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1. Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed 

Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har særlig 

relevans for opgaven som kommissær og arbejdet med at fremme EU's almene 

interesser, særlig inden for Deres potentielle ansvarsområde? Hvad motiverer Dem? 

Hvordan vil De bidrage til at fremme Kommissionens strategiske dagsorden?  

Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-Parlamentet, og hvordan vil De 

sikre, at Deres tidligere, nuværende eller fremtidige aktiviteter ikke kan give anledning 

til tvivl om udøvelsen af Deres hverv i Kommissionen? 

Jeg er, som vi alle ved, blevet indstillet som kommissær under meget specielle 

omstændigheder, men det ændrer ikke ved, at jeg har omfattende og relevant erfaring både på 

det område, jeg ønsker at få ansvaret for, og inden for fremme af EU's almene interesser. Jeg 

er stærkt motiveret for at fungere som kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen. Det er 

et område, der har stor betydning for EU's borgere, og vi er nødt til at arbejde på fuld tid med 

at intensivere kampen mod terroristerne og de midler, de har til rådighed, samtidig med at vi 

udvider vores kapacitet inden for bekæmpelse af andre sikkerhedstrusler, styrker vores 

beredskab og opbygger vores modstandsdygtighed i hele EU. Som medlem af 

kommissærkollegiet vil jeg ikke blot være ansvarlig for at understøtte og levere resultater på 

dette vigtige område. Jeg vil også sammen med mine kommende kolleger bidrage til, at vi får 

gennemført Kommissionens generelle strategiske dagsorden.  

Jeg vil gerne fremhæve tre faktorer, der er relevante for mine kvalifikationer og min erfaring: 

– For det første er jeg stolt af at være britisk, og jeg er stolt af at være europæer, og jeg ser 

ingen modsætning mellem disse to tilhørsforhold. Jeg mener, at EU har en vigtig rolle at spille 

på de områder, som falder ind under sikkerhedsunionen. Her er det nødvendigt at gøre en 

større indsats på europæisk plan for at tackle den grænseoverskridende trussel, som 

organiserede kriminelle og terrorister udgør, og bekæmpe deres forsyningskæder, ved at 

styrke det arbejde, som de nationale myndigheder udfører. Mine landsmænd besluttede den 

23. juni at forlade Den Europæiske Union, og vi skal respektere dette valg. Ikke desto mindre 



har vi fælles udfordringer, der skal løses, og behovet for tæt samarbejde vil fortsat være til 

stede. 

– For det andet viser mine karrierevalg mit europæiske engagement. Hvert eneste af de job, 

jeg har været så heldig at have, har været nogen, jeg har valgt, og min karriere har været 

præget af arbejdet med europæiske spørgsmål. Hele mit professionelle liv har jeg være 

offentligt ansat, og jeg tror på de værdier og forpligtelser, der er er knyttet til offentlig 

tjeneste. Jeg har haft mulighed for at arbejde med mange forskellige europæiske spørgsmål, 

især inden for udenrigsanliggender, og har gjort det ud fra forskellige synsvinkler. Det har 

været som ansat i bilaterale ambassader i Dublin og Paris, ved forhandlinger i Rådet som 

kabinetschef for to kommissærer og som den mest højtstående tjenestemand med ansvar for 

EU-anliggender i det britiske udenrigsministerium.  

– For det tredje vil min professionelle erfaring gøre det muligt for mig allerede fra dag 1 at 

gøre fyldest som Kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen.  Jeg har arbejdet med 

tilsvarende områder i mange af mine jobs, senest under de meget specielle omstændigheder i 

Nordirland, først som britisk ambassadør i Irland og derefter som Generaldirektør for 

Ministeriet for Nordirland. Her fik jeg ved selvsyn set, hvad der kan gøres for at forbedre 

landes sikkerhed, hvordan grundlæggende rettigheder understøtter fremskridt i retning af 

større sikkerhed, og hvordan man tackler den udfordring, der er med terrorisme udført af 

dissidenter.  

Efter min mening har kommissionsformand Jean-Claude Juncker oprettet denne nye post, 

Kommissær for sikkerhedsunionen, på det helt rigtige tidspunkt. Borgerne forventer med 

rette, at EU fungerer en garant for sikkerheden. En nylig Eurobarometer-undersøgelse har 

vist, at terrorisme står øverst på listen over spørgsmål, der bekymrer borgerne. 

Kommissionsformand Juncker udpegede i sine politiske retningslinjer for denne Kommission 

grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme som hovedindsatsområder: "[…] vi skal 

bekæmpe terrorisme og modarbejde radikalisering, samtidig med at vi garanterer de 

grundlæggende rettigheder og værdier, herunder retsplejerettigheder og beskyttelse af 

persondata." 

