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1. Opće kompetencije, predanost europskim ciljevima i osobna neovisnost 

Koji su aspekti Vaših osobnih kvalifikacija i iskustva posebno relevantni za preuzimanje 

dužnosti povjerenika i promicanje općih europskih interesa, posebno u području za koje 

biste bili odgovorni? Što Vas motivira? Kako ćete doprinijeti promicanju strateškog 

programa Komisije?  

Koja jamstva neovisnosti možete dati Europskom parlamentu i kako biste osigurali da 

ni jedna Vaša prošla, sadašnja ili buduća aktivnost ne dovede u pitanje obnašanje Vaših 

dužnosti u Komisiji? 

Iako sam ja kandidiran u vrlo specifičnim okolnostima, kojih smo svi svjesni, vjerujem da 

imam puno relevantnog iskustva i u području za koje bih bio odgovoran i u promicanju općih 

europskih interesa. Vrlo sam motiviran za službu povjerenika za sigurnosnu uniju. Riječ je o 

iznimno važnom području za građane EU-a, u kojemu treba puno raditi na borbi protiv 

terorista i njihove potporne infrastrukture te na našim kapacitetima za uklanjanje drugih 

prijetnji sigurnosti uz istovremeno jačanje obrane i stvaranje otpornosti diljem Unije. Kao 

član Kolegija bio bih odgovoran ne samo za rezultate i potporu u tom ključnom području, 

nego i za doprinos provedbi šireg strateškog programa Komisije u suradnji s budućim 

kolegama.  

Htio bih istaknuti tri stvari u vezi s mojim kvalifikacijama i iskustvom. 

Prvo, ponosan sam što sam Britanac i ponosan sam što sam Europljanin i ne vidim oprečnost 

tih dvaju pripadnosti. Smatram da će EU imati ključnu ulogu u područjima obuhvaćenima 

ovim resorom, u kojima je potrebno učiniti više na europskoj razini kako bi se uklonilo 

transnacionalne prijetnje i opskrbne lance organiziranog kriminala i terorizma te tako dodatno 

ojačao rad nacionalnih tijela. Moji su sunarodnjaci 23. lipnja odlučili napustiti Europsku uniju 

i taj izbor moramo poštovati. Ipak, ostaju nam zajednički izazovi i nužnost bliske suradnje. 

Drugo, odluke koje sam donio tijekom karijere dokaz su moje predanosti europskim 

ciljevima. Svaki posao koji sam srećom imao priliku raditi sam sam izabrao i moju je karijeru 



obilježio rad na europskim pitanjima. Cijeli svoj radni vijek radim kao javni službenik i čvrsto 

vjerujem u vrijednosti i odgovornosti javne službe. Imao sam priliku raditi na nizu različitih 

europskih pitanja, posebno u području vanjskih poslova, i s različitih perspektiva, u 

bilateralnim veleposlanstvima u Dublinu i Parizu, na pregovorima u Vijeću, kao voditelj 

kabineta dvaju povjerenika i kao najviši dužnosnik za europska pitanja u Ministarstvu 

vanjskih poslova Ujedinjene Kraljevine.  

Treće i posljednje, zahvaljujući mojem profesionalnom iskustvu trebao bih se dobro snaći kao 

povjerenik za sigurnosnu uniju.  Bavio sam se sličnim pitanjima u mnogima od svojih ranijih 

poslova, zadnji put u vrlo specifičnim okolnostima u Sjevernoj Irskoj kao britanski 

veleposlanik u Irskoj i zatim kao glavni direktor Ureda za Sjevernu Irsku, gdje sam osobno 

iskusio što se može učiniti za veću sigurnost zemalja, kako temeljna prava predstavljaju 

osnovu za ostvarenje veće sigurnosti, kao i stalni problem suzbijanja terorizma disidenata.  

Vjerujem da ova nova funkcija koju je predvidio predsjednik Juncker dolazi u ključnom 

trenutku. Naši građani s pravom očekuju da im EU pruži sigurnost. U nedavnom ispitivanju 

Eurobarometra pokazalo se da se ljudi najviše boje terorizma. U političkim smjernicama 

predsjednika Junckera za ovu Komisiju utvrđeno je da su prekogranični kriminal i terorizam 

ključna područja u kojima je nužno djelovanje: „[…] moramo se boriti protiv terorizma i 

radikalizacije, istovremeno jamčeći temeljna prava i vrijednosti, uključujući postupovna prava 

i zaštitu osobnih podataka.” 

Te su smjernice oblikovane prije dvije godine i Komisija otad aktivno radi na bliskijoj 

suradnji i boljim sustavima. Ali svijet se uvelike promijenio u tom razdoblju – i to ne nabolje 

– i sve je više napada na europskom tlu. Sada je, više nego ikad, hitno i ključno u potpunosti 

provesti europski program sigurnosti i stvoriti uvjete za učinkovitu i istinsku sigurnosnu 

uniju. Ako postanem povjerenik za sigurnosnu uniju, tome ću se posvetiti, ulažući svoje 

vrijeme i stručno znanje u ostvarenja tog cilja na korist svih građana EU-a. 

