
 

ODPOVEDE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

DOTAZNÍK PRE DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA 

Julian KING 

Bezpečnostná únia 

 

 

1. Všeobecná spôsobilosť, angažovanosť na európskej úrovni a osobná nezávislosť 

Ktoré aspekty Vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité na to, aby ste 

sa stali komisárom a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za ktorú 

by ste mali niesť zodpovednosť? Čo Vás motivuje? Ako budete prispievať k návrhu 

strategického plánu Komisie?  

Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste 

zabezpečili, aby žiadna Vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla 

spochybniť plnenie Vašich úloh v rámci Komisie? 

Hoci som bol nominovaný za veľmi osobitých okolností, ktorých sme si všetci vedomí, 

domnievam sa, že mám rozsiahle skúsenosti nielen v oblasti, za ktorú by som bol 

zodpovedný, ale aj pokiaľ ide o presadzovanie všeobecných európskych záujmov. Som 

vysoko motivovaný vykonávať funkciu komisára pre bezpečnostnú úniu. Ide o oblasť s 

kľúčovým významom pre občanov EÚ, ktorá si od nás vyžaduje, aby sme pracovali na plný 

úväzok na zintenzívnení boja proti teroristom a prostriedkom slúžiacim na ich podporu, ako aj 

na posilnení našich schopností bojovať proti iným bezpečnostným hrozbám a zároveň posilniť 

našu obranyschopnosť a budovať odolnosť v celej Únii. Ako člen kolégia by som bol 

zodpovedný nielen za dosahovanie výsledkov a podporu v tejto dôležitej oblasti, ale v 

spolupráci s budúcimi kolegami by som prispieval aj k plneniu širšieho strategického 

programu Komisie.  

Pokiaľ ide o moju kvalifikáciu a skúsenosti, chcel by som uviesť tieto tri skutočnosti: 

 – Po prvé, som hrdý na to, že som britským občanom a zároveň aj Európanom a nevidím v 

tom žiadny rozpor. Myslím si, že EÚ musí zohrávať kľúčovú úlohu v oblastiach patriacich do 

tohto portfólia, v ktorých je potrebné zintenzívniť úsilie na európskej úrovni s cieľom riešiť 

cezhraničné hrozby a logistické reťazce organizovaného zločinu a terorizmu, a tým ďalej 

posilniť prácu vnútroštátnych orgánov. Moji spoluobčania 23. júna rozhodli o odchode 

z Európskej únie a my musíme ich voľbu rešpektovať. Spoločné výzvy a potreba úzkej 

spolupráce však pretrvávajú aj naďalej. 



 – Po druhé, moja profesionálna dráha je dôkazom mojej oddanosti európskemu projektu. 

Každú prácu, ktorú som mal to šťastie vykonávať, som si vybral sám a moja kariéra sa 

vyznačuje prácou týkajúcou sa európskych otázok. Celý svoj profesionálny život som strávil 

ako zamestnanec verejnej služby a som pevne presvedčený o hodnotách a povinnostiach 

takejto služby. Mal som možnosť pracovať na širokej škále európskych otázok, najmä v 

oblasti zahraničných vecí, a to z rôznych uhlov pohľadu – na dvojstranných veľvyslanectvách 

v Dubline a v Paríži, pri rokovaniach v Rade, vo funkcii vedúceho kabinetu dvoch komisárov 

a ako najvyšší riadiaci pracovník zodpovedný za európske záležitosti na britskom ministerstve 

zahraničných vecí.  

Po tretie a na záver – moje odborné skúsenosti mi umožňujú, aby som okamžite začať 

vykonávať svoju prácu ako komisár zodpovedný za bezpečnosť Únie. Podobnou 

problematikou som sa zaoberal na viacerých pracovných miestach, naposledy za veľmi 

osobitných okolností v Severnom Írsku ako britský veľvyslanec v Írsku a neskôr ako 

generálny riaditeľ ministerstva pre Severné Írsko, kde som sa mohol na vlastné oči presvedčiť 

o tom, čo možno urobiť na zlepšenie bezpečnosti krajín, ako základné práva pomáhajú na 

ceste k dosahovaniu väčšej bezpečnosti, a že boj proti disidentskému terorizmu je neustálou 

výzvou.  