Der er gået to år, siden disse retningslinjer blev udformet, og Kommissionen har gjort en aktiv 

indsats for at fremme et tættere samarbejde og udviklingen af bedre systemer. Men verden har 

forandret sig meget i denne periode – og ikke til det bedre – og der har været et stigende antal 

angreb på europæisk jord. Det har aldrig før været så presserende og afgørende vigtigt som nu 

fuldt ud at gennemføre den europæiske dagsorden for sikkerhed og bane vejen for en effektiv 

og ægte sikkerhedsunion. Hvis jeg bliver udnævnt, vil jeg bruge min tid og min ekspertise til 

at medvirke til at opnå resultater, der er til gavn for alle EU's borgere. 

Jeg er til fulde klar over, hvor vigtigt det er, at jeg, hvis min udnævnelse bliver bekræftet, 

handler uafhængigt, og at omverdenen opfatter mig som uafhængig. Jeg vil aflægge ed og 

fuldt ud leve op til denne ed. Jeg vil også overholde de højeste etiske standarder, som de er 

fastlagt i artikel 17, stk. 3, i TEU og artikel 245 i TEUF og i adfærdskodeksen for 

kommissærer og de relevante gennemsigtighedsprocedurer. I overensstemmelse med 

adfærdskodeksen har jeg udarbejdet min interesseerklæring, som er offentligt tilgængelig. Jeg 



forpligter mig til at ajourføre den, hvis det er nødvendigt. Jeg vil aldrig bringe mig selv i 

situationer, som kunne så tvivl om min uafhængighed, upartiskhed og integritet, og jeg vil 

straks underrette Kommissionens formand, hvis der skulle opstå en situation i udøvelsen af 

mit hverv, hvor der kan være en potentiel interessekonflikt. Hvad angår fremtiden, ønsker jeg 

jeres godkendelse til at udføre dette arbejde, og hvis I godkender mig, vil jeg udelukkende 

fokusere på det. Jeg har altid forsøgt at leve op til de højeste standarder for integritet i 

offentlig tjeneste, det vil jeg fortsætte med at gøre. Jeg forpligter mig til at efterleve både ånd 

og bogstav i alle nuværende og fremtidige regler for passende og etisk korrekt adfærd på de 

områder, der vedrører mig. 

2. Forvaltning af ansvarsområde og samarbejde med Europa-Parlamentet  

Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet? I hvilket omfang 

mener De, at De er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres tjenestegrenes 

handlinger? 

Hvilke specifikke tilsagn er De rede til at give med hensyn til øget åbenhed og 

samarbejde og en effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger om 

lovgivningsinitiativer? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og igangværende 

procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på lige fod med 

Rådet? 

Hvis min udnævnelse som kommissær bliver godkendt, ser jeg min rolle som medlem af et 

team, hvis indsats bygger på den nye arbejdsform, der kendetegner Jean-Claude Junckers 

kommission. Jeg vil arbejde i overensstemmelse med den metode, der er fastlagt i 

opgavebeskrivelsen, som jeg modtog den 2. august: Jeg vil støtte kommissæren for migration, 

indre anliggender og medborgerskab og arbejde under ledelse af førstenæstformanden med 

ansvar for bedre regulering, interinstitutionelle forbindelser, retsstatsprincippet og chartret om 

grundlæggende rettigheder, som er den ansvarlige næstformand på området. Jeg lægger stor 

vægt på princippet om Kommissionens kollektive ansvar og vil samarbejde fuldt ud med de 

andre medlemmer af kollegiet og regelmæssigt aflægge rapport til mine kommissærkolleger 

om de fremskridt, der er gjort i opbygningen af en effektiv og velfungerende sikkerhedsunion.  

I dette arbejde vil jeg få hjælp af en taskforce, som trækker på ekspertisen hos medarbejdere i 

flere af Kommissionens generaldirektorater, og som af generaldirektøren for indre 

anliggender fører tilsyn med. Ud over at samarbejde med kommissæren for migration, indre 

anliggender og medborgerskab, vil jeg arbejde tæt sammen med flere andre kommissærer, 

blandt andet kommissæren for klima og energi, kommissæren for transport og kommissæren 

for den digitale økonomi og det digitale samfund, som anført i min opgavebeskrivelse, med 

det formål at bane vejen for en velfungerende sikkerhedsunion.   

