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1. Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet 

Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 

uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska allmänintresset, 

särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar dig? Hur kommer du 

att bidra till att driva kommissionens strategiska agenda? 

På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga oavhängighet, 

och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida verksamhet inte på 

något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina skyldigheter inom 

kommissionen ifrågasätts? 

Även om jag har nominerats under exceptionella omständigheter, som vi alla är medvetna om, 

tror jag att jag har omfattande och relevant erfarenhet både av det ämnesområde som jag 

skulle få ansvar för och av att främja det europeiska allmänintresset. Jag är mycket motiverad 

att tjänstgöra som kommissionär för säkerhetsunionen. Det är ett område av största betydelse 

för EU-medborgarna, och vi behöver arbeta intensivt för att trappa upp vår kamp mot 

terroristerna och deras understöd, stärka vår kapacitet att bekämpa andra säkerhetshot och 

samtidigt stärka vårt försvar och öka motståndskraften i hela EU. Som ledamot av 

kommissionen skulle jag inte bara ansvara för att nå resultat och verka stödjande på detta 

viktiga område utan också dra mitt strå till stacken för att genomföra kommissionens bredare 

strategiska agenda i samarbete med mina kolleger. 

Jag vill framhålla tre saker som rör mina kvalifikationer och erfarenheter: 

– För det första är jag stolt över att vara britt och stolt över att vara europé, och jag ser ingen 

motsättning mellan dessa två egenskaper. Jag anser att EU har en viktig roll att spela på de 

områden som den här portföljen omfattar, eftersom mer behöver göras på EU-nivå för att ta 

itu med gränsöverskridande hot, knäcka den organiserade brottslighetens och terrorismens 

försörjningskedjor och ytterligare stärka de nationella myndigheternas arbete. Mina landsmän 

beslutade den 23 juni att lämna Europeiska unionen, och det valet måste vi respektera. De 

gemensamma utmaningarna och behovet av nära samarbete kvarstår dock. 



 

 

– För det andra visar min karriär på mitt europeiska engagemang. I alla tjänster jag har haft 

förmånen att få och under hela min karriär har jag sysslat med europeiska frågor. Jag har 

under hela mitt yrkesliv varit ämbetsman och jag tror starkt på den offentliga förvaltningens 

värderingar och ansvar. Jag har haft möjlighet att arbeta med ett brett spektrum av europeiska 

frågor, särskilt utrikespolitiska, och från olika utgångspunkter vid de brittiska ambassaderna i 

Dublin och Paris, som förhandlare i rådet, som kanslichef för två kommissionärer och som 

den högst uppsatte tjänstemannen med ansvar för EU-frågor i det brittiska utrikesministeriet. 

– För det tredje borde min yrkeserfarenhet göra det möjligt för mig att rivstarta som 

säkerhetskommissionär. Jag har sysslat med liknande frågor i många av mina tjänster, nu 

senast under de särskilt känsliga förhållandena i Nordirland både som brittisk ambassadör till 

Irland och sedan som generaldirektör för Nordirlandmyndigheten, där jag med egna ögon 

kunde se vad som kan göras för att förbättra ländernas säkerhet, hur grundläggande rättigheter 

stöder framsteg mot större säkerhet och den ständiga utmaningen att ta itu med terrorism. 

Jag anser att detta nya uppdrag, som Jean-Claude Juncker inrättat, kommer i ett avgörande 

ögonblick. Våra medborgare förväntar sig med rätta att EU ska skapa säkerhet. I en färsk 

Eurobarometerundersökning låg terrorism i toppen för vad folk oroar sig för. I Jean-Claude 

Junckers politiska riktlinjer för den sittande kommissionen anges gränsöverskridande 

brottslighet och terrorism som viktiga insatsområden: ”Vi måste också ta itu med [...] 

terrorism och radikalisering. Samtidigt måste de grundläggande värderingarna och 

rättigheterna bevaras, inklusive de processuella rättigheterna och rätten till 

personuppgiftsskydd.” 