Potpuno sam svjestan da je iznimno važno da, ako budem potvrđen na toj dužnosti, djelujem 

neovisno i da me se takvim smatra. Položit ću prisegu i u potpunosti je poštovati. Poštovat ću 

i najviše etičke standarde iz članka 17. stavka 3. UEU-a i članka 245. UFEU-a te Kodeks 

ponašanja povjerenika i odgovarajuće postupke transparentnosti. U skladu s Kodeksom 

sastavio sam svoju izjavu o sukobu interesa koja je dostupna javnosti. Obećajem da ću je 

ažurirati prema potrebi. Nikad se neću dovesti u položaj ili situaciju u kojima bi se moglo 

posumnjati u moju neovisnost, nepristranost ili integritet, a ako dođe do situacije u kojoj bi 

mogao postojati sukob interesa pri obavljanju mojih dužnosti, odmah ću o tome obavijestiti 

predsjednika Komisije. Gledajući u budućnost, tražim vaše odobrenje za ovu službu, i ako ga 

dobijem, usredotočit ću se samo na nju. Uvijek sam nastojao održavati najviše standarde 

integriteta javne službe i nastavit ću to činiti. Obvezujem se da ću poštovati i duh i tekst svih 

sadašnjih i budućih pravila pristojnosti i etike koja se na mene primjenjuju. 

2. Upravljanje resorom i suradnja s Europskim parlamentom  

Kako biste ocijenili svoju ulogu člana Kolegija povjerenika? U kojem smislu smatrate 

da biste bili odgovorni Parlamentu za svoje postupke i postupke svojih odjela? 



Na što ste se konkretno spremni obvezati u pogledu veće transparentnosti, bolje 

suradnje i učinkovitog daljnjeg postupanja u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim 

zahtjevima za zakonodavne inicijative? Jeste li spremni dostavljati Parlamentu 

informacije i dokumente o planiranim inicijativama ili tekućim postupcima jednako kao 

i Vijeću? 

Ako me potvrde kao povjerenika, vidim svoju ulogu kao član tima u duhu novog načina rada 

Komisije predsjednika Junckera. Radit ću prema metodi utvrđenoj u mandatnom pismu koje 

mi je upućeno 2. kolovoza, podupirući povjerenika za migracije, unutarnje poslove i 

građanstvo, pod vodstvom prvog potpredsjednika, zaduženog za bolju regulativu, 

međuinstitucijske odnose, vladavinu prava i Povelju o temeljnim pravima, koji je nadležni 

potpredsjednik za ovo područje. Vrlo mi je važno načelo kolegijalnosti i potpuno ću 

surađivati s drugim članovima Kolegija te redovito izvješćivati Kolegij o napretku u izgradnji 

učinkovite i istinske sigurnosne unije.  

Pomagat će mi radna skupina koja će se služiti stručnim znanjima osoblja iz nekoliko glavnih 

uprava Komisije, a nadgledat će je glavni direktor za unutarnje poslove. Uz suradnju s 

povjerenikom za migracije, unutarnje poslove i građanstvo, blisko ću surađivati s još nekoliko 

povjerenika, uključujući povjerenika za klimatsku i energetsku politiku, povjerenicu za 

promet i povjerenika za digitalno gospodarstvo i društvo, kako je navedeno u mojemu 

mandatnom pismu, u cilju stvaranja uvjeta za funkcionalnu sigurnosnu uniju.   

Transparentnost je u središtu prioriteta demokratskih promjena iz političkih smjernica 

predsjednika. Ona se odražava i u odnosima Komisije s Parlamentom, s kojim ću surađivati 

transparentno, nastojeći uspostaviti otvoren, iskren i konstruktivan dijalog. 

Kao i svi drugi povjerenici, u skladu s Okvirnim sporazumom, preuzet ću političku 

odgovornost za djelovanje u području za koje sam zadužen, ne dovodeći u pitanje načelo 

kolegijalnosti Komisije. 

Kad je riječ o postupanju u vezi sa stajalištima i zahtjevima Parlamenta, primjenjivat ću 

odredbe Okvirnog sporazuma i u okviru svojeg područja nadležnosti osigurat ću da Komisija 

na odluke ili zahtjeve Parlamenta koji se temelje na članku 225. UFEU-a odgovori u roku od 

tri mjeseca od njihova donošenja.  

Parlament može računati na moju potporu u potpunoj provedbi načela jednakog postupanja 

prema Europskom parlamentu i Vijeću u pogledu pristupa sastancima ili protoka informacija 

u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma. 

Pitanja Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 

3. Prioriteti 

Koja će biti Vaša dva prioriteta u području sigurnosti? 

Koju ćete konkretnu metodu primijeniti da biste osigurali ostvarivanje tih dvaju 

prioriteta? 



Moj će plan djelovanja biti Komunikacija Komisije iz travnja 2016. o „provedbi Europskog 

programa sigurnosti za borbu protiv terorizma i stvaranje uvjeta za uspostavu učinkovite i 

istinske sigurnosne unije”.  

