretariát (viz
výše)
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STÁT Estonsko – Riigikogu
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru
Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru
Zahraniční odbor jako celek:
Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):
Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby

Existuje, název
Výbor pro záležitosti EU

Odbor pro zahraniční
vztahy
Ne
Ne
Ne
Ne
Odbor pro ekonomické a
sociální informace
Ne
Ne

Předseda parlamentu – sekretariát:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Pracovníci (Počet)

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné

3

Poskytují organizační i odborné služby

3
9

Poskytují organizační i odborné služby
Technická podpora zahraničních styků celého parlamentu, účast
v meziparl. shromážděních

Asi 12

Slouží zejména k ekonomickému a sociálnímu hodnocení zákonů, ostatní
výzkumné funkce plní jen okrajově

4, 1 politický poradce

V zahr. politice používá služeb Odboru pro zahraniční vztahy, zejména
technických, a pracovníků zahr. výboru

Ne
Ne

Sekretariát používá pro politiku EU sekretariát Výboru pro evropské
záležitosti
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STÁT Finsko – Eduskunta
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru

Existuje, název
Velký výbor (Grand
Committee)
Ano

Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru

Ano

Zahraniční odbor jako celek:

Mezinárodní odbor

Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):

Ne
Ne
Sekretariát pro EU

Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):
Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby

Ne
Ano
N
N

Předseda parlamentu – sekretariát:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Poradce je zároveň
mluvčím předsedy
Ne

Pracovníci (Počet)

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné

3 (specialisté na
Evropu) plus zástupce
parlamentu v Bruselu

Zpracovávají agendu včetně stanovisek, jsou podpořeni 4 technickými
pracovníky, používají podporu research a specialistů na EU na částečný
úvazek

2 (specialisté na
zahraniční vztahy)
21 (včetně technického
personálu)

Zpracovávají agendu výboru včetně stanovisek, používají podporu
research
Pracuje pro meziparlamentní delegace a technickou podporu zahraničních
cest

Zahrnuje sekretariáty
Velkého výboru,
Výboru pro zahraniční
vztahy a zástupce
parlamentu
Asi 25

Relativně velká služba s širokým zaměřením

3 poradci

V evropských a zahraničních věcech pomáhají předsedovi zejména
příslušné výbory (Velký výbor v evropských záležitostech) a jejich
sekretariáty, využívá dotazy na research

1
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STÁT Francie – Národní shromáždění
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru

Existuje, název
Delegace pro EU
Viz níže

Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru
Zahraniční odbor jako celek:

Ano
Ano
1 vedoucí plus 6
Ředitelství mezinárodních
služeb se dělí na: viz
následující 2 řádky plus
Protokol (Protokol 5 lidí)
Služba pro mezinárodní
Asi 20
vztahy

Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru

Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):

Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):
Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby

Služba pro evropské
záležitosti (viz výše)
Služba pro evropské
záležitosti EU (patří
k Delegaci, ale je
podřízena ředitelství
mezinárodních služeb)
Ne
Služba studií a
dokumentace
Rozdělení podle věcné
specializace
Rozdělení podle věcné
specializace

Pracovníci (Počet)
Viz Služba pro evropské
záležitosti níže

Teritoriálně orientovaní odborníci
Koordinuje všechny mezinárodní aktivity

Oddělení pro shromáždění a mezinárodní organizace
Oddělení pro meziparlamentní spolupráci
Oddělení Frankofonie
Oddělení pro parlamentní vztahy a zahraniční studie

Viz výše
25 odborníků, část
2 oddělení:
věcně specializovaných, Oddělení Evropských společenství a Evropské unie
část teritoriálních (dle
Oddělení studií a vztahů s evropskými parlamenty Evropské věci dělá
členů EU)
Asi 30

Je rozdělena podle věcné specializace

Kromě vlastních sil dostává služby od dipl. Protokolu a ostatních
zahraničních služeb a Služby studií a dokumentace
Teritoriálně zaměření poradci

Předseda parlamentu – sekretariát:

