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1. Bendroji kompetencija, nusiteikimas dirbti Europos labui ir asmeninis 

nepriklausomumas 

Į kuriuos Jūsų asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektus turėtų būti ypač atsižvelgta 

svarstant galimybę paskirti Jus Komisijos nariu? Kurie iš šių aspektų itin svarbūs 

norint užtikrinti, kad bus siekiama bendrojo Europos intereso, ypač srityje, už kurią 

būtumėte atsakingas? Kas skatina Jus siekti šių pareigų? Kaip Jūs prisidėsite rengiant 

strateginę Komisijos darbotvarkę?  

Kaip galėtumėte įtikinti Europos Parlamentą, jog esate nepriklausomas? Kaip 

užtikrintumėte, kad dėl Jūsų ankstesnės, dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių 

abejonių, kad galite tinkamai eiti pareigas Komisijoje? 

Nors mano kandidatūra pasiūlyta labai išskirtinėmis aplinkybėmis, kurios niekam ne 

paslaptis, manau, kad turiu daug patirties tiek srityje, už kurią būčiau atsakingas, tiek 

skatindamas siekti bendro Europos intereso. Esu labai motyvuotas eiti už saugumo sąjungą 

atsakingo Komisijos nario pareigas. Tai ES piliečiams lemiamos svarbos turinti sritis ir joje 

turime nepaliaujamai dirbti, kad mūsų kova su teroristais bei jų paramos priemonėmis būtų 

tvirtesnė, pajėgumai kovoti su kitais saugumo pavojais būtų didesni ir kartu – kad visoje 

Sąjungoje būtų stiprinama apsauga ir didinamas atsparumas. Būdamas Komisijos kolegijos 

nariu būčiau atsakingas ne tik už rezultatus šioje srityje ir už paramą jai, bet ir už tai, kad 

bendradarbiaudamas su būsimaisiais kolegomis, atlikčiau reikiamą vaidmenį įgyvendinant 

platesnio masto Komisijos strateginę darbotvarkę.  

Kalbėdamas apie savo kvalifikaciją ir patirtį, norėčiau atkreipti dėmesį į tris dalykus: 

– pirma, didžiuojuosi tuo, kad esu britas, ir tuo, kad esu europietis, ir man atrodo, kad tai 

vienas kitam neprieštarauja; esu įsitikinęs, kad srityse, už kurias būsiu atsakingas, ES tenka 

lemiamas vaidmuo; jose reikia nemažai padaryti Europos lygmeniu, kad būtų sprendžiamos 

su tarpvalstybinio pobūdžio pavojais, organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo tiekimo 

grandinėmis susijusios problemos ir būtų labiau sustiprinta nacionalinių valdžios institucijų 

veikla. Birželio 23 d. mano tėvynainiai priėmė sprendimą išstoti iš Europos Sąjungos ir mes 



turime gerbti šį pasirinkimą. Tačiau bendros problemos ir būtinybė glaudžiai bendradarbiauti 

išliks; 

– antra, mano profesinės veiklos pasirinkimai įrodo mano įsipareigojimą Europos 

klausimams. Visi mano pasirinkti darbai, kuriuos turėjau garbės dirbti, ir visa mano profesinė 

veikla buvo susiję su Europos klausimais. Visą savo profesinį gyvenimą praleidau valstybės 

tarnyboje ir tvirtai tikiu valstybės tarnybos vertybėmis ir su ja susijusia atsakomybe. Turėjau 

galimybę dirbti pačiais įvairiausiais europiniais klausimais, ypač užsienio reikalų srityje, ir tai 

dariau iš įvairių perspektyvų – dirbdamas dvišalėse ambasadose Dubline ir Paryžiuje, 

dalyvaudamas derybose Taryboje, eidamas dviejų Komisijos narių kabinetų vadovo pareigas 

ir būdamas už Europos klausimus atsakingas vyriausiasis pareigūnas Jungtinės Karalystės 

užsienio reikalų ministerijoje;  

– trečia, mano profesinė patirtis turėtų padėti iš karto visu pajėgumu imtis darbų, susijusių su 

už saugumo sąjungą atsakingo Komisijos nario pareigomis.  Panašaus pobūdžio problemas 

sprendžiau daugumoje savo darbų; paskutinį kartą tai buvo ypatingomis Šiaurės Airijos 

aplinkybėmis, kai iš pradžių ėjau Didžiosios Britanijos ambasadoriaus Airijoje, vėliau – 

Šiaurės Airijos reikalų ministerijos generalinio direktoriaus pareigas. Turėjau galimybę savo 

akimis pamatyti, ką galima padaryti, norint didinti šalių saugumą, kaip pagrindinės teisės 

stiprina pažangą didesnio saugumo link, taip pat mačiau nuolatinius iššūkius, kuriuos kelia 

kova su disidentų terorizmu.  