Gennemsigtighed er kernen i de demokratiske forandringer, som kommissionsformanden 

lægger stor vægt på i sine politiske retningslinjer. Dette princip afspejles også i 

Kommissionens forbindelse med Parlamentet, som jeg vil samarbejde med på en 

gennemsigtig måde via en åben, ærlig og konstruktiv dialog. 



Ligesom alle andre kommissærer vil jeg, i overensstemmelse med rammeaftalen, påtage mig 

det politiske ansvar for indsatsen på det område, jeg har ansvaret for, uden at dette berører 

princippet om Kommissionens kollektive ansvar. 

Hvad angår opfølgning på Parlamentets holdninger og anmodninger, vil jeg anvende 

bestemmelserne i rammeaftalen, og jeg vil sørge for, at Kommissionen inden for tre måneder 

efter vedtagelsen af Parlamentets beslutninger og spørgsmål, der er fremsat på grundlag af 

artikel 225 i TEUF inden for mine ansvarsområder, svarer på dem.  

Parlamentet kan regne med min støtte til den fulde gennemførelse af princippet om 

ligebehandling af Europa-Parlamentet og Rådet med hensyn til adgangen til møder og 

informationsstrømmen i overensstemmelse med bestemmelserne i rammeaftalen. 

Spørgsmål fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

3. Prioriteter 

Hvad vil være Deres to prioriteter på sikkerhedsområdet? 

Hvordan vil De konkret sikre, at disse to prioriteter gennemføres? 

Min køreplan vil være Kommissionens meddelelse af april 2016 om "gennemførelse af den 

europæiske dagsorden om sikkerhed for at bekæmpe terrorisme og bane vejen for en effektiv 

og ægte sikkerhedsunion".  

Det vil være mit mål at fokusere på gennemførelsen af denne dagsorden og iværksætte 

konkrete operationelle foranstaltninger på områder, hvor EU's indsats kan få betydning, for at 

sikre, at vi gør fremskridt på vejen mod en effektiv sikkerhedsunion. Jeg vil gøre det på en 

måde, som er i overensstemmelse med og understøtter de grundlæggende rettigheder. Jeg er 

fuldstændig klar over, at sikkerhed for at være bæredygtig skal baseres på respekt for de 

grundlæggende rettigheder. 

En af mine prioriteter vil være at styrke vores fælles kamp mod terrorister og organiserede 

kriminelle og mod de midler, de benytter sig af. Denne kamp indebærer nødvendigvis et 

stærkt fokus på forebyggende arbejde – at forhindre folk i at blive radikaliseret og at 

modarbejde terrorpropaganda og hadefulde udtalelser. Desuden vil en hurtig vedtagelse af 

direktivet om bekæmpelse af terrorisme hjælpe os til at imødegå den voksende terrortrussel, 

fordi det vil give os rammerne for at hjælpe med at tackle de særlige udfordringer, der er i 

forbindelse med udenlandske terrorkrigere. Vi er også nødt til at lukke terroristernes adgang 

til finansiering og til skydevåben og sprængstoffer. Hvis vi skal opnå dette, må de relevante 

EU-agenturer, især Europol, nødvendigvis spille en større rolle og blive bedre til at 

samarbejde, så de på en mere effektiv måde støtter de nationale myndigheder i deres indsats 

over for terrorisme og organiseret kriminalitet. 

En anden prioritet vil være at styrke vores beredskab over for terrorisme og opbygge vores 

modstandsdygtighed. Først må vi fokusere på gennemførelse: LIBE-udvalget har spillet en 

afgørende rolle i at forhandle og nå til enighed om vigtige lovforslag, og disse skal nu 



gennemføres i praksis. Vi må sikre, at kritisk vigtig infrastruktur og bløde mål beskyttes 

tilstrækkeligt. Vi skal også investere mere i cybersikkerhed. Styrkelsen af vores 

modstandsdygtighed kræver også, at vi bliver bedre til at udveksle informationer, og vi er 

nødt til at se på det overordnede IT-landskab for at finde ud af, hvilke forbedringer der er 

behov for. Forskning på sikkerhedsrelaterede områder vil også kunne forbedre 

modstandsdygtigheden. 

De trusler, EU står over for, er af mange forskellige typer, og denne mangfoldighed er 

voksende. Sikkerhedsunionens område omfatter en lang række sektorer og politikområder og 

mange forskellige aktører i de enkelte lande og på EU-niveau. Jeg vil udføre mine opgaver i 

fællesskabets ånd og via mit arbejde på tværs af hele Kommissionen trække på al tilgængelig 

ekspertise og desuden samarbejde med medlemslandene og ikke mindst med Europa-

Parlamentet. Det vil være nødvendigt med en meget høj grad af koordinering og et stærkt 

teamsamarbejde for at nå frem til konkrete, virksomme initiativer på de områder, hvor EU 

virkelig kan gøre en forskel i bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet. 