Som presvedčený, že táto nová funkcia, ktorú zriadil predseda Juncker, prichádza v 

rozhodujúcom okamihu. Naši občania oprávnene očakávajú, že EÚ sa postará o ich 

bezpečnosť. Nedávny prieskum Eurobarometra ukázal, že ľudia majú najväčšie obavy 

z terorizmu. V politických usmerneniach predsedu Junckera pre túto Komisiu sa cezhraničná 

trestná činnosť a terorizmus uvádzajú ako kľúčové oblasti, v ktorých je potrebné konať: „[…] 

musíme bojovať proti terorizmu a čeliť radikalizácii – a zároveň zaručovať základné práva 

a hodnoty vrátane procesných práv a ochrany osobných údajov.“ 

Od prijatia týchto usmernení uplynuli dva roky a Komisia sa aktívne zasadzuje o užšiu 

spoluprácu a lepšie systémy. Medzičasom sa však svet veľmi zmenil – a nie k lepšiemu – 

a došlo k nárastu počtu útokov na európskej pôde. Potreba v plnej miere vykonávať európsky 

program v oblasti bezpečnosti a pripraviť pôdu pre účinnú a skutočnú bezpečnostnú úniu 

nebola nikdy predtým naliehavejšia ani dôležitejšia ako teraz. V prípade, že budem 

vymenovaný do funkcie, budem môj čas a odborné znalosti venovať tomu, aby som v tejto 

oblasti zabezpečil konkrétne výsledky v prospech všetkých občanov EÚ. 

Som si plne vedomý významu skutočnosti, že ak budem vo funkcii potvrdený, mal by som 

konať nezávisle, čo by malo byť zjavné aj navonok. Prísahu, ktorú zložím, budem v plnej 

miere dodržiavať. Zároveň budem dodržiavať najvyššie etické normy uvedené v článku 17 

ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj 

Kódex správania komisárov a príslušné postupy na zabezpečenie transparentnosti. V súlade s 

týmto kódexom som vypracoval vyhlásenie o záujmoch, ktoré je verejne prístupné. Sľubujem, 

že ho v prípade potreby budem aktualizovať. Budem sa vždy vyhýbať situáciám, ktoré by 

mohli spochybniť moju nezávislosť, nestrannosť alebo bezúhonnosť, a okamžite budem 

predsedu Komisie informovať, ak by vznikla situácia, ktorá by mohla viesť k potenciálnemu 

konfliktu záujmov pri výkone mojich povinností. Pokiaľ ide o budúcnosť, žiadam vás o moje 



schválenie do tejto funkcie, ktorá sa v prípade môjho schválenia stane stredobodom mojej 

pozornosti. Vždy som sa usiloval dodržiavať najprísnejšie požiadavky na bezúhonnosť vo 

verejnej službe a budem tak robiť aj naďalej. Zaväzujem sa, že budem dodržiavať ducha aj 

literu všetkých pravidiel – súčasných i budúcich – ktoré sa na mňa vzťahujú v súvislosti s 

riadnym správaním a etikou. 

2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom  

Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? V čom by podľa Vás mala 

spočívať Vaša zodpovednosť voči Parlamentu za Vaše kroky a za činnosť Vašich 

útvarov? 

Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, 

posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich z 

pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych iniciatív? Ste 

v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi pripravený 

poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

Ak budem potvrdený vo funkcii komisára, mojou úlohou ako člena tímu bude zapojiť sa do 

nového spôsobu práce, ktorý je charakteristický pre Komisiu predsedu Junckera. Pri svojej 

práci budem postupovať v súlade s metódou stanovenou v poverovacom liste, ktorý mi bol 

zaslaný 2. augusta, a budem podporovať komisára pre migráciu, vnútorné záležitosti a 

občianstvo pod vedením prvého podpredsedu zodpovedného za lepšiu právnu reguláciu, 

medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv, ktorý je príslušným 

podpredsedom Komisie pre túto oblasť. Zásade kolegiality prikladám veľký význam a budem 

v plnej miere spolupracovať s ostatnými členmi kolégia a kolégiu budem podávať pravidelné 

správy o pokroku pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie.  

Pomáhať mi bude pracovná skupina, ktorá bude čerpať z odborných znalostí zamestnancov 

viacerých generálnych riaditeľstiev Komisie a na ktorej činnosť bude dohliadať generálny 

riaditeľ pre vnútorné záležitosti. Ako sa uvádza v mojom poverovacom liste, popri spolupráci 

s komisárom pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo budem úzko spolupracovať aj 

s niekoľkými ďalšími komisármi vrátane komisára pre oblasť klímy a energetiky, komisárky 

pre dopravu a komisára pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť s cieľom pripraviť pôdu pre 

vznik funkčnej bezpečnostnej únie.   

Podľa politických usmernení predsedu ťažiskom priority demokratickej zmeny je 

transparentnosť. Odráža sa to aj vo vzťahoch Komisie s Parlamentom, s ktorým budem 

spolupracovať transparentným spôsobom, pričom sa budem usilovať o nastolenie otvoreného, 

úprimného a konštruktívneho dialógu. 

Rovnako ako všetci ostatní komisári budem v zmysle rámcovej dohody niesť politickú 

zodpovednosť za činnosť v oblasti, za ktorú som zodpovedný, bez toho, aby tým bola 

dotknutá zásada kolegiality Komisie. 

Pokiaľ ide o opatrenia v nadväznosti na pozície a požiadavky Parlamentu, budem uplatňovať 

ustanovenia rámcovej dohody a v oblastiach v rámci mojej zodpovednosti zabezpečím, aby 



Komisia reagovala na uznesenia alebo požiadavky, ktoré Parlament predloží na základe 

článku 225 ZFEÚ, do troch mesiacov od ich prijatia.  

Pokiaľ ide o bezvýhradné uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania s Európskym 

parlamentom a Radou v súvislosti s prístupom na stretnutia a tokom informácií v súlade s 

ustanoveniami rámcovej dohody, Parlament sa môže spoľahnúť na moju podporu. 

Otázky Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci: 

3. Priority 

Aké dve priority budete mať v oblasti bezpečnosti? 

Aké konkrétne metódy uplatníte na naplnenie týchto dvoch priorít? 

Budem sa riadiť oznámením Komisie z apríla 2016 s názvom „Napĺňanie Európskeho 

programu v oblasti bezpečnosti s cieľom bojovať proti terorizmu a pripraviť pôdu pre účinnú 

a skutočnú bezpečnostnú úniu“.  

Mojím cieľom bude zamerať sa na naplnenie tohto programu a na konkrétne operačné 

opatrenia v prípadoch, v ktorých by činnosť EÚ mohla byť prínosom, a tým zabezpečiť, aby 

sme napredovali pri vytváraní účinnej bezpečnostnej únie. V tejto súvislosti budem konať 

spôsobom, ktorý bude v súlade so základnými právami a bude ich podporovať. Som 

presvedčený, že udržateľná bezpečnosť musí byť založená na dodržiavaní základných práv. 