Manau, kad šią naują pareigybę Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris įsteigė lemiamu 

momentu. Mūsų piliečiai pagrįstai tikisi, kad ES bus saugumo garantas. Neseniai atliktas 

„Eurobarometro“ tyrimas parodė, kad terorizmas yra žmonėms didžiausią susirūpinimą 

keliantis dalykas. Pirmininko J.-C. Junckerio paskelbtose šios Komisijos politinėse gairėse 

kova su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir terorizmu priskirta prie pagrindinių veiksmų sričių: 

„[t]urime kovoti su [...] terorizmu bei priešintis radikalizacijai, bet tuo pačiu metu užtikrinti 

pagrindines teises ir vertybes, tarp jų ir procesines teises bei asmens duomenų apsaugą“. 

Šios gairės paskelbtos prieš dvejus metus; nuo tada Komisija dirbo skatindama glaudesnį 

bendradarbiavimą ir siekdama užtikrinti geresnį sistemų veikimą. Tačiau per tą laiką pasaulis 

stipriai pasikeitė, deja, ne į gera, o Europos teritorijoje padažnėjo išpuolių. Dabar ypač svarbu 

nedelsiant visapusiškai įgyvendinti Europos saugumo darbotvarkę ir pasirengti veiksmingai ir 

tikrai saugumo sąjungai. Jei būsiu paskirtas į šias pareigas, būtent tam skirsiu savo laiką ir 

ekspertines žinias, kad padėčiau pasiekti visiems ES piliečiams naudingų rezultatų. 

Puikiai suprantu tą svarbų faktą, kad jei mano kandidatūra bus patvirtinta, privalėsiu veikti 

nepriklausomai ir mano veikla turės būti laikoma tokia. Duosiu priesaiką ir jos visapusiškai 

laikysiuosi. Taip pat laikysiuosi aukščiausių etikos standartų, išdėstytų ES sutarties 17 

straipsnio 3 dalyje ir SESV 245 straipsnyje, taip pat Komisijos narių elgesio kodekso ir 

atitinkamų skaidrumo procedūrų. Laikydamasis elgesio kodekso nuostatų, parengiau savo 

interesų deklaraciją, su kuria galima susipažinti viešai. Įsipareigoju prireikus ją atnaujinti. 

Niekada nestatysiu savęs į tokią padėtį ar į tokias aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti abejonių 

dėl mano nepriklausomumo, nešališkumo ar sąžiningumo; jei susidarytų situacija, kuri 

vykdant pareigas galėtų kelti interesų konfliktą, nedelsdamas apie tai informuosiu Komisijos 



Pirmininką. Prašau jūsų patvirtinti mano kandidatūrą į šias pareigas ir, jei ji bus patvirtinta, 

ketinu iki pat kadencijos pabaigos joms skirti visą savo dėmesį. Visada stengiausi laikytis 

aukščiausių valstybės tarnybos standartų, susijusių su sąžiningumu, ir ketinu jų laikytis ir 

toliau. Įsipareigoju laikytis visų man taikomų su nuosavybe ir etikos klausimais susijusių 

esamų ir būsimų taisyklių dvasios ir raidės. 

2. Įsipareigojimų vykdymas ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu  

Kaip vertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? Kaip apibrėžtumėte savo 

atsakomybę ir atskaitomybę Parlamentui už savo ir už Jums pavaldžių departamentų 

veiklą? 

Kokius konkrečius įsipareigojimus esate pasirengęs prisiimti, kad būtų didinamas 

skaidrumas, gerinamas bendradarbiavimas ir veiksmingai įgyvendinamos Parlamento 

pozicijos ir raginimai imtis teisėkūros iniciatyvų? Ar esate pasirengęs Parlamentui teikti 

tą pačią su planuojamomis iniciatyvomis ar vykdomomis procedūromis susijusią 

informaciją ir tuos pačius susijusius dokumentus kaip ir Tarybai? 