Ano – kabinet

13

Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy

Oddělení zahraničních
vztahů kabinetu
Poradce

6

Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné
Viz níže

1

Pracuje v Oddělení zahr. vztahů, kromě EU dělá kještě celou Evropu a
Rusko
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STÁT Francie – Senát
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru

Existuje, název
Delegace pro EU
Odbor pro evropské
záležitosti Senátu
(spolupracuje s Delegací)

Výbor „pro zahraniční vztahy“:

Výbor pro zahraniční
vztahy, obranu a armádu
Ano

Sekretariát výboru

Pracovníci (Počet)

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné

7 plus 2 plus 1(7
oborových specialistů
na EU plus 2
dokumentaristé plus 1
zástupce v Bruselu)

Dokumentační a odborná činnost pro Delegaci – legislativu EU a její
implementaci

4

Sekretariát má věcné specialisty, 1 je kromě jiného i pro obranu
v evropských vztazích, 1 pro zahraniční politiku Francie
Francouzské zahraniční vztahy jsou rozsáhlé, byro zajišťuje Frankofonii,
meziparlamentní organizace, rozsáhlé skupiny přátel, volební
pozorovatele atd. Činnost je zejména operativní.

Zahraniční odbor jako celek:

Byro pro zahraniční
vztahy

N

Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU:
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):

Ne, jiné rozdělení
Ne, jiné rozdělení
Viz výše
Ne
Služba právnických studií 11

Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby

Ne
Ne

Předseda parlamentu – sekretariát:

Kabinet

Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Ano
Ano

Asi 5 interních
pracovníků
2
1

Zpracovává právní studie včetně komparativních. Kromě toho má komora
Parlamentní úřad pro posuzování legislativy a Parlamentní úřad pro
posuzování veřejné politiky, jde o sbory poslanců, které si objednávají
externí studie a posudky

Kabinet má interní pracovníky a externí poradce (asi 10), specializace
věcná
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STÁT Irsko – Dáil
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru
Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru

Existuje, název
Select Committee
Sub-committee on
European Scrutiny
2 výbory
Select Committee on
Foreign Affairs
Ano

Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):

Interparliamentary
Division
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano

Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby

Ne
Ne

Předseda parlamentu – sekretariát:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Sekretářka
Ne
Ne

Zahraniční odbor jako celek:

Pracovníci (Počet)

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné
Výbor někdy zasedá jako společný se stejným výborem Senátu

4 (2 u každého výboru)

Podvýbor se zabývá kontrolou vlády při legislativě, Výbor politickou
kontrolou

2 (1 úředník, jeden
poradce)
Technicky zabezpečuje zahraniční styky

V jednom odboru s knihovnou, zabývá se odbornou podporou orgánů
parlamentu

1 sekretářka
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STÁT Itálie – Poslanecká sněmovna
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:

Existuje, název
Výbor pro politiku EU

Pracovníci (Počet)

Sekretariát výboru
Výbor „pro zahraniční vztahy“:

Ano
Výbor pro zahraniční
záležitosti

Asi 4

Sekretariát výboru
Zahraniční odbor jako celek:
Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):
Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné
Dělá zejména evropskou politiku. Stanoviska k legislativě EU jsou
vypracovávána na půdě příslušných stálých výborů
Kromě tohoto výboru působí od r. 2001 v komoře Komise pro
parlamentní diplomacii (podorgán organizačního výboru), který
koordinuje zahraniční politiku orgánů parlamentu, skupin a tiskového
odboru, vede jej předseda sněmovny

Servizio Rapporti
internationali
Ne
Ne
Oddělení pro vztahy s EU 3 odborníci, 8
dokumentaristů, 6
sekretářek
Ne
Servizio Studi

Zabývá se zahraničními styky celé sněmovny

Ano

Je odpovědné za výzkumnou podporu výborů a Oddělení pro vztahy
s EU ve věcech EU

Předseda parlamentu – sekretariát:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy

Ano
1 pro diplomacii

Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Ne

Je odpovědné za dokumentaci EU

4
Předseda sněmovny vede Komisi pro parlamentní diplomacii, která
koordinuje zahraniční politiku sněmovny
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STÁT Litva – Seimas
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru
Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru

Existuje, název
Výbor pro evropské
záležitosti
Sekretariát
Výbor pro zahraniční
záležitosti
Sekretariát

Zahraniční odbor jako celek:

Odbor mezinárodních
vztahů

Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):

Ne
Ne
Ne

Pracovníci (Počet)

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné

6 pracovníků (z toho 4
experti)

Od roku 2003 má každý stálý výbor jednoho poradce v záležitostech EU.

