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KAPITOLA I

POSLANECKÝ KLUB ELS

Článek 1

Ustavení poslaneckého klubu

Poslanecký klub byl ustaven dne 11. září 1952. Oficiálně byl uznán dne 23. června
1953 na základě rozhodnutí přijatého dne 16. června 1953 Společným shromážděním
Evropského společenství uhlí a oceli. Dne 19. března 1958 byl znovuustaven v rámci
Evropského parlamentu.

Prohlášení o ustavení, které obsahuje první název poslaneckého klubu, podpisy
zakládajících členů a složení jeho předsednictva, bylo předáno předsedovi Společného
shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli a bylo zveřejněno dne 28. dubna
1954 v Úředním věstníku Evropského společenství uhlí a oceli (sv. 3, č. 7, s. 309).

Prohlášení o znovuustavení, které rovněž obsahuje podpisy členů poslaneckého klubu,
bylo předáno předsedovi Evropského parlamentu.



CS4

Článek 2

Název Klubu

Poslanecký klub se nazývá:

bulharsky: Група на Европейската Народна Партия
(Християндемократи)
ЕНП

česky: Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských
demokratů)
ELS

dánsky: Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
demokrater)
EFP

holandsky: Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-
Democraten)
EVP

anglicky: Group of the European People's Party (Christian
Democrats)
EPP

estonsky: Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
ERP

finsky: Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
EPP

francouzsky: Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-
Chrétiens)
PPE

irsky: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe
Críostaí)
PPE

německy: Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten)
EVP

řecky: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ
Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
ΕΛΚ
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maďarsky: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoport
ENP

italsky: Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico
Cristiano)
PPE

lotyšsky: Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa
ETP

litevsky: Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė
ELP

maltsky: Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
PPE

polsky: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy
Demokraci)
EPL

portugalsky: Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-
Cristãos)
PPE

rumunsky: Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
PPE

slovensky: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanský
demokrati)
EĽS

slovinsky: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov)
ELS

španělsky: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-
cristianos)
PPE

švédsky: Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
EPP

chorvatsky:                    Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski
demokrati) EPP
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Článek 3

Členství v poslaneckém klubu

(1) Poslanecký klub se skládá z poslanců zvolených do Evropského parlamentu na
kandidátních listinách členských stran Evropské lidové strany.

(2) Ostatní poslanci Evropského parlamentu se mohou stát členy poslaneckého klubu
Evropské lidové strany, jestliže podpoří politický program Evropské lidové strany
a přijmou tento jednací řád.

(3) Tito poslanci (3.1 a 3.2) se angažují pro politiku, která, na základě Ústavy,
prosazuje proces federálního sjednocování a integrace v Evropě a jenž je základní
součástí Evropské unie jako unie občanů a států.

(4) Jednajíce na základě komunitárního modelu v rámci EU definují své hodnoty a
cíle v souladu se současným volebním programem ELS, v souladu s principy, jako
jsou svoboda a demokracie, právní stát, dodržování lidských práv a subsidiarita.

Článek 4

Přidružení členové poslaneckého klubu

Poslanci Evropského parlamentu se mohou stát přidruženými členy poslaneckého
klubu, jestliže podpoří základní politiky poslaneckého klubu Evropské lidové
strany a jestliže přijmou tento jednací řád.

Článek 5

Přijímání členů

(1) Rozhodnutí podle čl. 3 odst. 2 a článku 4 ohledně přijímání nových členů musí
schválit většina členů poslaneckého klubu. Alespoň 14 dní před přijetím tohoto
rozhodnutí je nutné konzultovat delegaci / delegace členů zvolených ve stejném
členském státě jako v případě žadatele.

(2) Každý nový člen podepíše dvě kopie prohlášení o ustavení poslaneckého klubu.
Jednu kopii předá sekretariát poslaneckého klubu generálnímu tajemníkovi
Evropského parlamentu, druhá kopie bude uložena v archívu poslaneckého klubu.
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Článek 6

Hlasování v plénu a ve výborech

(1) Členové poslaneckého klubu se zavazují, že v průběhu hlasování obvykle podpoří
linii poslaneckého klubu, mají však právo hlasovat podle svého svědomí a
politického přesvědčení. V případě, že v důležité věci nemají v úmyslu hlasovat
v souladu s linií poslaneckého klubu, informují o tom předsedu poslaneckého
klubu nebo plenární zasedání poslaneckého klubu den před hlasováním.

(2) Členové poslaneckého klubu by měli informovat elektronickými prostředky
odpovědného místopředsedu, jestliže se nemohou účastnit hlasování v plénu.

(3) Odstavce 1 a 2 platí obdobným způsobem i v případě hlasování ve výborech.