Jei mano kandidatūra bus patvirtina, ketinu prisijungti prie naujais darbo metodais, kurie yra 

skiriamasis Pirmininko J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos bruožas, besivadovaujančios 

komandos. Dirbsiu vadovaudamasis metodais, išdėstytais rugpjūčio 2 d. man atsiųstame 

įgaliojimų rašte, vadovaujamas už geresnį reglamentavimą, institucijų ryšius, teisinės 

valstybės principus ir Pagrindinių teisių chartiją atsakingo pirmojo Komisijos pirmininko 

pavaduotojo, kuris yra už mano sritį atsakingas pirmininko pavaduotojas, ir talkindamas už 

migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingam Komisijos nariui. Man labai svarbus 

kolegialumo principas ir aš visapusiškai bendradarbiausiu su kitais kolegijos nariais, 

reguliariai jiems atsiskaitydamas apie pažangą, daromą kuriant veiksmingą ir tikrą saugumo 

sąjungą.  

Man padės darbo grupė, kuri remsis kelių Komisijos generalinių direktoratų darbuotojų 

praktine patirtimi ir kuriai vadovaus Vidaus reikalų direktorato generalinis direktorius. 

Vykdydamas paruošiamuosius darbus, skirtus veikiančiai saugumo sąjungai sukurti, dirbsiu 

ne tik su už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingu Komisijos nariu, bet taip pat 

glaudžiai bendradarbiausiu su keliais kitais Komisijos nariais, tarp jų – su už klimato politiką 

ir energetiką, už transportą ir už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingais 

Komisijos nariais, kaip išdėstyta mano įgaliojimų rašte.   

Skaidrumas Pirmininko politinėse gairėse yra demokratinių pokyčių prioriteto pagrindas. Jis 

taip pat atsispindi Komisijos santykiuose su Parlamentu, su kuriuo dirbsiu skaidriai, 

siekdamas užmegzti atvirą, nuoširdų ir konstruktyvų dialogą. 

Vadovaudamasis Pagrindų susitarimu, aš, kaip visi kiti Komisijos nariai, nepažeisdamas 

Komisijos kolegialumo principo, prisiimsiu politinę atsakomybę už veiksmus savo 

kompetencijos srityje. 

Kalbant apie Parlamento pozicijų įgyvendinimą ir raginimus, taikysiu Pagrindų susitarimo 

nuostatas ir savo kompetencijai priklausančiose srityse užtikrinsiu, kad Komisija atsakytų į 



pagal SESV 225 straipsnį pateiktas Parlamento rezoliucijas ar raginimus per tris mėnesius nuo 

jų priėmimo.  

Užtikrinu savo paramą Parlamentui, kad būtų visapusiškai laikomasi principo vienodai 

vertinti Europos Parlamentą ir Tarybą ir, kaip numatyta pagal Pagrindų susitarimo nuostatas, 

kad Parlamento nariai galėtų dalyvauti posėdžiuose ir gauti informaciją. 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto klausimai 

3. Prioritetai 

Kokie bus du Jūsų prioritetai saugumo srityje? 

Kokį konkretų metodą ketinate taikyti siekdama užtikrinti, kad šie du prioritetai būtų 

įgyvendinti? 

Mano veiksmų planas bus 2016 m. balandžio mėn. Komisijos komunikatas „Europos 

saugumo darbotvarkės įgyvendinimas kovos su terorizmu srityje ir rengiantis veiksmingai ir 

tikrai saugumo sąjungai“.  

Mano tikslas – daugiausiai dėmesio skirti šios darbotvarkės įgyvendinimui ir konkrečioms 

veiklos priemonėms tais atvejais, kai ES veiksmai gali daryti poveikį – siekiant užtikrinti 

pažangą veiksmingos saugumo sąjungos link. Tai darysiu gerbdamas pagrindines teises ir 

remdamas jas. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad tvarus saugumas turi būti grindžiamas pagarba 

pagrindinėms teisėms. 