 

4. Koordinering  

I betragtning af, at kommissionsformand Jean-Claude Juncker i sin opgavebeskrivelse 

til Dem skriver:"Repræsentation i Europa-Parlamentet og Rådet om emner i tilknytning til 

sikkerhedsunionen vil i reglen blive varetaget af kommissæren med ansvar for migration, 

indre anliggender og medborgerskab eller, hvis andet besluttes i det enkelte tilfælde, af 

førstenæstformanden efter aftale med kommissæren med ansvar for migration, indre 

anliggender og medborgerskab", hvordan ser De så Deres forhold til Udvalget om 

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender? 

Vil De være rede til efter anmodning at deltage i spørgetid i LIBE-udvalget for at 

gennemgå implementeringen af Deres prioriteringer og drøfte relevante aktuelle 

spørgsmål? 

Hvis jeg godkendes som kommissær, vil Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 

Indre Anliggender naturligvis være centrum for mit tætte samarbejde med Europa-

Parlamentet om vigtige spørgsmål vedrørende sikkerhedsunionen. Juncker-Kommissionen 

bygger på teamsamarbejde om at levere resultater inden for en række tværgående prioriteter. 

Kommissærerne arbejder i teams under ledelse af en næstformand. Gennemførelsen af 

sikkerhedsunionen er et godt eksempel på dette og vil kræve støtte til og et tæt samarbejde 

ikke blot med kommissæren for migration, indre anliggender og medborgerskab under 

vejleding af førstenæstformanden med ansvar for bedre regulering, interinstitutionelle 

forbindelser, retsstatsprincippet og chartret om grundlæggende rettigheder, men også med 

mange andre kommissærer. Dette samarbejde vil omfatte en regelmæssig og systematisk 

koordinering kommissærerne imellem og et parløb med Europa-Parlamentet om at få 

sikkerhedsunionen til at fungere godt.  

Der skal ikke herske tvivl om, at jeg betragter mig som politisk ansvarlig over for 



Parlamentet, ligesom alle kommissærerne er ifølge rammeaftalen. Når jeg bliver indkaldt til 

dialog med Parlamentet, vil jeg i overensstemmelse med min opgavebeskrivelse fra 

kommissionsformanden være indstillet på fuldt ud at samarbejde med LIBE-udvalget og med 

Parlamentets plenarforsamling på en gennemsigtig måde, både for at orientere om og forklare 

Kommissionens politik og for at lytte til parlamentsmedlemmernes holdninger, og jeg håber, 

at jeg kan få regelmæssig og intensiv bilateral kontakt med mange af dem.  

Jeg er parat til sammen med LIBE-udvalget at overveje, hvilke former for dialog der er 

nyttige, når vi skal gennemgå prioriteterne for mit ansvarsområde og gøre status over 

resultaterne eller drøfte aktuelle emner, det være sig fra sag til sag eller på en mere 

systematisk måde. 

5. Effektiv gennemførelse af EU's indre sikkerhed 

Vil De for nøgleområderne på Deres ansvarsområde oplyse følgende: 

– Hvilke skridt agter De at tage for at sikre, at medlemsstaterne behørigt, fuldstændigt 

og rettidigt implementerer alle vedtagne sikkerhedsrelaterede EU-foranstaltninger, 

herunder ved anvendelse af Kommissionens beføjelser til at sikre fuldstændig 

gennemførelse af EU's lovinstrumenter i national ret? Hvordan vil De holde LIBE-

udvalget informeret? 

– Mener De, at de nugældende lovinstrumenter er tilstrækkeligt sammenhængende til at 

imødegå de nuværende udfordringer, navnlig hvad angår informationsdeling? Kan De i 

bekræftende fald uddybe dette nærmere med nylige eksempler? I modsat fald, hvad er 

så Deres strategi til at afhjælpe situationen? 

Den terror- og sikkerhedstrussel, som EU står over for, er grænseoverskridende og særdeles 

kompleks. For at håndtere den effektivt er der behov for et stærkt engagement fra alle 

relevante aktører på EU-plan og i de enkelte lande, og disse aktører er nødt til at arbejde bedre 

sammen.   