Článek 7

Ukončení členství

(1) Členství nebo přidružené členství v poslaneckého klubu končí ukončením
poslaneckého mandátu člena v Evropském parlamentu nebo rezignací.

(2) O vyloučení člena poslaneckého klubu může rozhodnout plenární shromáždění
poslaneckého klubu v tajném hlasování. Návrh na vyloučení z poslaneckého klubu
je nutné písemně doručit všem členům poslaneckého klubu nejméně tři dny před
hlasováním. Poslanecký klub vyslechne názor členů stejné národnosti, jakou má
člen poslaneckého klubu, o kterého se jedná. Rozhodnutí se přijímá
dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů. Rozhodnutí je platné, jestliže se
hlasování zúčastnila alespoň polovina členů.
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KAPITOLA II

ORGÁNY POSLANECKÉHO KLUBU

Článek 8

Orgány Klubu: složení a pravomoci

Orgány poslaneckého klubu Evropské lidové strany jsou:

- plenární shromáždění (článek 9);
- výbor (článek 11);
- předsednictvo poslaneckého klubu a vedoucí národních delegací (článek 14);
- předsednictvo (článek 15).

Článek 9

Plenární shromáždění poslaneckého klubu

(1) Plenární shromáždění je svoláváno předsednictvem nejméně jedenkrát během
týdnů vyhrazených pro jednání poslaneckých klubů a jedenkrát v průběhu
plenárního zasedání.

(2) Na žádost třetiny členů nebo jedné národní delegace svolá předsednictvo
mimořádnou schůzi plenárního shromáždění.

(3) Plenární shromáždění může rokovat, přijmout pořad jednání a hlasovat bez ohledu
na počet přítomných členů.

(4) Na pozvání předsednictva se schůzí mohou zúčastnit jiné osoby a vystoupit na
nich.

(5) Zápisy ze schůzí plenárního shromáždění poslaneckého klubu obsahují záznam o
účasti, jména řečníků a přijatá rozhodnutí. Zpřístupňují se členům poslaneckého
klubu a ukládají se v jeho archívu.



CS9

Článek 10

Pravomoci plenárního shromáždění poslaneckého klubu

Plenární shromáždění:

(a) rozhoduje o přijetí nových členů a ukončení členství v poslaneckém klubu,

(b) přijímá rozhodnutí ve všech politických otázkách, které se projednávají
v Evropském parlamentu nebo mimo něj,

(c) volí předsednictvo,

(d) vytváří stálé pracovní skupiny poslaneckého klubu,

(e) na návrh předsednictva jmenuje členy na volná místa vyhrazená pro
poslanecký klub ve výborech, podvýborech, dočasných výborech a
meziparlamentních a jiných delegacích,

(f) na návrh předsednictva sestavuje roční rozpočet poslaneckého klubu, přijímá
účetní rozvahu (účetní výkazy) a rozhoduje, zda bude uděleno absolutorium
vzhledem k plnění ročního rozpočtu,

(g) jmenuje tři auditory,

(h) přijímá rozhodnutí týkající se jednacího řádu a finančních předpisů
poslaneckého klubu (revize a změny).

Článek 11

Složení předsednictva

(1) Předsednictvo se skládá z předsedy poslaneckého klubu a deseti místopředsedů.

(2) Členové předsednictva se mezi sebou dohodnou na rozdělení úkolů včetně úkolů
pokladníka a předsednictví stálých pracovních skupin. Poslanecký klub bude o
tomto rozhodnutí informován.
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Článek 12

Pravomoci předsednictva

Předsednictvo zodpovídá za:

(a) svolávání a předsednictví schůzí poslaneckého klubu, schůzí stálých
pracovních skupin a za vedení poslaneckého klubu při plenárních zasedáních,

(b) zastupování poslaneckého klubu navenek,

(c) přijímání rozhodnutí na návrh generálního tajemníka o složení sekretariátu a
jeho pracovním postupu,

(d) informování poslaneckého klubu o strategických a politických rozhodnutích,
která učinilo na svých schůzích,

(e) přijímání rozhodnutí místo příslušného orgánu v naléhavých případech;
všechna taková rozhodnutí musejí být předložena příslušnému orgánu,

(f) přípravu rozhodnutí výboru a poslaneckého klubu ve finančních otázkách,

(g) přípravu jednání výboru o finančních předpisech poslaneckého klubu (revize a
změny),

(h) vnější komunikaci včetně tiskových prohlášení, pokud se týkají poslaneckého
klubu.

Článek 13

Volby předsednictva poslaneckého klubu

(1) Předsedu a deset místopředsedů volí plenární shromáždění poslaneckého klubu.

(2) Volby se budou konat před začátkem nového volebního období.