Två år har gått sedan de här riktlinjerna formulerades, och kommissionen har aktivt verkat för 

ett närmare samarbete och bättre system. Men världen har förändrats mycket sedan dess, inte 

till det bättre, och allt fler attacker har ägt rum på europeisk mark. Behovet att fullständigt 

genomföra den europeiska säkerhetsagendan och bana väg för en verkningsfull och 

fungerande säkerhetsunion har aldrig varit mer brådskande eller kritiskt. Om jag utnämns är 

det detta jag kommer att ägna min tid och mitt kunnande åt, till fromma för alla EU-

medborgare. 

Jag är fullt medveten om att om jag bekräftas i min utnämning så måste jag handla och synas 

handla med oavhängighet. Jag kommer att avlägga eden och hålla den i alla enskildheter. Jag 

kommer också att uppfylla de högt ställda etiska kraven i artikel 17.3 i EU-fördraget och 

artikel 245 i EUF-fördraget, uppförandekodexen för kommissionsledamöter och alla 

tillämpliga förfaranden för insyn. I enlighet med uppförandekodexen har jag fyllt i en 

intresseförklaring som är offentlig. Jag åtar mig att uppdatera den när det behövs. Jag kommer 

aldrig att försätta mig i situationer som kan äventyra min oavhängighet, opartiskhet eller 

integritet, och jag kommer att omedelbart underrätta kommissionens ordförande om en 

situation uppstår som kan innebära en intressekonflikt med mitt ämbete. När det gäller 

framtiden söker jag ert godkännande för denna post, och om jag godkänns kommer det att bli 

min enda strävan. Jag har alltid strävat och kommer alltid att sträva efter att upprätthålla 

högsta tänkbara ämbetsmannakrav på integritet. Jag åtar mig att följa alla nuvarande och 

kommande etikregler som gäller mig till både andan och bokstaven. 



 

 

2. Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet 

Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På vilket sätt 

skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 

Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande? 

Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat samarbete 

med Europaparlamentet och effektiv uppföljning av Europaparlamentets ståndpunkter 

och önskemål om lagstiftningsinitiativ? Är du beredd att förse parlamentet och rådet 

med uppgifter och handlingar på lika villkor när det gäller planerade initiativ och 

pågående förfaranden? 

Om jag godkänns som kommissionär ser jag min uppgift som att delta i ett lag i den nya anda 

som präglar Junckerkommissionen. Jag kommer att arbeta i enlighet med den 

uppdragsbeskrivning som sändes till mig den 2 augusti, i samarbete med kommissionären 

med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap och under ledning av den förste 

vice ordföranden med ansvar för bättre lagstiftning, kontakter mellan institutionerna, 

rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna, som är den vice 

ordförande som ansvarar för detta område. Jag fäster stor vikt vid kollegialitetsprincipen och 

kommer att samarbeta fullständigt med de andra kommissionärerna, och regelbundet 

rapportera till kommissionärskollegiet om framstegen med att bygga upp en verkningsfull och 

fungerande säkerhetsunion. 

Jag kommer att biträdas av en arbetsgrupp med erfarna kolleger från flera av kommissionens 

generaldirektorat, med generaldirektören för inrikes frågor i spetsen. Förutom samarbetet med 

kommissionären med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap kommer jag 

också att samarbeta med flera andra kommissionärer, bl.a. kommissionären med ansvar för 

klimatåtgärder och energi, transportkommissionären och kommissionären med ansvar för den 

digitala ekonomin och det digitala samhället, i enlighet med min uppdragsbeskrivning, så att 

vi kan bana väg för en fungerande säkerhetsunion. 

Öppenhet står i centrum för prioriteringen om demokratisk förändring i ordförandens politiska 

riktlinjer. Öppenhet präglar också kommissionens kontakter med parlamentet, som jag 

kommer att sköta öppet och under strävan efter en öppen, uppriktig och konstruktiv dialog. 