For det første skal der stilles skarpt på at gennemføre de allerede vedtagne tiltag og udnytte de 

eksisterende instrumenter fuldt ud. I den forbindelse tror jeg, at der ligger nogle store 

udfordringer forude med hensyn til forslag, der allerede er vedtaget. Jeg vil samarbejde med 

de nationale myndigheder om at identificere hindringer for gennemførelsen og tilbyde juridisk 

bistand, ekspertise og, hvor det er muligt, finansiel bistand for at hjælpe medlemslandene med 

at klare disse udfordringer. Det vil især være relevant for direktivet om passagerlister, fordi 

medlemslandene skal have oprettet passageroplysningsenheder til behandling og udveksling 

af data. Jeg vil regelmæssigt informere LIBE-udvalget om de fremskridt, der er gjort med 

gennemførelsen, og hvad der mangler at blive gjort. 

Der findes også allerede instrumenter, der er i funktion, men som ikke altid bruges i fuldt 

omfang (f.eks. Schengeninformationssystemet og Interpols database over stjålne og 

bortkomne rejsedokumenter). Jeg vil gerne se på, hvad der kan gøres for at udnytte potentialet 

i disse instrumenter fuldt ud. Prümrammen er et andet eksempel. Den er et stærkt redskab til 

identifikation af kriminelle, der opererer på tværs af grænserne, men det er ikke alle 



medlemslande, der har taget de nødvendige skridt til at anvende den.  

Kommissionen kan støtte medlemslandene i at få implementeret rammen, men skal de skal 

selv tage føringen. Jeg mener, at både dette udvalg og Kommissionen kan lægge pres på, for 

at implementeringen bliver til noget. De gentagne opfordringer på politisk plan til at forbedre 

samarbejdet og informationsudvekslingen skal omsættes i praksis på teknisk og operationelt 

plan. Det vil være min opgave at hjælpe medlemslandene og de nationale myndigheder. 

Det kan også ske, at vi bliver nødt til at gå længere for at sikre en ordentlig implementering. 

Kommissionen bruger og vil fortsat bruge sine beføjelser i henhold til traktaten for at fremme 

denne proces, og jeg vil ikke vige tilbage for traktatbrudssøgmål, hvis det bliver nødvendigt.  

Hvad angår mit forhold til LIBE-udvalget, informerer Kommissionen regelmæssigt 

Parlamentet om sit arbejde med gennemførelsen af EU-lovgivningen, herunder 

traktatbrudsprocedurer. Kommissionens tjenestegrene står til rådighed for LIBE-udvalget og 

dets medlemmer med information om vores arbejde med gennemførelsen af 

sikkerhedsrelaterede tiltag, idet de dog skal tage behørigt hensyn til 

overtrædelsesprocedurernes fortrolige karakter.   

Hvad angår min dagsorden, vil min køreplan være meddelelsen fra 2016 om 

sikkerhedsunionen. Specifikt med hensyn til informationsudveksling vil min første prioritet 

være at sikre, at de eksisterende instrumenter udnyttes fuldt ud (se ovenfor) og gennemgå den 

overordnede arkitektur for informationssystemer på sikkerhedsområdet. Kommissionens 

meddelelse af 6. april 2016 opstiller en række udfordringer, der skal håndteres, hvis vi skal 

have det optimale ud af de eksisterende informationssystemer. Hvis systemerne skal give 

merværdi og samtidig i tilstrækkelig grad beskytte persondata, skal vi sikre, at de nationale 

myndigheder giver dem datainput af høj kvalitet, at dataene behandles korrekt, og at de 

kompetente myndigheder, når det er nødvendigt, kan få data af høj kvalitet fra disse systemer. 

Meddelelsen peger også på mangler, som kan gøre det nødvendigt med yderligere 

informationssystemer og metoder til at sikre interoperabilitet mellem de allerede eksisterende. 

Hvis min udnævnelse bliver godkendt, vil det være min opgave at tage hånd om disse 

udfordringer og mangler, idet jeg fuldt ud vil overholde de grundlæggende rettigheder og 

navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger. Med dette for øje og for at skabe et 

grundlag for det fremtidige arbejde med at forbedre interoperabiliteten mellem 

informationssystemerne har Kommissionen nedsat en ekspertgruppe på højt niveau. Gruppen 

vil se på de juridiske, tekniske og operationelle aspekter af de forskellige muligheder for 

interoperabilitet. Det vil desuden være min opgave at sætte retningen for denne gruppes 

arbejde, som LIBE-udvalget skal have fuld indsigt i, for at sikre, at dens resultater udgør et 

godt grundlag for en fælles drøftelse med Europa-Parlamentet og Rådet om vejen frem. Det er 

mit mål at samarbejde både med mine kolleger i Kommissionen og med Europa-Parlamentet 

og Rådet hen imod en fælles strategi, der skal gøre EU's informationssystemer på 

sikkerhedsområdet mere effektive. 


