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1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 

komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 

zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete 

k vytváření strategického programu Komise?  

Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, 

aby žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění 

Vašich povinností v rámci Komise? 

Přestože jsem byl nominován za velmi specifických okolností, jež všichni známe, věřím, že 

disponuji rozsáhlými relevantními zkušenostmi jak v oblasti, za niž bych nesl odpovědnost, 

tak v otázkách prosazování obecného evropského zájmu. Má motivace k výkonu funkce 

komisaře pro bezpečnostní Unii je mimořádně silná. Jedná se totiž o oblast, která má pro 

občany EU zásadní význam. Musíme v ní usilovně pracovat na tom, abychom zintenzivnili 

boj proti teroristům a prostředkům jejich podpory a posílili vlastní kapacitu i k boji proti 

dalším bezpečnostním hrozbám. Současně musíme v celé Unii posilovat prostředky vlastní 

obrany a odolnosti. Jakožto člen sboru komisařů bych neodpovídal jen za konkrétní výsledky 

a podporu v této životně důležité oblasti, ale musel bych se ve spolupráci se svými budoucími 

kolegy svým dílem přičinit i o realizaci širšího strategického programu této Komise.  

Ke své kvalifikaci a zkušenostem bych rád uvedl trojí: 

— Zaprvé, jsem hrdý na to, že jsem Brit, a na to, že jsem Evropan, a v těchto dvou 

skutečnostech nespatřuji žádný rozpor. V oblastech, jež do uvedeného politického portfolia 

spadají, musí EU podle mého názoru hrát významnou úlohu v případech, kdy je v zájmu 

podpory orgánů v členských státech nutno dělat na evropské úrovni více pro potírání 

nadnárodní hrozby organizovaného zločinu a terorismu i pro boj proti jejich dodavatelským 

řetězcům. Mí spoluobčané letos 23. června rozhodli, že Evropskou unii opustí, a tuto volbu 

musíme respektovat. Nicméně společné výzvy a potřeba těsné spolupráce zůstanou 

zachovány. 



— Zadruhé, mé přesvědčení o evropském projektu je doloženo mou dosavadní profesní 

dráhou. Má dosavadní kariéra se vyznačuje prací na evropských otázkách, s tím, že všechny 

pracovní příležitosti, které jsem měl to štěstí využít, jsem si vybíral. Svůj profesní život jsem 

dosud trávil jako úředník veřejné správy a v hodnoty a odpovědnost tohoto sektoru pevně 

věřím. Měl jsem příležitost pracovat na širokém spektru evropských otázek, zejména 

zahraniční politiky. Poznal jsem je z různých úhlů pohledu – na britských velvyslanectvích 

v Dublinu a Paříži, při jednáních v Radě, jako vedoucí kabinetu dvou komisařů a jako 

nejvyšší úředník odpovědný za evropské záležitosti na britském ministerstvu zahraničních 

věcí.  

— Zatřetí a v neposlední řadě by mě moje zkušenosti měly uschopňovat k tomu, abych se 

jako komisař odpovědný za bezpečnostní unii pustil do praktické práce okamžitě. S podobnou 

problematikou jsem se setkával na řadě svých působišť, naposledy ve velmi specifickém 

kontextu situace v Severním Irsku, a to jako britský velvyslanec v Irsku i poté jako generální 

ředitel ministerstva pro Severní Irsko. Při těchto příležitostech jsem se na vlastní oči 

přesvědčil, co všechno lze udělat ke zlepšení bezpečnosti v zemi, jak základní práva pomáhají 

na cestě k větší bezpečnosti, a přesvědčil jsem se i o tom, že trvá potřeba bojovat proti 

disidentskému terorismu.  

Domnívám se, že tato nová funkce, kterou předseda Komise Juncker vytvořil, přichází ve 

zlomový okamžik. Naši občané právem očekávají, že se EU postará o jejich bezpečnost. 

Nedávný průzkum Eurobarometru ukázal, že právě terorismus působí lidem největší starosti. 