5 pracovníků (3 experti,
2 asistenti a tajemník)

Za odbornou podporu odpovídá vedoucí poradce. Sekretariát udržuje
vztahy s Ministerstvem zahraničí, ostatními vládními orgány a
akademickou obcí.
Odpovídá za protokolární záležitosti. Je k dispozici též sekretariátu
předsedy a meziparlamentním delegacím. Pro každou delegaci je určen
jeden pracovník odboru jako tajemník. Tajemníci organizují jednání
delegací, neposkytují odborná stanoviska.

Informační a výzkumný
odbor

Připravuje denní krátké zprávy o dění v Litvě i ve světě s důrazem na EU,
NATO apod. Dále poskytuje informace, odborná stanoviska, studie atp.
Dotazy sekretariátu předsedy jsou vždy zpracovávány přednostně.

Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
2 pracovníci sekretariátu Poskytují na žádost informace veřejnosti a poslancům.
Výboru pro evropské
záležitosti

Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby

Evropské informační
středisko

Předseda parlamentu – sekretariát:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy

Sekretariát předsedy
Ano

1 poradce

Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

N

N

Odpovědný za organizaci a vedení zahraničních záležitostí i záležitostí
týkajících se EU, zabezpečení odborné podpory, psaní projevů atp.
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STÁT Lotyšsko – Saeima
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:

Existuje, název
EAC

Pracovníci (Počet)

Sekretariát výboru

Ano

4, každý obhospodařuje
problematiku 3 Rad
ministrů

Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru

Ano
Ano

Zahraniční odbor jako celek:

Byro mezinárodních
vztahů

Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):
Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby

Ne
Ne
Ne
Ne
Informační odbor
Ne
Ne

Předseda parlamentu – sekretariát:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy

Ano
Ano

Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Ne, jen pro celé zahraničí

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné
Jeho funkce je formulována speciálně v jednacím řádu, má koordinační
úlohu ohledně EU politiky.
Sledují návrhy, které jsou do Rady, a národní pozice k nim. Většinou
pracují na základě vlastní odbornosti, u citlivých věcí využívají research a
vědeckou podporu.

Běžná velikost
sekretariátu
7 pracovníků ( 5
pracovníků pracuje
v jiném oddělení pro
protokol)

Technická a odborná podpora meziparlamentních shromáždění, návštěv a
přijetí zahr. delegací

N

Informační a výzkumné služby.

Asi 4
1

Pro zahraniční politiku využívají služby ministerstva zahraničí.

Poradce pro zahraniční politiku, expertní stanoviska zpracovává na
základě stabilní spolupráce sekretariát zahraničního výboru
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STÁT Maďarsko – Národní shromáždění
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru

Existuje, název
Výbor pro evropskou
integraci
Ano

Pracovníci (Počet)

6 expertů (5 právníků, 1 Kontrola evropské politiky, částečně slučitelnost zákonů
ekonom)

Výbor pro zahraniční
záležitosti
Ano
Odbor pro zahraniční
vztahy

1 expert

Oddělení pro zahraniční vztahy zahr. odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahr. odboru

Viz výše
Oddělení pro Evropskou
unii

5 expertů

Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):

Ne
Ne
Informační středisko

Oddělení pro zahraniční vztahy výzk. služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzk. služby

Ne
Ne

Předseda parlamentu – sekretariát:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekr. předsedy

Ano
Ne
Ne

Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru
Zahraniční odbor jako celek:

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné

Odbor je odpovědný za diplomatické a zahraniční vztahy Parlamentu.
Poskytuje podporu předsedovi parlamentu, místopředsedům i všem
poslancům v oblasti jejich zahraničních aktivit.
Podporoval vstup do EU – informační materiály, včetně předsedy a
místopředsedů, pozorovatelů EP, poslanců (spolupráce s Velkým
výborem – společná platforma vlády a parlamentu při vstupu).
Zprostředkovává kontakty s Bruselem a EP.

