
 

Pan Ondřej BENEŠÍK      Kopie: Pan Radek VONDRÁČEK 

předseda výboru pro evropské záležitosti        předseda Poslanecké sněmovny  

Poslanecká sněmovna     Sněmovní 4 

Sněmovní 4       118 26 PRAHA 1 

118 26 PRAHA 1 

 

 

 

 

EVROPSKÁ KOMISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brusel, 23.11.2020 

 C(2020) 8333 final 

 

 

Vážený pane předsedo, 

Komise děkuje Poslanecké sněmovně za stanovisko k výroční zprávě za rok 2019 o 

používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty 

{COM(2020) 272 final}. 

Komise bere politický dialog s vnitrostátními parlamenty velmi vážně. Jejich příspěvek k 

utváření evropské politiky v kontextu mechanismu kontroly subsidiarity a našeho 

politického dialogu je zásadní pro propojení občanů a institucí EU a zajištění toho, aby 

opatření EU přinášela vhodnou a přiměřenou reakci na potřeby našich občanů. Za 

současných hospodářsky a sociálně nepříznivých okolností způsobených pandemií 

COVID-19 se tento dialog stává ještě důležitějším.  

Každé stanovisko zaslané vnitrostátním parlamentem a všechny v něm obsažené návrhy 

jsou příslušnými útvary Komise pečlivě zaznamenány a analyzovány a jsou k dispozici 

komisařům a zástupcům Komise při legislativních jednáních o návrzích mezi Evropským 

parlamentem a Radou.  

Komise oceňuje návrhy vnitrostátních parlamentů o možnostech zintenzivnění politického 

dialogu a zároveň je vybízí, aby se nejprve zapojily do procesu tvorby politiky v 

předlegislativních fázích. 

Komise rovněž sdílí názor Poslanecké sněmovny, že v diskusích o budoucnosti Evropy 

musí hrát vnitrostátní parlamenty důležitou roli. Ve svém sdělení o plánování konference 

o budoucnosti Evropy
1
 určeném Evropskému parlamentu a Radě Komise zdůraznila 

zásadní roli vnitrostátních parlamentů, které se podílejí na přípravě konference a na 
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jejím úspěchu. Jejich zapojení přispěje k tomu, aby konference mohla dalece přesáhnout 

evropské metropole a dostala se do všech koutů Unie.  

I přes zpoždění způsobené pandemií je konference pro Komisi stále prioritou. V současné 

době jednají Evropský parlament, Rada a Komise o společném prohlášení, které se týká 

rozsahu a struktury konference a nastiňuje její zásady a cíle. 

Komise se těší na další pokračování politického dialogu s Poslaneckou sněmovnou v 

budoucnu.  

S úctou 

 

 

Maroš Šefčovič 

místopředseda 
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