V politických směrech této Komise, jež předseda Juncker představil, jsou přeshraniční trestná 

činnost a terorismus uvedeny jako hlavní oblasti, kde je nutno jednat: „Musíme bojovat proti 

[...] terorismu a čelit radikalizaci – a zároveň zaručovat základní práva a hodnoty včetně 

procesních práv a ochrany osobních údajů.“ 

Dva roky poté, co byly tyto směry budoucí politiky vytyčeny, se Komise skutečně aktivně 

zasazuje za těsnější kooperaci a kvalitnější systémy. Za uvedenou dobu se však svět hodně 

změnil, a to ne právě k lepšímu, a na evropské půdě přibývá útoků. Potřeba uskutečnit 

v plném rozsahu Evropský program pro bezpečnost a připravit podmínky ke vzniku účinné 

a skutečné bezpečnostní unie nebyla nikdy naléhavější ani kritičtější. Budu-li do funkce 

jmenován, budu svůj čas i zkušenosti věnovat právě realizaci tohoto programu a budu 

přispívat k dosažení hmatatelných výsledků ku prospěchu všech občanů EU. 

Jsem si plně vědom významu skutečnosti, že budu-li ve funkci potvrzen, měl bych konat 

nezávisle a okolí by mě tak mělo i vnímat. Přísahu, kterou složím, budu beze zbytku plnit. 

Dodržovat budu rovněž nejvyšší etické standardy, jež jsou zakotveny v čl. 17 odst. 3 Smlouvy 

o EU a článku 245 Smlouvy o fungování EU, a budu se řídit Kodexem chování komisařů 

a příslušnými postupy k zajištění transparentnosti. V souladu s tímto kodexem jsem 

vypracoval prohlášení o svých zájmech, které je k dispozici veřejnosti, a slibuji, že toto 

prohlášení budu v případě potřeby aktualizovat. Budu se důsledně vyhýbat situacím, jež by 

mohly zpochybňovat mou nezávislost, nestrannost či bezúhonnost. Pokud by vyvstala situace, 

v níž by při výkonu mých povinností hrozil střet zájmů, neprodleně vyrozumím předsedu 

Komise. Pokud jde o budoucnost, žádám Vás o potvrzení v této funkci, která se v případě 



mého schválení stane středem mé pozornosti. Vždy jsem se snažil dodržovat nejpřísnější 

požadavky na bezúhonnost při práci ve veřejné správě a u toho i zůstane. Zavazuji se, že budu 

plnit ducha i literu všech stávajících i budoucích pravidel, jež se mne v otázkách řádného 

chování a etiky vztahují. 

2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem  

Jak vnímáte svou úlohu člena sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za 

výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat 

Parlamentu? 

Jaké konkrétní přísliby jste ochoten dát, pokud jde o větší transparentnost, intenzivnější 

spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost 

k jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 

probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty jako 

Radě? 

Budu-li potvrzen ve funkci komisaře, budu svou úlohu spatřovat v tom, že se stanu členem 

týmu, který svou činnost vyvíjí v duchu nového způsobu práce, který je pro Komisi předsedy 

Junckera charakteristický. Ve své činnosti se budu řídit metodou, kterou uvádí pověřovací 

dopis, jenž mi byl zaslán dne 2. srpna. V tomto duchu budu podporovat komisaře pro migraci, 

vnitřní věci a občanství, a to pod vedením prvního místopředsedy, odpovědného za zlepšování 

právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv, který je 

místopředsedou pro tuto oblast příslušným. Velký význam přikládám zásadě kolegiality. 

S ostatními členy sboru komisařů budu plnou měrou spolupracovat a tomuto sboru se budu 

i pravidelně zodpovídat z toho, jakého posunu budeme při budování účinné a skutečné 

bezpečnostní unie dosahovat.  

Nápomocna mi bude pracovní skupina, jež bude čerpat z odborných znalostí pracovníků 

několika generálních ředitelství Komise a na jejíž činnost bude dohlížet generální ředitel pro 

vnitřní věci. Jak je uvedeno v mém pověřovacím dopise, budu za účelem nastolení podmínek 

ke vzniku funkční bezpečnostní unie kromě součinnosti s komisařem pro migraci, vnitřní věci 

a občanství úzce kooperovat i s několika dalšími komisaři, včetně komisaře pro opatření 

v oblasti klimatu a energetiku, komisařky pro dopravu a komisaře pro digitální ekonomiku 

a společnost.  

Hlavním záměrem priority Unie demokratické změny, kterou ve svých politických směrech 

předseda Juncker vytyčil, je transparentnost. Tato priorita se odráží i ve vztazích Komise 

k Parlamentu. S tímto orgánem budu spolupracovat transparentním způsobem a budu usilovat 

o otevřený, upřímný a konstruktivní dialog. 