Informační středisko poskytuje odborné i knihovnické služby pro
pracovníky parlamentu, výbory a parlamentní kluby, částečně též pro
veřejnost. Středisko řídí společně vedoucí kanceláře parlamentu a
parlamentní knihovna.

Asi 4
Předseda je podporován oddělením pro EU a jeho expertízami
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STÁT Německo – Spolkový sněm
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru

Existuje, název
Výbor pro záležitosti EU
Ano

Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru

Ano

Pracovníci (Počet)
4

Zahraniční odbor jako celek:

Pododdělení PB
?
(Parlamentní vztahy) pod
Oddělením Parlamentních
služeb

Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):

Viz výše
Ne
Ne

Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby

Jedna z částí výzkumné
služby
Ne

Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby
Předseda parlamentu – sekretariát:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Vědecká odborná služba

Prezidiální byro (slouží i
prezidiu)
N
N

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné
Řada výborů má evropsky zaměřené podvýbory
Sekretariát bere odborné služby od Vědecké odborné služby, která se
specializuje podle výborů
Sekretariát bere odborné služby od Vědecké odborné služby, která se
specializuje podle výborů
Má 4 oddělení:
Služba Mluvčí
Meziparlamentní vztahy
Mezinárodní vztahy, výprava cest
Mezinárodní výměnné programy

Asi 70

Slouží zejména výborům, je rozdělena na 2 oddělení podle věcné
specializace, má široké zaměření (i vůči veřejnosti a publikace)
Slouží zahraničnímu výboru

Několik referentů

Kromě prezidiálního byra je centrálně řízen protokol, který je přímo
podřízen kancléři, tiskové středisko a dopisy předsedy přímo předsedovi
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STÁT Nizozemsko – Druhá komora (tj. dolní sněmovna)
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru

Existuje, název
Generální výbor pro
evropské záležitosti
Ano

Pracovníci (Počet)
4, uvažují o zástupci
v Bruselu s malým
sekretariátem

Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):

Výbor pro zahraniční
záležitosti
Ano
2
Ředitelství mezinárodních N
a územních vztahů
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Asi 10

Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby

Ne
Ne

Předseda parlamentu – sekretariát:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Malý sekretariát
N
N

Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru
Zahraniční odbor jako celek:

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné
Zabývá se všemi evropskými záležitostmi (zejména konzultacemi
s vládou před přijetím aktu, sledováním vývoje EU)
Odborníci vybírají relevantní akty EU a asistují i ostatním stálým
výborům

Řídí sekretariáty věcně souvisejících podřízených výborů (asi 1/3 výborů)
a poskytuje služby v mezinárodních vztazích

Poskytuje výzkumné služby a audit a zprostředkovává externí odborné
služby, pouze v omezeném rozsahu na objednávku předsednictva

N
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STÁT Polsko – Sejm
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru
Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru
Zahraniční odbor jako celek:
Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):
Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby
Předseda parlamentu – sekretariát:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekr. předsedy

Existuje, název
Ano
Je součástí jednotky pro
záležitosti EU(tj.
zahraničního odboru)
Ano

Pracovníci (Počet)

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné

Viz níže

Viz níže

Malý sekretariát bez
expertů

Nevypracovává odborná stanoviska, využívá research a externí experty

Úřad pro meziparlamentní
vztahy
Ano
6 – 7 (nejsou specialisty
Jednotka pro záležitosti
Evropské unie, je součástí na právo EU)
Zahraničního odboru
V rámci zahraničního
odboru, viz výše

Zabývá se protokolem a meziparlamentními vztahy, zastřešuje zahraniční
vztahy celkově