Som alla andra kommissionärer kommer jag att enligt ramavtalet ta det politiska ansvaret för 

åtgärder på mitt ansvarsområde, utan att det påverkar kommissionens kollegiala ansvar. 

När det gäller uppföljningen av parlamentets ståndpunkter och önskemål kommer jag att följa 

ramavtalet, och på mitt ansvarsområde se till att kommissionen besvarar parlamentets 

resolutioner eller önskemål enligt artikel 225 i EUF-fördraget inom tre månader. 

Parlamentet kan räkna med mitt stöd i fråga om full tillämpning av principen att parlamentet 

och rådet ska ha lika tillträde till möten och tillgång till information, i enlighet med 

ramavtalet. 



 

 

Frågor från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor: 

3. Prioriteringar 

Vilka kommer att vara dina två prioriteringar på säkerhetsområdet?  

Vilken specifik metod kommer du att tillämpa för att dessa båda prioriteringar ska 

förverkligas? 

Min ledstjärna kommer att vara kommissionens meddelande från april 2016, Att genomföra 

den europeiska säkerhetsagendan mot terrorism och bana väg för en säkerhetsunion. 

Mitt mål kommer att vara att få agendan genomförd, med tyngdpunkten lagd på konkreta 

operativa åtgärder där EU kan tillföra något, och se till att vi gör praktiska framsteg mot en 

fungerande säkerhetsunion. Jag kommer att göra det på ett sätt som är förenligt med och 

främjar grundläggande rättigheter. Jag är övertygad om att en långsiktig säkerhet måste bygga 

på respekt för de grundläggande rättigheterna. 

En av mina prioriteringar blir att stärka vår gemensamma kamp mot terrorism och organiserad 

brottslighet och deras understöd. Här måste förebyggande arbete ges stor betydelse: att hindra 

människor från att radikaliseras över huvud taget och motverka terroristernas propaganda och 

hat. Att anta direktivet om bekämpning av terrorism kommer dessutom att hjälpa oss att ta itu 

med det föränderliga terroristhotet genom att ge oss möjlighet att möta de särskilda 

utmaningar som utländska terroriststridande innebär. Vi behöver också strypa terroristernas 

finansiering och deras tillgång till handeldvapen och sprängämnen. För att nå dessa mål 

behöver de berörda EU-organen, särskilt Europol, få en stärkt roll, samarbeta bättre och ge 

mer effektivt stöd till de nationella myndigheter som bekämpar terrorister och organiserad 

brottslighet. 

En annan av mina prioriteringar blir att stärka vårt försvar mot terrorism och organiserad 

brottslighet och bygga upp vår motståndskraft. Vi måste först tänka på genomförandet: 

utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE-

utskottet) har haft avgörande betydelse för att förhandla fram och anta centrala lagförslag, 

men de måste nu genomföras i praktiken. Vi måste se till att kritisk infrastruktur och mjuka 

mål får tillräckligt skydd. Vi behöver också investera betydligt mer i it-säkerhet. Att stärka 

vår motståndskraft innebär också att vi förbättrar vårt informationsutbyte, och vi behöver ta 

ett samlat grepp på våra it-system för att se vilka förbättringar som behövs. Forskning på 

säkerhetsrelaterade områden kan också stärka motståndskraften. 

De hot som EU står inför är komplexa och alltmer sammansatta. Säkerhetsunionen omfattar 

många sektorer och politikområden och många olika aktörer på nationell nivå och EU-nivå. 

Jag kommer att gripa mig an mitt uppdrag i en anda av samarbete, och samarbeta med hela 

kommissionen och dra nytta av all tillgänglig sakkunskap, med EU-länderna och sist men inte 

minst med Europaparlamentet. Största möjliga samordning och lagarbete kommer att krävas 

för att uppnå konkreta operativa åtgärder på de områden där EU verkligen kan få betydelse i 

kampen mot terrorism och and organiserad brottslighet. 