Stejně jako všichni ostatní komisaři budu v duchu rámcové dohody přebírat politickou 

odpovědnost za kroky v oblasti, jež bude v mé působnosti. Zásada kolegiality v Komisi tím 

nebude dotčena. 

Pokud jde o opatření vyvozená ze stanovisek a požadavků Evropského parlamentu, budu 

uplatňovat ustanovení rámcové dohody. V oblasti své působnosti se postarám o to, aby 



Komise reagovala na usnesení či požadavky Parlamentu podle článku 225 Smlouvy 

o fungování EU do tří měsíců od jejich přijetí.  

Pokud jde o naplnění zásady rovného zacházení s Evropským parlamentem a Radou 

v otázkách přístupu k jednáním a toku informací v souladu s rámcovou dohodou, může 

Parlament počítat s mou podporou.  

Otázky Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

3. Priority 

Jaké budou Vaše dvě priority v oblasti bezpečnosti?  

Jakým konkrétním způsobem zajistíte, aby tyto dvě priority byly splněny? 

Budu postupovat podle sdělení Komise z letošního dubna pod názvem „Naplňování 

Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné 

a skutečné bezpečnostní unie“.  

Mým cílem bude soustředit se na realizaci uvedeného programu a na konkrétní operativní 

opatření v případech, kdy by kroky EU byly přínosem, a tím zajistit, abychom se při vytváření 

účinné bezpečnostní unie posouvali v praxi kupředu. Činit tak budu způsobem, který bude 

v souladu se základními právy a bude je prosazovat. Je mi naprosto jasné, že má-li být 

bezpečnost udržitelná, musí být ukotvena v úctě k základním právům.  

Jednou z mých priorit bude posílit společný boj proti terorismu a organizovanému zločinu 

a proti prostředkům jejich podpory. Součástí této priority musí být silný důraz na prevenci, 

především na ukončení stavu, kdy jsou lidé radikalizováni, a na boj proti propagandě 

terorismu a nenávistným projevům. Řešit postupující teroristickou hrozbu nám pomůže rychlá 

dohoda o směrnici o boji proti terorismu. Tento předpis nám poskytne rámec, který nám 

pomůže postavit se specifickým problémům, jež představují zahraniční terorističtí bojovníci. 

Teroristům musíme i uzavřít přístup k financování, střelným zbraním a výbušninám. Za tímto 

účelem musí příslušné agentury EU, zejména Europol, hrát významnější roli, lépe vzájemně 

spolupracovat a účinněji podporovat orgány členských států při operacích proti terorismu 

a organizovanému zločinu. 

Mou další prioritou bude posílit obranu proti terorismu a organizovanému zločinu a posilovat 

naši odolnost vůči nim. Především se musíme zaměřit na realizační stránku věci. Výbor LIBE 

sehrál stěžejní úlohu při jednáních o důležitých legislativních návrzích a při jejich schvalování 

a tyto předpisy je nyní nutno zavést do praxe. Musíme se postarat o náležitou ochranu kriticky 

významné infrastruktury a snadno zranitelných cílů. Více bychom měli investovat i do 

kybernetické bezpečnosti. Chceme-li posílit svou odolnost, musíme lépe sdílet informace 

a vyhodnotit celkové prostředí IT systémů, abychom si udělali obrázek o potřebných 

vylepšeních. Odolnost by mohla vzrůst i díky výzkumu v oblastech, jež na téma bezpečnosti 

navazují.  

Hrozby, jimž EU čelí, mají mnoho tváří a jsou stále rozmanitější. Portfolio bezpečnostní unie 



v sobě kloubí celou řadu sektorů a oblastí politiky, v nichž působí mnoho různých aktérů na 

úrovni členských států i unijní. Ke svým úkolům budu přistupovat v duchu součinnosti a budu 

v rámci celé Komise pracovat na tom, abych mohl využít všech dostupných poznatků, a to 

společně s členskými státy a, co je důležité, s Evropským parlamentem. Budeme-li chtít 

provést konkrétní praktická opatření v oblastech, v nichž EU dokáže reálně přispět k boji proti 

terorismu a organizovanému zločinu, budeme potřebovat maximální koordinaci a společnou 

práci v týmu.  