Úřad pro výzkum
Ano
Ano, Jednotka
Evropského práva

Velká služba pokrývá řadu specializací

Asi 60
N
7 právníků

6 poradců
Kromě sekretariátu má
tým poradců začleněný do
sekr.
1 poradce
1 poradce

Využívá odborných služeb research, zejména Jednotky pro evropské
právo

Zabývá se slučitelností
Tým poradců koordinuje přípravné studie, návrhy projevů, shromažďuje
informace, tým poradců využívá i research
Zaměření záleží na předsedovi
Zaměření záleží na předsedovi
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STÁT Portugalsko – Shromáždění republiky
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru
Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru
Zahraniční odbor jako celek:
Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):

Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby
Předseda parlamentu – sekretariát:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Existuje, název
Výbor pro evropskou
integraci a zahraniční
záležitosti
Ano

Pracovníci (Počet)

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné
Jde o výbor jak pro Evropu, tak pro zahraniční vztahy. Zabývá se akty
přijímaným v EU jen výběrově.

2-3 na výbor

Sekretariáty jsou podřízeny divizi pro výbory, ta slouží všem podle jejich
potřeb

Viz výše (jediný
s evropským)
Kabinet pro mezinárodní N
vztahy a protokol
Oddělení pro mezinárodní 9 plus 3 sekretářky
vztahy
Ne
Ne
Ne
Divize legislativních
informací , Evropská
informační jednotka
v knihovně
Ne
Ne
Malý sekretariát

3
1 politický poradce

Rozděluje se na mezinárodní vztahy a protokol
Pracuje převážně technicky na zahraničních cestách, přijetích, delegacích
do meziparlamentních shromáždění

Legislativní informace, legislativní služba, research omezeně
Knihovna: vyhledávání evropských dokumentů a informací

Organizační záležitosti a politiku zajiš’tuje předsednictvo - Mesa

Ne
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STÁT Rakousko - Národní rada
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru

Existuje, název
Pracovníci (Počet)
Hlavní výbor
1
Plus Podvýbor pro otázky
EU
Sekretariát podvýboru
3-4

Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru
Zahraniční odbor jako celek:

Ano
Ano
Mezinárodní služba

Oddělení pro zahraniční vztahy zahr. odb.
Oddělení pro evropské vztahy zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):

Viz výše
Oddělení pro evropské
vztahy
Ne
Ne
Malá služba

Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby

Ne
Ne

Předseda parlamentu – sekretariát:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekr. předsedy

Ano
Ne

3-4
Asi 16 odborných
pracovníků

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné

Připravuje podklady pro projednávání záležitostí EU (záležitosti se
neprojednávají často)

Má oddělení:
Bilaterální vztahy (zejména skupiny přátel)
Multiratelární vztahy (parlamentní shromáždění)
Evropské vztahy (vztahy s EU, zejména COSAC)
Organizace návštěv
Zajišťuje kontakt s evropskými institucemi, informace o EU, kromě
legislativních záležitostí

4

Služba slouží pro okamžité dotazy z veřejnosti ohledně parlamentarismu a
k dalším informacím, (celá vědecká služba zahrnuje i knihovnu a
dokumentaci parlamentu, s nimi má asi 20 lidí)

3
1

Vedoucí byra, politický referent, mluvčí
Zároveň s ostatními politickými záležitostmi
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STÁT Slovensko - Národní rada Slovenské republiky
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru

Existuje, název

Pracovníci (Počet)

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné

Ano

1

Výbor nemá žádného specialistu, používá služeb zahraničního odboru a
research

Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru

Ano

1

Tzv. diplomatický
protokol
Ne
Ne
Odbor pro evropské
záležitosti
Ne
Research se jmenuje
Odbor Parlamentního
institutu
Ne
Oddělení pro EU
Všeobecný poradce
předsedy
Ne
Ne

10

Výbor nemá žádného specialistu, používá služeb zahraníčního odboru a
research
Zabývají se zejména technickou, nikoliv expertní podporou zahraniční
politiky

Zahraniční odbor jako celek:
Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):
Oddělení pro zahraniční vztahy
Oddělení pro evropské záležitosti
Předseda parlamentu – sekretariát
Specialisté pro zahraniční vztahy
Specialisté pro evropské záležitosti