 

 

4. Samordning 

Hur ser du på ditt förhållande till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor mot bakgrund av att ordförande Juncker i din 

uppdragsbeskrivning anger att kommissionen i Europaparlamentet och rådet, i frågor 

med anknytning till säkerhetsunionen, i regel kommer att företrädas av 

kommissionsledamoten med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, 

om inte förste vice ordföranden i samförstånd med kommissionsledamoten med ansvar 

för migration, inrikes frågor och medborgarskap beslutar något annat i enskilda fall? 

Är du redo att på begäran delta i en frågestund med LIBE-utskottet för att se över 

genomförandet av dina prioriteringar och diskutera relevanta aktuella frågor? 

Om jag godkänns som kommissionär kommer naturligtvis utskottet för medborgerliga fri- och 

rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att bli centralt för mitt nära samarbete med 

Europaparlamentet om den viktiga säkerhetsunionen. Junckerkommissionen bygger på 

samarbete i team kring en rad övergripande prioriteringar. Kommissionärerna arbetar i lag 

under ledning av en vice ordförande. Arbetet med säkerhetsunionen är ett bra exempel på det 

här, och förutsätter ett nära samarbete med och stöd från kommissionären med ansvar för 

migration, inrikes frågor och medborgarskap under ledning av den förste vice ordföranden 

med ansvar för bättre lagstiftning, kontakter mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och 

stadgan om de grundläggande rättigheterna, men också med en rad andra kommissionärer, 

Samarbetet kommer att kräva regelbunden, systematisk samordning mellan kommissionärerna 

och Europaparlamentet för att man ska komma någonvart med säkerhetsunionen. 

Det får inte råda något tvivel om att jag ser mig som politiskt ansvarig inför parlamentet, som 

ju alla kommissionärer är i enlighet med ramavtalet. När jag kallas inför parlamentet kommer 

jag att vara beredd att samarbeta med LIBE-utskottet och med parlamentet i plenum, i 

enlighet med min uppdragsbeskrivning från Jean-Claude Juncker, fullständigt och öppet, både 

för att informera om och förklara kommissionens politik och inhämta ledamöternas åsikter, 

som jag dessutom hoppas knyta regelbundna och intensiva bilaterala kontakter med. 

Jag är redo att tillsammans med LIBE-utskottet överväga lämpliga former för dialogen och se 

över prioriteringarna för och genomförandet av mitt ansvarsområde eller diskutera aktuella 

frågor, både tillfälligtvis och på ett mer strukturerat sätt. 

5. Ändamålsenligt genomförande av EU:s strategi för inre säkerhet 

När det gäller de viktigaste frågorna inom ditt ansvarsområde skulle vi vilja att du 

redogjorde för följande: 

– Vilka åtgärder planerar du att vidta för att säkerställa ett korrekt, fullständigt och 

skyndsamt genomförande av alla antagna säkerhetsrelaterade EU-åtgärder i 

medlemsstaterna, inbegripet genom tillämpning av kommissionens befogenheter att 

säkerställa ett fullständigt införlivande och genomförande av EU:s 

lagstiftningsinstrument? Hur kommer du att informera LIBE-utskottet? 



 

 

– Anser du att de befintliga lagstiftningsinstrumenten är tillräckligt konsekventa för att 

kunna hantera de aktuella utmaningarna, i synnerhet när det gäller 

informationsutbyte? Om så är fallet, skulle du kunna utveckla och ge aktuella exempel? 

Om inte, vilken kommer din strategi att vara för att lösa situationen? 

De terrorist- och säkerhetshot som EU står inför är gränsöverskridande och oerhört komplexa. 

För att verkligen åtgärda dem krävs fast beslutsamhet hos och bättre samarbete mellan alla 

berörda aktörer på EU-nivå och nationell nivå. 