 

4. Koordinace  

Jak vnímáte svůj vztah k Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, 

když předseda Juncker ve Vašem pověřovacím dopise píše: „V otázkách bezpečnostní 

unie bude Evropský parlament a Radu zastupovat zpravidla komisař pro migraci, vnitřní 

věci a občanství, pokud první místopředseda, po dohodě s komisařem pro migraci, vnitřní 

věci a občanství, nerozhodně případ od případu jinak“? 

Jste připraven zúčastnit se doby vyhrazené pro otázky s výborem LIBE na jeho žádost 

s cílem přezkoumat provádění Vašich priorit a diskutovat o relevantních tématech? 

Budu-li potvrzen ve funkci komisaře, bude se má spolupráce s Evropským parlamentem 

v důležité problematice bezpečnostní unie přirozeným způsobem soustředit právě na Výbor 

pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Komise pod vedením předsedy Junckera 

se při naplňování celé řady horizontálních priorit opírá o součinnost a týmovou práci. 

V týmech komisaři pracují pod vedením příslušných místopředsedů. Vybudování 

bezpečnostní unie je zde dobrým příkladem, neboť bude vyžadovat, abych pod vedením 

prvního místopředsedy, odpovědného za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, 

právní stát a Listinu základních práv, nejen vyvíjel těsnou součinnost s komisařem pro 

migraci, vnitřní věci a občanství a poskytoval mu podporu, ale abych spolupracoval i s řadou 

dalších komisařů. V rámci uvedené součinnosti bude v otázkách bezpečnostní unie probíhat 

pravidelná a systematická koordinace mezi komisaři a partnerská spolupráce s Evropským 

parlamentem.  

Nemělo by být pochyb o tom, že se sám vůči Parlamentu pokládám za politicky 

odpovědného, stejně jako podle rámcové dohody nesou odpovědnost všichni komisaři. Budu-

li vyzván, abych předstoupil před Parlament, budu v souladu se svým pověřovacím dopisem 

doručeným od předsedy Junckera připraven k plné a transparentní součinnosti s výborem 

LIBE a s plenárním zasedáním Parlamentu. Mým cílem bude informovat je o politice Komise 

a podávat k této politice vysvětlení. Budu se zajímat o stanoviska poslanců parlamentu, budu 

naslouchat jejich názorům a doufám, že s řadou z nich naváži pravidelné a intenzivní 

dvoustranné kontakty.  

Jsem připraven společně s výborem LIBE zvážit užitečné formy dialogu o společném 

přezkumu jak priorit při realizaci úkolů v mém portfoliu, tak pokroku při této realizaci 

a diskutovat na aktuální témata, ať již ad hoc či strukturovanějším způsobem. 



5. Účinné provádění vnitřní bezpečnosti EU 

Pokud jde o hlavní otázky z Vašeho portfolia, mohl byste uvést, 

— jaké kroky hodláte podniknout pro to, aby členské státy řádně, úplně a urychleně 

zavedly přijatá opatření EU týkající se bezpečnosti, a jak využijete pravomocí Komise 

k tomu, aby byly plně provedeny a uplatňovány legislativní nástroje EU? Jakým 

způsobem budete výboru LIBE podávat informace? 

— zda považujete současné legislativní nástroje za dostatečně konzistentní, zejména 

pokud jde o sdílení informací, k tomu, aby napomohly čelit aktuálním problémům? 

Pokud ano, mohl byste svůj názor doložit příklady z nedávné doby? Pokud ne, jaký 

způsob zvolíte k napravení situace? 

Teroristické a bezpečnostní hrozby, jimž EU čelí, překračují hranice států a jsou mimořádně 

složité. Máme-li se jim účinně postavit, potřebujeme silné odhodlání a lepší vzájemnou 

spolupráci všech relevantních aktérů na úrovni EU i členských států.  

Zaprvé se musíme důsledně soustředit na uskutečnění toho, na čem jsme se již dohodli, 

a musíme v plném rozsahu využívat stávajících nástrojů. V tomto ohledu se domnívám, že 

v souvislosti s již vyjednanými návrhy před námi stojí několik skutečných výzev. Budu 

spolupracovat s orgány členských států na tom, abychom zjistili, jaké překážky uvedené 

realizaci brání, a abychom členským státům ke zvládnutí těchto výzev nabídli právní pomoc, 

zkušenosti a v rámci možností i pomoc finanční. Platit to bude zejména pro směrnici o jmenné 

evidenci cestujících, kde členské státy musí pro účely zpracování a sdílení těchto údajů zřídit 

složky pro informace o cestujících. O pokroku při naplňování této směrnice a dalších nutných 

krocích budu výbor LIBE pravidelně informovat. 