Vienas iš mano prioritetų bus stiprinti mūsų bendrą kovą su terorizmu ir organizuotu 

nusikalstamumu bei jų paramos priemonėmis. Tam būtina ypač daug dėmesio skirti veiklai 

prevencijos srityje: visų pirma, užkirsti kelią radikalėjimui ir kovoti su teroristine propaganda 

ir neapykantos kurstymu. Be to, skubiai susitarus dėl Direktyvos dėl kovos su terorizmu bus 

lengviau šalinti su kintančia terorizmo grėsme susijusias problemas, nes bus sukurta sistema, 

padedanti tvarkytis su konkrečiais iššūkiais, kuriuos kelia užsienio teroristai kovotojai. Mes 

taip pat turime užkirsti galimybę teroristams gauti finansavimą, šaunamųjų ginklų bei 

sprogstamųjų medžiagų. Tam, kad tai būtų pasiekta, didesnį vaidmenį turi atlikti atitinkamos 

ES agentūros, visų pirma – Europolas; jos turi glaudžiau bendradarbiauti ir veiksmingiau 

remti nacionalinių valdžios institucijų veiksmus, skirtus kovai su teroristais ir organizuotu 

nusikalstamumu. 

Kitas mano prioritetas bus stiprinti mūsų apsaugą nuo terorizmo ir organizuoto 

nusikalstamumo bei didinti mūsų atsparumą. Visų pirma, turime sutelkti dėmesį į 

įgyvendinimą: LIBE komitetas atliko lemiamą vaidmenį derantis ir tariantis dėl pagrindinių 

pasiūlymų dėl teisės aktų, kurie dabar turi būti įgyvendinti vietoje. Turime užtikrinti, kad būtų 

tinkamai apsaugoti svarbiausi infrastruktūros objektai ir pažeidžiami taikiniai. Taip pat 

turėtume gerokai daugiau investuoti į kibernetinį saugumą. Norint sustiprinti mūsų atsparumą, 

taip pat reikalinga geresnė dalijimosi informacija sistema; turime ištirti bendrą padėtį IT 

sistemų srityje, kad žinotume, kokių patobulinimų reikia. Atsparumą sustiprinti taip pat galėtų 

padėti moksliniai tyrimai su saugumu susijusiose srityse. 



Pavojai, su kuriais susiduria ES, yra daugialypiai ir vis įvairesni. Saugumo sąjungos sritis 

apima daugybę sektorių ir politikos sričių, su daugybe skirtingų veikėjų nacionaliniu ir ES 

lygmenimis. Man patikėtus uždavinius spręsiu vadovaudamasis bendradarbiavimo dvasia 

išvien su valstybėmis narėmis ir, svarbiausia, su Europos Parlamentu, pasitelkdamas visos 

Komisijos išteklius, kad panaudočiau visas turimas ekspertines žinias. Norint pasiekti 

rezultatų, susijusių su konkrečiomis veiksmų priemonėmis, srityse, kuriose ES gali turėti 

realią įtaką kovojant su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, bus reikalingas itin aukšto 

lygio koordinavimas ir bendras komandinis darbas. 

 

4. Koordinavimas  

Koks Jūsų santykis su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetu, 

atsižvelgiant į tai, kad Jūsų įgaliojimų rašte Pirmininkas J.-K. Junckeris nurodo, jog 

„atstovavimą Europos Parlamente ir Taryboje klausimais, susijusiais su saugumo 

sąjunga, užtikrins už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos 

narys, nebent pirmasis pirmininko pavaduotojas, sutaręs su už migraciją, vidaus 

reikalus ir pilietiškumą atsakingu Komisijos nariu nuspręstų kitaip dėl kiekvieno 

konkretaus atvejo“? 

Ar esate pasirengęs paprašytas dalyvauti LIBE komiteto klausimų valandoje, kad būtų 

galima apžvelgti, kaip įgyvendinami šie prioritetai, ir aptarti reikiamus aktualius 

klausimus? 

Jei mano kandidatūra bus patvirtinta, savaime suprantama, kad Piliečių laisvių, teisingumo ir 

vidaus reikalų komitetas bus mano glaudaus bendradarbiavimo su Europos Parlamentu 

svarbiais saugumo sąjungos klausimais ašis. J.-C. Junckerio Komisija pagrįsta 

bendradarbiavimu ir komandiniu darbu, siekiant rezultatų įvairių svarbiausių prioritetų srityse. 