Jednou z mojich priorít bude posilniť náš spoločný boj proti terorizmu a organizovanému 

zločinu a proti prostriedkom, ktoré slúžia na ich podporu. Súčasťou tejto priority musí byť 

silný dôraz na preventívne činnosti: v prvom rade zabrániť ľuďom, aby sa radikalizovali, a 

bojovať proti teroristickej propagande a nenávistným prejavom. Navyše rýchle dosiahnutie 

dohody týkajúcej sa smernice o boji proti terorizmu nám pomôže riešiť rozvíjajúcu sa hrozbu 

terorizmu, pretože nám poskytne rámec na pomoc pri riešení konkrétnych problémov, ktoré 

predstavujú zahraniční teroristickí bojovníci. Musíme zabrániť teroristom aj v prístupe 

k finančným prostriedkom a k strelným zbraniam a výbušninám. Na tento účel musia 

príslušné agentúry EÚ, najmä Europol, zohrávať významnejšiu úlohu, lepšie spolupracovať a 

účinnejšie podporovať vnútroštátne orgány pri ich zákrokoch proti terorizmu 

a organizovanému zločinu. 

Mojou ďalšou prioritou bude posilniť našu obranyschopnosť voči terorizmu a 

organizovanému zločinu a budovať našu odolnosť. V prvom rade sa musíme zamerať na 

vykonávanie príslušných predpisov: výbor LIBE zohráva kľúčovú úlohu pri rokovaniach 

o kľúčových legislatívnych návrhoch a ich schvaľovaní a tieto akty je teraz potrebné vykonať 

v praxi. Musíme zabezpečiť primeranú ochranu kritickej infraštruktúry a ľahkých cieľov. 

Takisto by sme mali oveľa viac investovať do kybernetickej bezpečnosti. Posilnenie našej 

odolnosti si vyžaduje aj zlepšenie výmeny informácií, pričom musíme preskúmať celkové 

prostredie informačných systémov s cieľom vyhodnotiť, aké zlepšenia treba vykonať. 

Odolnosť by mohol posilniť aj výskum v oblastiach súvisiacich s bezpečnosťou. 



Hrozby, ktorým EÚ čelí, sú rôznorodé a čoraz rozmanitejšie. Portfólio bezpečnostnej únie 

zahŕňa mnohé odvetvia a oblasti politiky, v ktorých pôsobia mnohí rôzni aktéri na 

vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. K mojim úlohám budem pristupovať v duchu 

spolupráce, ktorú budem rozvíjať v rámci celej Komisie s cieľom využívať všetky dostupné 

odborné znalosti, ako aj vo vzťahu k členským štátom, a čo je dôležité, aj s Európskym 

parlamentom. Na úspešné vykonanie konkrétnych operačných opatrení v oblastiach, kde EÚ 

môže priniesť skutočnú zmenu v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, 

budeme potrebovať najvyšší stupeň koordinácie a spoločnú tímovú prácu. 

 

4. Koordinácia  

Ako vnímate svoj vzťah s Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 

veci vzhľadom na to, že predseda Juncker vo Vašom poverovacom liste uvádza, že 

„V otázkach súvisiacich s bezpečnostnou úniou bude Európsky parlament a Radu spravidla 

zastupovať komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, pokiaľ prvý 

podpredseda nerozhodne inak po posúdení jednotlivých prípadov a po dohode s komisárom 

pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo“? 

Ste pripravený zúčastniť sa na hodine otázok s výborom LIBE, ak o to požiada, s cieľom 

preskúmať vykonávanie Vašich priorít a diskutovať o dôležitých aktuálnych 

záležitostiach? 

Ak budem potvrdený vo funkcii komisára, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 

vnútorné veci sa prirodzene stane stredobodom mojej úzkej spolupráce s Európskym 

parlamentom v dôležitej problematike bezpečnostnej únie. Komisia pod vedením predsedu 

Junckera sa pri napĺňaní celej škály prierezových priorít opiera o súčinnosť a tímovú prácu. 

Komisári pracujú v tímoch pod vedením príslušných podpredsedov. Budovanie bezpečnostnej 

únie je dobrým príkladom takéhoto prístupu a bude si vyžadovať úzku spoluprácu s 

komisárom pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo pod vedením prvého podpredsedu 

zodpovedného za lepšiu právnu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu 

základných práv, ako aj s mnohými ďalšími komisármi a aj ich podporu. V záujme 

dosahovania pokroku v oblasti bezpečnostnej únie si táto spolupráca bude vyžadovať 

pravidelnú a systematickú koordináciu medzi komisármi a partnerskú spoluprácu s 

Európskym parlamentom.  