2

Jde o vznikající zvláštní odbor (podřízen kancléři), jeho úkolem bude
informovat o politice EU a pozicích vlády k evropské legislativě

9

Zabývá se odbornou podporou parlamentních orgánů a poslanců,
komparatistikou, zahraniční politikou, ekonomickým výzkumem, asistuje
rozpočtovému výboru

Asi 3
1

Je politickým poradcem, není specializován na zahr. vztahy
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STÁT Slovinsko – Národní shromáždění
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:

Sekretariát výboru
Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru
Zahraniční odbor jako celek:

Existuje, název
Komise pro evropské
záležitosti

Pracovníci (Počet)

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné
Odborné zázemí poskytují Komisi experti zaměstnaní v rámci struktury
nazvané Sekretariát Národního shromáždění (dohromady více než 30
odborníků). Poskytují odbornou podporu všem specializovaným
výborům (místo jednotlivých tajemníků).

4 experti
Výbor pro zahraniční
politiku
Odbor mezinárodních
vztahů

Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):

Ne
Ne
Ne
Ne
Výzkumný odbor

Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby

N
N

Předseda parlamentu – sekretariát:

Ano, kabinet

Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Ne
Ne

Výbor nemá samostatný sekretariát ani odborné zázemí. Využívá služby
Odboru mezinárodních vztahů. Vedoucí tohoto odboru je zároveň
tajemníkem Výboru.
6 expertů, 3
administrativní
pracovníci

Odbor má na starosti mezinárodní aktivity parlamentu na všech
úrovních, od jeho předsedy, přes Výbor pro zahraniční politiku a
delegace do meziparlamentních shromážděních, po jednotlivé poslance.
Odbor sbírá informace a připravuje stanoviska v oblasti zahraniční
politiky.

Přes 10

Poskytuje odborné informace všem orgánům Národního shromáždění
týkající se současné či budoucí legislativy nebo činnosti Národního
shromáždění a jeho orgánů.

Asi 3-4

Předseda parlamentu využívá především služby Výzkumného odboru,
Odboru mezinárodních vztahů či expertů pracujících pro Komisi pro
evropské záležitosti.
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STÁT Španělsko – Kongres zástupců
ÚTVAR
„Evropský“ výbor (pro obě komory)
Sekretariát výboru
Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru
Zahraniční odbor jako celek:

Existuje, název
Smíšený výbor pro
EU

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné
Aktivita výboru při kontrole vlády i jiných evropských aktivitách je
minimální, výbor poskytuje jen nejdůležitější politické informace.

Asi 3
Výbor pro zahraniční
vztahy
Ředitelství parlamentních
vztahů

Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):

Viz výše
Ne
Ne
Ne
Ředitelství studií a
dokumentace

Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby

Ne, ale zabývá se zahr.
politikou
Ne, ale zabývá se
zahraniční politikou

Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby

Pracovníci (Počet)

Předseda parlamentu – sekretariát:

Malý

Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Ne
Ne

Asi 3
N, velký souhrn odborů

Relativně velká služba
(19 lidí)

Ředitelství má 3 odbory:
Odbor protokolu
Odbor meziparlamentních vztahů
Informační servis
Odborné služby pro cesty poskytuje research, viz níže.

Kromě dalších má odbory:
- Studií
- Komparací
Služba se věnuje zejména studiím k návrhům zákonů, individuálním
poslancům poskytuje jen hotové informace. Dále zpracovává informace o
činnosti parlamentu a další ( i o EU) a publikace k tomuto.
Služba poskytuje výslovně informace pro zahraniční cesty delegací
Zahraniční politikou se zabývá.
Evropskou problematikou se výzkumná služba zabývá

N

Předseda není považován za orgán, jen předsedu, orgánem je Mesa,
z tohoto důvodu nemá mít vlastní politiku
Využívá pro cesty research.
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STÁT Švédsko – Riksdag
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:

Existuje, název
Advisory Committee on
European Union Affairs
Odborný sekretariát

Pracovníci (Počet)

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné

4

Všichni experti jsou specialisty na EU, výbor používá research zřídka

Odborný sekretariát

3 specialisté
18

Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):

International department
(RIK)
Nemá zvláštní oddělení
Nemá zvláštní oddělení
Jen EU-Koordinátor

Výbor využívá zejména vlastní odbornosti a využívá i research (7
požadavků za minulý rok).
Jde o odborníky, kteří kompilují podklady. Má zvláštní oddělení pro
meziparl. shromáždění.

Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):
Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby

Ne
Velká služba
N

Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby

N

Předseda parlamentu – sekretariát:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy

Žádný sekretariát
Ne

Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Ne

Sekretariát výboru
Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru
Zahraniční odbor jako celek:

Je odpovědný za podporu a koordinování všech útvarů v záležitostech
EU.
Okolo 40
O odděleních jsme nedostali informaci, 5% úkolů se týká zahraniční
politiky, některé i EU

Zahraniční odbor kompiluje podklady pro předsedu a podporuje jeho
mezinárodní styky. Pro podporu se předseda obrací i na výbory a research
(27 úkolů za minulý rok).
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26
Dolní sněmovna

ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru

Existuje, název
Select Committee on
European Scrutiny
Ano

Sekretariát výboru

1.Foreign Affairs Select
Committee
2. Select Sommittee on
International
Development
Ano

Zahraniční odbor jako celek:

Overseas Office

Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):

Ne
European Section
Ne, pouze 2 zástupci
parlamentu v Bruselu
Ne
V rámci knihovny existují
výzkumné odbory
International affairs and
Defence section
1 specialista v rámci
International Section

Výbory „pro zahraniční vztahy“:

Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):
Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby
Předseda parlamentu – sekretariát:

Malý sekretariát

Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy

Ne
Ne

Pracovníci (Počet)

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné

16, z toho 2 legislativci
a 4 specialisté, dále
úředníci

Výbor kromě svých poradců používá i služeb zahraničního odboru
(Overseas Office) a research (knihovny)
Zabývají se kontrolou vlády v EU

1.7 pracovníků, plus 5
poradců na částečný
úvazek
2. 5 pracovníků, plus 9
poradců na částečný
úvazek
8

5

Výbory využívají svých poradců, občas i research

Podpora parlamentních delegací a meziparlamentních styků, monitoruje
činnost mez. organizací, nemá žádné odborníky na zahraniční politiku,
jeho podpora je technická. Používá podpory research a knihovny
Zabývá se podporou parlamentních delegací

12 (5 specialisté, 3
knihovníci, 4 úředníci
1
Asi 3

Speaker se vzhledem k neutralitě zásadně nevyjadřuje k politickým ani
zahraničním záležitostem
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Prameny:
Zpráva ze služební cesty, únor 2004, Španělsko
Internetové stránky parlamentů, jednací řády parlamentů
Schick, Schreiner, So arbeitet Deutsche Bundestag, NDV 2003
Odpovědi na dotaz v rámci ECPRD (Německo, Slovensko, Litva, Estonsko, Maďarsko)
Seminar on parliamentary administrations and legislative cooperation, ECPRD, Warsaw, 2003
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Prázdná tabulka:

STÁT
ÚTVAR
„Evropský“ výbor:
Sekretariát výboru
Výbor „pro zahraniční vztahy“:
Sekretariát výboru
Zahraniční odbor jako celek:
Oddělení pro zahraniční vztahy zahraničního odboru
Oddělení pro evropské záležitosti zahraničního odboru
Odbor pro EU (samostatný):
Specializovaná oddělení odboru pro EU
Výzkumná služba (research):
Oddělení pro zahraniční vztahy výzkumné služby
Oddělení pro evropské záležitosti výzkumné služby

Existuje, název

Pracovníci (Počet)

Činnost, specializace, popř. podřízenost a jiné

Předseda parlamentu – sekretariát:
Specialisté pro zahraniční vztahy sekretariátu předsedy
Specialisté pro evropské záležitosti sekretariátu předsedy
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