(3) Funkční období předsednictva poslaneckého klubu bude stejné jako dané funkční
období předsedy Parlamentu. Pokud toto období skončí před koncem volebního
období, konají se nové volby nejméně jeden měsíc před koncem funkčního období
předsedy Parlamentu.
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Článek 14

Předsednictvo poslaneckého klubu a vedoucí národních delegací

Předsednictvo poslaneckého klubu a vedoucí národních delegací se setkávají alespoň
jednou měsíčně, aby prodiskutovali klíčové a strategické otázky, připravili zvláště
důležitá politická rozhodnutí a poradili se o otázkách, které mají pro poslanecký klub
obzvláštní vnitřní důležitost.

Článek 15

Složení výboru poslaneckého klubu

(1) Výbor poslaneckého klubu se skládá z:

(a) členů předsednictva,

(b) vedoucích národních delegací a jednoho dalšího člena na každých deset
poslanců delegace,

(c) předsedy a místopředsedů Parlamentu, kteří patří k poslaneckému klubu,

(d) předsedů stálých výborů, kteří patří k poslaneckému klubu,

(e) koordinátorů všech stálých výborů,

(f) předsedy a generálního tajemníka Evropské lidové strany, pokud jsou poslanci
Evropského parlamentu.

(2) Pokud předseda a generální tajemník Evropské lidové strany poslanci Evropského
parlamentu nejsou, jsou trvale osobně přizváni na schůze výboru.
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Článek 16

Pravomoci výboru poslaneckého klubu

(1) Výbor poslaneckého klubu:

(a) připravuje strategická a politická rozhodnutí poslaneckého klubu,

(b) pro plenární zasedání připravuje otázky, které jsou z různých národních
perspektiv pro poslanecký klub nejvýznamnější,

(c) navrhuje poslaneckému klubu, na základě iniciativy předsednictva, jednací řád
a finanční předpisy (revize a změny).

(2) Výbor se schází na pozvání předsednictva. Svolání schůze může požadovat také
výbor, národní delegace nebo jedna třetina členů poslaneckého klubu.
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KAPITOLA III

ORGANIZACE PRÁCE V RÁMCI POSLANECKÉHO KLUBU

Článek 17

Stanovení pořadu jednání a usnášeníschopnost

Plenární shromáždění může rokovat a stanovit pořad jednání bez ohledu na počet
přítomných členů.

Článek 18

Rozhodnutí

Pokud není v jednacím řádu stanoveno jinak, bude pro rozhodování všech orgánů
vyžadována prostá většina odevzdaných hlasů.

Článek 19

Volby

(1) Volby se vyhlašují alespoň tři dny předem. Stanoví se lhůta pro nominace v délce
minimálně dvou dnů; tato lhůta končí nejméně 24 hodin před začátkem hlasování.
Hlasování může proběhnout, pouze pokud je alespoň třetina kandidátů jiného
pohlaví než většina kandidátů.

(2) Ve všech volbách se hlasuje tajně.

(3) Pokud bylo do několika funkcí navrženo více kandidátů, bude hlasování platné,
pouze pokud je alespoň třetina zvolených členů jiného pohlaví než většina
zvolených kandidátů.

Po dvou neúspěšných kolech hlasování může skupina rozhodnout v souladu
s požadavky na většinu stanovenými v článku 31, že se pro následující, třetí kolo
hlasování od této podmínky odchýlí.

(4) Pokud bylo do jedné funkce navrženo více kandidátů, zvolí se kandidát, který
získá absolutní většinu odevzdaných hlasů. Jestliže se volby účastní více než dva
kandidáti a nikdo z nich v prvním ani ve druhém hlasování nezíská požadovanou
většinu hlasů, uskuteční se konečná volba mezi dvěma kandidáty, kteří ve druhém
hlasování obdrželi nejvyšší počet hlasů.
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(5) Pokud byl do několika funkcí navržen stejný počet kandidátů, je možné uskutečnit
kolektivní hlasování.
Jestliže byl do několika funkcí navržen větší počet kandidátů, jsou zvoleni
kandidáti, kteří získají nejvyšší počet odevzdaných hlasů.

(6) Předseda by měl zajistit, aby po volbách byla alespoň jedna třetina členů
zastávajících funkce v politické skupině jiného pohlaví než většina členů.

Článek 20

Nominace

Parlamentní shromáždění klubu rozhodne o nominacích klubu do funkcí v rámci
předsednictva Parlamentu. Článek 19 se použije obdobně.

Článek 21

Pracovní skupiny výborů

(1) Členové poslaneckého klubu, kteří patří do stejného parlamentního výboru, tvoří
pracovní skupinu koordinovanou koordinátorem zvoleným z těchto členů.
Pracovní skupina si může zvolit zástupce koordinátora.