Některé zavedené nástroje sice fungují, avšak nejsou vždy naplno využívány (např. 

Schengenský informační systém či databáze odcizených a ztracených cestovních dokladů, 

kterou spravuje Interpol). Budu se zajímat o to, co lze udělat, abychom plné využití těchto 

nástrojů zajistili. Dalším příkladem je prümský rámec. Tento nástroj dokáže významně přispět 

k identifikaci pachatelů trestné činnosti, kteří působí ve více členských státech, avšak ne 

všechny tyto státy přijaly kroky nutné k jeho zavedení.  

Komise zde může členské státy sice podpořit, avšak iniciativa je na nich. Na účinnou realizaci 

uvedeného rámce mohou dle mého názoru jak tento výbor, tak Komise pomoci vyvíjet 

důsledný tlak. Opakované výzvy po zlepšení spolupráce a sdílení informací, jež zaznívají 

na politické úrovni, je nutno převést do praxe v rovině technické a praktické. Moje úloha bude 

spočívat v tom, abych v tom byl členským státům a jejich orgánům nápomocen.  

Může se i stát, že v zájmu řádné realizace budeme muset jít dál. V takových případech 

Komise využívá svých pravomocí, které jí svěřuje Smlouva, a bude jich využívat i nadále a já 

se nebudu zdráhat iniciovat v nezbytných případech řízení o nesplnění povinnosti.  

Pokud jde o mé vztahy s výborem LIBE, vyrozumívá Komise Parlament pravidelně o své 

práci na uplatňování práva EU, včetně případů jeho porušení. Útvary Komise jsou výboru 



LIBE a jeho členům k dispozici, pokud jde o podávání informací k činnostem na zavádění 

opatření na poli bezpečnosti, ovšem náležitý zřetel je nutno brát na potřebu zachovat 

důvěrnost řízení o nesplnění povinnosti.  

Pokud jde o můj program, budu se řídit sdělením o bezpečnostní unii z roku 2016. Konkrétně 

v oblasti výměny informací bude hlavní prioritou postarat se o to, aby byly stávající nástroje 

využívány v plném rozsahu (viz výše), a vyhodnotit celkovou architekturu informačních 

systémů na poli bezpečnosti. Sdělení Komise ze dne 6. dubna 2016 již vyjmenovává řadu 

problémů, které si žádají řešení, mají-li být přednosti stávajících informačních systémů 

maximalizovány. K tomu, aby tyto systémy znamenaly skutečný přínos a současně náležitě 

chránily osobní údaje, musíme zajistit, aby do nich orgány členských států vkládaly kvalitní 

údaje, aby tyto údaje byly řádně zpracovávány a aby ke kvalitním informacím z těchto 

systémů měly v případě potřeby přístup příslušné orgány. Zmíněné sdělení zjišťuje 

i nedostatky, k jejichž odstranění by mohlo být zapotřebí dalších informačních systémů, 

a mapuje způsoby, jak zajistit interoperabilitu systémů stávajících. Budu-li ve funkci komisaře 

potvrzen, budu povinen tyto problémy a nedostatky řešit, a to za plného dodržování 

základních práv, zejména práva na ochranu údajů. Z tohoto důvodu a s cílem položit základ 

budoucí práci na vyšší interoperabilitě všech relevantních informačních systémů ustavila 

Komise skupinu odborníků na vysoké úrovni. Tato skupina se bude zabývat právními, 

technickými a provozními aspekty různých možností, jak této interoperability dosáhnout. Mně 

by v této souvislosti připadla úloha činnost této skupiny řídit, a to při zajištění plné 

transparentnosti vůči výboru LIBE, tak aby se ze zjištění této skupiny mohla odvinout kvalitní 

společná diskuse s Evropským parlamentem a Radou o dalším postupu. Mým cílem je v rámci 

Komise a v součinnosti s Evropským parlamentem a Radou působit ke vzniku společné 

strategie, která zajistí účinnější a efektivnější informační systémy sloužící bezpečnosti v EU. 