Först och främst måste vi beslutsamt genomföra det vi redan enats om, och befintliga verktyg 

måste utnyttjas fullt ut. Här tror jag att det finns en del problem med förslag som redan 

antagits. Jag kommer att arbeta med de nationella myndigheterna för att peka ut hinder för 

genomförandet och erbjuda rättslig rådgivning, sakkunskap och om möjligt ekonomiska 

bidrag för att överkomma hindren. Detta gäller särskilt direktivet om flygpassageraruppgifter, 

då EU-länderna måste bygga upp enheter för passagerarinformation som ska behandla och 

lämna uppgifter. Jag kommer att informera utskottet regelbundet om utvecklingen och vad 

mer som behöver göras. 

Det finns också verktyg som är i drift men vars potential inte tas till vara (t.ex. Schengens 

informationssystem eller Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar). Jag vill 

se vad som kan göras för att ta vara på denna potential. Prümramen är ett annat exempel. Den 

kan bidra oerhört till att identifiera brottslingar som verkar gränsöverskridande, men det är 

inte alla EU-länder som genomfört den. 

Kommissionen kan stödja EU-länderna med det här, men de måste vara ledande. Jag tror att 

både det här utskottet och kommissionen kan trycka på för ett effektivt genomförande. 

Politikernas upprepade krav på mer samarbete och informationsutbyte behöver omsättas i 

praktiken, tekniskt och operativt. Mitt jobb blir att hjälpa EU-länderna och deras myndigheter 

med det. 

Det kan också krävas att vi går längre för att genomföra åtgärderna korrekt. Kommissionen 

använder och kommer att fortsätta att använda sina fördragsfästa befogenheter i sådana fall, 

och jag kommer inte att tveka att inleda överträdelseärenden om det behövs. 

Beträffande mina kontakter med utskottet informerar kommissionen regelbundet parlamentet 

om tillämpningen av EU-lagstiftningen, vilket inkluderar överträdelseärenden. Kommissionen 

står till utskottsledamöternas förfogande med information om vårt arbete med genomförandet 

av säkerhetspolitiska åtgärder, även om en viss sekretess krävs i överträdelseärendena. 

Min strategi kommer att vägledas av meddelandet från 2016 om säkerhetsunionen. Inom 

informationsutbyte vill jag först och främst se till att befintliga verktyg utnyttjas till fullo (se 

ovan), men också ta en titt på hur informationssystemen på säkerhetsområdet är uppbyggda i 

stort. I kommissionens meddelande av den 6 april 2016 anges redan en rad frågor som 

behöver lösas för att ta vara på de befintliga informationssystemens potential. För att 

systemen ska tillföra ett mervärde och samtidigt skydda personuppgifterna måste vi se till att 

de nationella myndigheterna matar in data av rätt kvalitet i systemen, att data behandlas 



 

 

korrekt i systemen och att systemen tillhandahåller information av hög kvalitet till de behöriga 

myndigheterna när det krävs. I meddelandet nämns också brister som kan kräva nya 

informationssystem och sätt att garantera driftskompatibiliteten mellan de befintliga 

systemen. Om jag godkänns blir det mitt uppdrag att åtgärda dessa brister, i fullständig 

överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och särskilt skyddet av 

personuppgifter. För detta ändamål och för att lägga en grund för mer kompatibla 

informationssystem har kommissionen tillsatt en expertgrupp, som ska ta upp rättsliga, 

tekniska och operativa aspekter på systemens kompatibilitet. Gruppens arbete blir mitt ansvar, 

med full insyn för LIBE-utskottet, så att gruppens resultat kan tjäna som grund för 

gemensamma diskussioner med parlamentet och rådet om vägen framåt. Mitt mål är att 

samarbeta med övriga kommissionen och med parlamentet och rådet för att nå en gemensam 

strategi för effektivare och ändamålsenligare säkerhetsrelaterade informationssystem i EU. 