(2) Koordinátor je odpovědným mluvčím poslaneckého klubu s ohledem na úkoly
pracovní skupiny výboru a odpovídá za koordinaci práce členů poslaneckého
klubu v příslušném výboru.

Článek 22

Stálé pracovní skupiny

(1) Pracovní skupiny výboru se mohou sloučit a vytvořit stálé pracovní skupiny.
Každý člen příslušné pracovní skupiny výboru je členem stálé pracovní skupiny.
Každý člen poslaneckého klubu se může účastnit všech schůzí pracovních skupin
a má poradní hlas.

(2) Stálým pracovním skupinám předsedá člen předsednictva (místopředseda
poslaneckého klubu). Členové předsednictva jsou odpovědnými mluvčími
poslaneckého klubu s ohledem na úkoly pracovní skupiny výboru a odpovídají za
koordinaci práce členů poslaneckého klubu v příslušném výboru.

(3) Pracovní skupina předloží plenárnímu shromáždění poslaneckého klubu seznam
navržených členů, kteří budou za poslanecký klub v plénu vystupovat.
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(4) Programy jednání pracovních skupin se zpřístupňují všem členům poslaneckého
klubu. Z každé schůze je vyhotoven zápis, který se zasílá členům předsednictva.
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Článek 23

Interní pravidla pro pracovní skupiny

Úkoly stálých pracovních skupin a pracovních skupin výborů budou stanoveny v
interních pravidlech.

Článek 24

Parlamentní iniciativy

Členové poslaneckého klubu informují předsednictvo a odpovědného koordinátora
o legislativních podnětech v souladu s článkem 5 Statutu poslanců předem.
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KAPITOLA IV

SEKRETARIÁT POSLANECKÉHO KLUBU

Článek 25

Sekretariát poslaneckého klubu

Zaměstnanci sekretariátu poslaneckého klubu plní nadnárodní funkci a vztahuje se na
ně nařízení č. 31, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních
zaměstnanců Evropských společenství.

Článek 26

Úkoly sekretariátu poslaneckého klubu

Sekretariát asistuje poslaneckému klubu.

Členové sekretariátu vykonávají pečlivě a podle svých nejlepších schopností všechny
povinnosti, které jsou jim na sekretariátu poslaneckého klubu stanoveny, slouží
výhradně zájmům poslaneckého klubu a při vykonávání svých povinností
nevyhledávají ani nepřijímají pokyny od jakékoli organizace nebo osoby mimo
poslanecký klub.

Článek 27

Generální tajemník poslaneckého klubu

(1) Generálního tajemníka jmenuje výbor na návrh předsednictva.

(2) Generální tajemník poslaneckého klubu vede a koordinuje práci sekretariátu.
Připravuje rovněž rokování výboru a předsednictva týkající se sekretariátu.
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KAPITOLA V

ROZPOČET

Článek 28

Rozpočet poslaneckého klubu a rozvaha

Před začátkem nového rozpočtového roku pokladník za pomoci generálního
tajemníka předloží návrh rozpočtu předsednictvu a výboru, které jej po jeho přijetí
předá shromáždění ke schválení.

Článek 29

Zastupování

Předseda nebo jeho zástupce je oprávněný činit výdaje jménem poslaneckého klubu v
mezích rozpočtu přijatého plenárním shromážděním.

Článek 30

Audit

Na první schůzi po začátku nového rozpočtového roku poslanecký klub jmenuje tři
auditory, kteří nejsou členy výboru. Ti zkontrolují účty za předchozí rozpočtový rok,
předloží plenárnímu shromáždění písemnou zprávu a navrhnou, aby bylo uděleno
absolutorium týkající se plnění ročního rozpočtu.

Článek 31

Finanční nařízení poslaneckého klubu

Finanční transakce se řídí finančními nařízeními poslaneckého klubu.
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KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

Změny jednacího řádu

Změny jednacího řádu mohou být přijaty dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů.
Rozhodnutí je platné, jestliže se hlasování zúčastnila alespoň polovina členů
poslaneckého klubu.

Článek 33

Vstup v platnost

Toto znění jednacího řádu nahrazuje verzi ze dne 17. června 2009 s účinností od 09
říjen 2013.
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PŘÍLOHA

Bude vytvořen zaměstnanecký výbor skládající se z členů zvolených zaměstnanci
sekretariátu. Tento výbor poskytne předsednictvu poslaneckého klubu svůj názor na
všechny problémy týkající se zaměstnanců. Jeho působnosti budou podrobně
stanoveny v protokolu vytvořeném na základě vzájemné dohody mezi členy
sekretariátu a předsednictvem poslaneckého klubu.