Niet pochybností o tom, že sa považujem za politicky zodpovedného voči Parlamentu 

rovnako, ako sú v zmysle rámcovej dohody zodpovední všetci komisári. Keď budem pozvaný 

predstúpiť pred Parlament, budem v súlade s mojím poverovacím listom doručeným 

predsedovi Junckerovi pripravený v plnej miere a transparentným spôsobom spolupracovať 

s výborom LIBE a s plenárnym zasadaním Parlamentu, a to s cieľom informovať o politike 

Komisie a objasňovať ju, ako aj s cieľom získavať a vypočuť si stanoviská poslancov, pričom 

dúfam, že s mnohými poslancami nadviažem pravidelné a intenzívne dvojstranné kontakty.  

Som pripravený zvážiť spolu s výborom LIBE užitočné formy dialógu, ktorý by nám 



umožňoval spoločne preskúmavať priority a pokrok pri vykonávaní môjho portfólia alebo 

prediskutovať aktuálne otázky, či už na báze ad hoc alebo štruktúrovanejším spôsobom. 

5. Účinné vykonávanie vnútornej bezpečnosti EÚ 

Spomedzi kľúčových problematík, ktoré uvádzate vo svojom portfóliu, mohli by ste 

uviesť: 

— aké kroky plánujete podniknúť s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty náležite, úplne 

a urýchlene vykonávali všetky prijaté bezpečnostné opatrenia EÚ, a ako budete 

využívať právomoci Komisie s cieľom zabezpečiť úplnú transpozíciu a vykonávanie 

legislatívnych nástrojov EÚ? Akým spôsobom budete podávať výboru LIBE 

informácie? 

— Považujete súčasné legislatívne nástroje za dostatočne konzistentné, aby sa 

prostredníctvom nich dali riešiť súčasné výzvy, najmä pokiaľ ide o výmenu informácií? 

Ak áno, mohli by ste to, prosím, rozviesť použitím aktuálnych príkladov? Ak nie, aká 

bude vaša stratégia na nápravu tejto situácie? 

Teroristické a bezpečnostné hrozby, ktorým EÚ čelí, sú cezhraničné a mimoriadne zložité. 

Aby sme proti nim mohli účinnejšie bojovať, potrebujeme pevné odhodlanie zo strany 

všetkých príslušných aktérov na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni a títo rôzni aktéri musia 

lepšie spolupracovať.   

Predovšetkým sa musíme dôsledne zamerať na vykonávanie už dohodnutých opatrení a v 

plnom rozsahu využívať existujúce nástroje. V tejto súvislosti si myslím, že pred nami stoja 

skutočné výzvy, pokiaľ ide o návrhy, ktoré už boli schválené. Budem spolupracovať s 

vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zistiť, aké prípadné prekážky bránia vo vykonávaní 

opatrení, a poskytovať členským štátom právnu pomoc a odborné znalosti, a podľa možnosti 

aj finančnú pomoc, aby mohli prekonať uvedené problémy. To bude obzvlášť dôležité 

v prípade smernice o osobných záznamoch o cestujúcich, na základe ktorej musia členské 

štáty vybudovať útvary zodpovedné za informácie o cestujúcich na účely spracúvania 

a výmeny informácií. Budem pravidelne informovať výbor LIBE o pokroku pri vykonávaní 

príslušných opatrení a o tom, čo je ešte potrebné vykonať. 

Niektoré existujúce nástroje síce fungujú, ale nie vždy sa v plnej miere využívajú (napr. 

Schengenský informačný systém, databáza Interpolu s údajmi o odcudzených a stratených 

cestovných dokladoch). Budem sa zaujímať o to, čo možno urobiť, aby sme naplno využívali 

potenciál týchto nástrojov. Ďalším príkladom je prümský rámec. Tento nástroj môže výrazne 

pomôcť pri identifikácii páchateľov trestných činov, ktorí pôsobia cezhranične, ale nie všetky 

členské štáty prijali potrebné kroky na jeho vykonanie.  