Komisijos nariai dirba komandomis, jiems vadovauja pirmininko pavaduotojas. Saugumo 

sąjungos įgyvendinimas yra puikus tokio komandinio darbo pavyzdys; tam reikia glaudžiai 

bendradarbiauti su už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingu Komisijos nariu, 

vadovaujant už geresnį reglamentavimą, institucijų ryšius, teisinės valstybės principus ir 

Pagrindinių teisių chartiją atsakingam pirmajam Komisijos pirmininko pavaduotojui, tačiau 

taip pat ir su už įvairias kitas sritis atsakingais Komisijos nariais. Siekiant pažangos saugumo 

sąjungos srityje, šis bendradarbiavimas apims nuolatinį ir sisteminį Komisijos narių veiklos 

koordinavimą ir partnerystės ryšius su Europos Parlamentu.  

Neturėtų kilti jokios abejonės: esu tvirtai įsitikinęs, kad, kaip ir visi Komisijos nariai, pagal 

Pagrindų susitarimą esu politiškai atsakingas prieš Parlamentą. Pakviestas į Parlamentą, būsiu 

pasirengęs bendradarbiauti su LIBE komitetu ir su Parlamento plenarine asamblėja, 

laikydamasis iš Pirmininko J.-C. Junckerio gauto įgaliojimų rašto, visapusiškai ir skaidriai, 

informuoti apie Komisijos politiką ir ją paaiškinti, domėtis Parlamento narių požiūriu ir 

klausytis jų nuomonės; su daugeliu jų viliuosi užmegzti reguliarius ir intensyvius dvišalius 

ryšius.  



Esu pasirengęs drauge su LIBE komitetu apsvarstyti naudingas dialogo formas, kad galėtume 

kartu peržiūrėti prioritetus bei pažangą įgyvendinant srities, už kurią būsiu atsakingas, 

uždavinius, – tiek ad hoc, tiek struktūriškai. 

5. Veiksmingas ES vidaus saugumo įgyvendinimas 

Iš pagrindinių Jūsų kompetencijai priskiriamų problemų nurodykite: 

– kokių ketinate imtis veiksmų, kad užtikrintumėte, kad valstybės narės tinkamai, 

visiškai ir greitai įgyvendintų visas priimtas su saugumu susijusias ES priemones, be 

kita ko, panaudojant Komisijos įgaliojimus užtikrinti ES teisinių priemonių perkėlimą į 

nacionalinę teisę ir jų įgyvendinimą? Kaip ketinate informuoti LIBE komitetą? 

– ar manote, kad esamos teisinės priemonės yra pakankamos dabartinėms problemoms 

spręsti, ypač kalbant apie dalijimąsi informacija? Jeigu taip, ar galėtumėte detalizuoti 

pateikdamas naujausius pavyzdžius? Jei ne, kokios strategijos imsitės, kad padėtis būtų 

ištaisyta? 

ES kylanti terorizmo ir su saugumu susijusi grėsmė yra tarpvalstybinio pobūdžio ir be galo 

kompleksiška. Tam, kad ji būtų veiksmingai šalinama, reikalingas tvirtas visų susijusių 

subjektų ES ir nacionaliniu lygmenimis įsipareigojimas, be to, skirtingi subjektai turėtų 

bendradarbiauti.   

Pirma, būtina ryžtingai sutelkti dėmesį, kad būtų įgyvendinama tai, dėl ko jau susitarta, ir 

visapusiškai naudoti esamas priemones. Šiuo atžvilgiu manau, kad mūsų laukia keletas rimtų 

uždavinių, susijusių su pasiūlymais, dėl kurių jau susitarta. Dirbsiu su nacionalinėmis valdžios 

institucijomis, kad būtų nustatytos įgyvendinimo kliūtys ir valstybėms narėms būtų galima 

pasiūlyti teisinę pagalbą, ekspertinių žinių ir, kur įmanoma, finansinę paramą, kad jos šias 

kliūtis įveiktų. Tai bus ypač aktualu kalbant apie Keleivių duomenų įrašo direktyvą, pagal 

kurią valstybės narės turi sukurti informacijos apie keleivius skyrius duomenims tvarkyti ir 

jais dalytis. LIBE komitetą reguliariai informuosiu apie įgyvendinimo srityje padarytą 

pažangą ir apie tai, ką dar reikėtų padaryti. 