Hoci Komisia môže v tomto smere poskytnúť členským štátom podporu, iniciatívy sa musia 

chopiť samotné členské štáty Som toho názoru, že tento výbor, ako aj Komisia môžu pomôcť 

vyvíjať tlak na účinné vykonávanie opatrení. Opakované výzvy na posilnenie spolupráce a 

výmeny informácií, ktoré odznievajú na politickej úrovni, je potrebné previesť do praxe na 

technickej a operačnej úrovni. Mojou úlohou bude pomáhať členským štátom a vnútroštátnym 



orgánom v tomto smere. 

Môžu sa vyskytnúť aj prípady, že v záujme dôsledného vykonávania budeme musieť zájsť aj 

ďalej. V daných prípadoch Komisia využíva a bude aj naďalej využívať svoje právomoci na 

základe zmluvy a v prípade potreby nebudem váhať začať konania o porušení povinnosti.  

Pokiaľ ide o moje vzťahy s výborom LIBE, Komisia pravidelne informuje Parlament o svojej 

práci na vykonávaní právnych predpisov EÚ vrátane prípadov porušenia povinnosti. Útvary 

Komisie sú výboru LIBE a jeho členom k dispozícii a poskytujú im informácie o našej práci 

zameranej na vykonávanie bezpečnostných opatrení, a to s náležitým zreteľom na potrebu 

zachovávať dôvernosť konaní o porušení povinnosti.   

Pri vykonávaní môjho programu sa budem riadiť oznámením z roku 2016 o bezpečnostnej 

únii. Konkrétne v oblasti výmeny informácií bude hlavnou prioritou zabezpečiť plné využitie 

existujúcich nástrojov (pozri vyššie) a vyhodnotiť celkovú architektúru informačných 

systémov v oblasti bezpečnosti. V oznámení Komisie zo 6. apríla 2016 sa uvádza niekoľko 

problémov, ktoré treba riešiť na účely maximalizácie prínosov existujúcich informačných 

systémov. Ak majú systémy poskytovať pridanú hodnotu a súčasne zabezpečovať primeranú 

ochranu osobných údajov, musíme zabezpečiť, aby do nich vnútroštátne orgány vkladali 

kvalitné údaje, aby sa tieto údaje spracúvali náležitým spôsobom a aby k týmto kvalitným 

informáciám mali v prípade potreby prístup príslušné orgány. V oznámení sa uvádzajú 

nedostatky, ktorých odstránenie si môže vyžadovať dodatočné informačné systémy, 

a preskúmavajú sa spôsoby na zabezpečenie interoperability medzi existujúcimi systémami. 

Ak budem potvrdený vo funkcii komisára, budem mať za úlohu riešiť tieto problémy a 

nedostatky, a to pri plnom rešpektovaní základných práv, a najmä práva na ochranu osobných 

údajov. Z tohto dôvodu a s cieľom vytvoriť základ pre budúcu prácu na zlepšovaní 

interoperability informačných systémov Komisia zriadila expertnú skupinu na vysokej úrovni. 

Skupina sa bude zaoberať právnymi, technickými a prevádzkovými aspektmi rôznych 

možností na dosiahnutie takejto interoperability. Mojou úlohou bude takisto viesť prácu tejto 

skupiny, a to pri zaistení úplnej transparentnosti vo vzťahu k výboru LIBE, aby sa 

zabezpečilo, že jej zistenia poskytujú dobrý základ pre spoločnú diskusiu s Európskym 

parlamentom a Radou o ďalšom postupe. Mojím cieľom je spolupracovať v rámci Komisie 

a s Európskym parlamentom a Radou na spoločnej stratégii, ktorá má zabezpečiť účinnejšie a 

efektívnejšie informačné systémy v oblasti bezpečnosti v EÚ. 