Be to, kai kuriomis veikiančiomis priemonėmis kartais naudojamasi nevisapusiškai (tai, pvz., 

Šengeno informacinė sistema, Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų 

bazė). Norėsiu išnagrinėti, ką būtų galima padaryti, kad šias priemones galėtume naudoti 

visapusiškai. Priumo sistema yra dar vienas atvejis, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį. Ji gali 

padėti nustatyti tarpvalstybiniu mastu veikiančius nusikaltėlius, tačiau ne visos valstybės 

narės ėmėsi jos įgyvendinimui reikalingų veiksmų.  

Nors Komisija gali valstybėms narės teikti paramą šioje srityje, tačiau iniciatyvos turi imtis 

jos pačios. Manau, kad ir šis komitetas, ir Komisija gali padėti palaikyti spaudimą, kad būtų 

imtasi veiksmingo įgyvendinimo. Ne vieną kartą politiniu lygmeniu išsakyti raginimai 

stiprinti bendradarbiavimą ir dažniau dalytis informacija turėtų tapti realiais veiksmais ir 

techniniu, ir veiklos lygmeniu. Padėsiu valstybėms narėms ir nacionalinėms valdžios 

institucijoms tai pasiekti. 



Kartais gali atsitikti ir taip, kad norėdami užtikrinti tinkamą įgyvendinimą turime eiti dar 

toliau. Tokiais atvejais Komisija naudojasi ir tebesinaudos jai pagal Sutartį suteiktais 

įgaliojimais ir prireikus nedvejodama imsis taikyti pažeidimų nagrinėjimo procedūras.  

Kalbant apie mano santykį su LIBE komitetu reikia pasakyti, kad Komisija Parlamentą 

reguliariai informuoja apie ES teisės įgyvendinimo veiklą, be kita ko, ir apie pažeidimus. 

Komisijos tarnybos yra pasirengusios LIBE komitetui ir jo nariams teikti informaciją apie 

mūsų veiklą, susijusią su saugumo priemonių įgyvendinimu, tačiau tinkamai atsižvelgusios į 

būtinybę išsaugoti konfidencialų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų pobūdį.   

Kalbant apie mano darbotvarkę, mano veiksmų planas bus 2016 m. Komunikatas dėl 

saugumo sąjungos. Konkrečiai keitimosi informacija srityje mano pirmasis prioritetas – 

užtikrinti, kad būtų visapusiškai naudojamos jau esamos priemonės (žr. pirmiau), ir 

išnagrinėti bendrą saugumo srities informacinių sistemų struktūrą. 2016 m. balandžio 6 d. 

Komisijos komunikate jau pateiktas sąrašas problemų, kurias reikia šalinti, norint kuo labiau 

padidinti esamų informacinių sistemų teikiamą naudą. Tam, kad sistemos teiktų papildomos 

naudos ir kartu tinkamai apsaugotų asmens duomenis, turime užtikrinti, kad valstybės narės į 

šias sistemas teiktų kokybiškus duomenis, duomenys turėtų būti tinkamai tvarkomi, o 

prireikus šios sistemos kompetentingoms institucijoms galėtų pateikti kokybišką informaciją. 

Komunikate taip pat nurodytos spragos, dėl kurių būtų reikalingos papildomos informacinės 

sistemos, taip nurodyti būdai, kaip užtikrinti jau esamų sistemų sąveikumą. Jei mano 

kandidatūra bus patvirtinta, imsiuosi spręsti šias problemas ir pildyti spragas, visapusiškai 

gerbdamas pagrindines teises, ypač teisę į duomenų apsaugą. Šiuo tikslu ir tam, kad būdų 

parengtas pagrindas būsimiems visų susijusių sistemų sąveikumo didinimo darbams, Komisija 

įsteigė aukšto lygio ekspertų grupę. Grupė nagrinės įvairių tokio sąveikumo įgyvendinimo 

galimybių teisinius, techninius ir veiklos aspektus. Taip pat skatinsiu šios grupės veiklą, kuri 

bus visiškai skaidri prieš LIBE komitetą, siekdamas užtikrinti, kad jos pasiekti rezultatai 

suteiktų gerą pagrindą bendroms tolesnėms diskusijoms su Europos Parlamentu ir Taryba. 

Mano tikslas – dirbti su visa Komisija, taip pat su Europos Parlamentu ir Taryba, kuriant 

bendrą strategiją, kad su saugumu susijusios informacinės sistemos ES taptų veiksmingesnės 

ir efektyvesnės. 