Nastojat ću se usredotočiti na ostvarenje tog programa, na konkretne operativne mjere u 

kojima djelovanje EU-a može imati učinak, kako bih osigurao da u praksi napredujemo prema 

učinkovitoj sigurnosnoj uniji. To ću raditi uz poštovanje i promicanje temeljnih prava. 

Uvjeren sam da se sigurnost, kako bi se mogla održati, mora zasnivati na poštovanju 

temeljnih prava. 

Jedan od mojih prioriteta bit će jačanje naše zajedničke borbe protiv terorizma i organiziranog 

kriminala te njihove potporene infrastrukture. Pritom je neophodno posebno se usredotočiti na 

prevenciju: zaustaviti radikalizaciju i boriti se protiv terorističke propagande i govora mržnje. 

Usto, ako brzo postignemo dogovor o Direktivi o suzbijanju terorizma, to će nam pomoći u 

suzbijanju rastuće prijetnje terorizma jer ćemo imati okvir za lakše rješavanje specifičnih 

problema koje uzrokuju strani teroristički borci. Moramo spriječiti i pristup terorista 

financiranju te vatrenom oružju i eksplozivima. Kako bismo to postigli, odgovarajuće 

agencije EU-a, posebno Europol, moraju preuzeti snažniju ulogu, bolje međusobno surađivati 

i djelotvornije podupirati nacionalna tijela u operacijama protiv terorista i organiziranog 

kriminala. 

Drugi će mi prioritet biti jačanje naše obrane od terorizma i organiziranog kriminala te 

stvaranje otpornosti. Prvo se moramo usredotočiti na provedbu: Odbor LIBE imao je ključnu 

ulogu u pregovorima i dogovorima o glavnim zakonodavnim prijedlozima, koje sada treba 

provesti na terenu. Moramo osigurati odgovarajuću zaštitu ključne infrastrukture i lakih meta. 

Trebali bismo i puno više ulagati u kibernetičku sigurnost. Za povećanje otpornosti potrebno 

je i poboljšati razmjenu informacija, i moramo sagledati cjelokupni ustroj informacijskih 

sustava da bismo vidjeli što je potrebno poboljšati. Istraživanje u područjima povezanima sa 

sigurnošću također bi moglo povećati otpornost. 

Prijetnje s kojima je EU suočen višedimenzionalne su i sve raznolikije. Resor sigurnosne 

unije obuhvaća brojne sektore i područja politika te brojne različite aktere na nacionalnoj 

razini i razini EU-a. Pristupat ću svojim zadaćama u duhu suradnje, radeći s različitim 

službama Komisije kako bih iskoristio sva dostupna stručna znanja te s državama članicama i, 

što je ključno, s Europskim parlamentom. Za provedbu konkretnih operativnih mjera u 

područjima u kojima EU može postići znatne rezultate u borbi protiv terorizma i 

organiziranog kriminala trebat će najviši stupanj koordinacije i timski rad. 

 

4. Koordinacija  

Kako gledate na svoj odnos s Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje 

poslove s obzirom na to da je u Vašem mandatnom pismu predsjednik Juncker naveo da 

„u pitanjima koja se odnose na sigurnosnu uniju Komisiju u Europskom parlamentu i 

Vijeću u pravilu predstavlja povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo, 



osim ako prvi potpredsjednik u dogovoru s povjerenikom za migracije, unutarnje 

poslove i građanstvo, ovisno o slučaju, odluči drukčije”? 

Jeste li spremni na zahtjev Odbora LIBE odgovarati na njegova pitanja kako biste 

razmotrili provedbu svojih prioriteta i razgovarali o relevantnim aktualnim pitanjima? 

Ako me potvrde kao povjerenika, Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 

bit će, naravno, središte moje bliske suradnje s Europskim parlamentom na važnom dosjeu 

sigurnosne unije. Junckerova Komisija polazi od suradničkog, timskog rada pri ostvarenju 

niza međusektorskih prioriteta. Povjerenici rade u timovima pod vodstvom potpredsjednika. 

Ostvarenje sigurnosne unije dobar je primjer tog načina rada i za to će biti potrebna bliska 

suradnja s povjerenikom za migracije, unutarnje poslove i građanstvo te njegova potpora, pod 

vodstvom prvog potpredsjednika, koji je zadužen za bolju regulativu, međuinstitucijske 

odnose, vladavinu prava i Povelju o temeljnim pravima, ali i suradnja s brojnim drugim 

povjerenicima. Ta će suradnja uključivati redovitu i sustavnu koordinaciju među 

povjerenicima te partnerski rad s Europskim parlamentom u cilju razvoja sigurnosne unije.  

Nedvojbeno se smatram politički odgovornim Parlamentu, kao što su to svi povjerenici prema 

Okvirnom sporazumu. Kad me Parlament pozove, spremno ću surađivati s Odborom LIBE i s 

plenarnom skupštinom Parlamenta, u potpunosti i na transparentan način, u skladu sa svojim 

mandatnim pismom koje je zaprimio predsjednik Juncker, kako bih izvijestio o politici 

Komisije i pojasnio je te kako bih saznao stajališta i saslušao mišljenja zastupnika u 

Parlamentu, od kojih ću s mnogima, nadam se, uspostaviti redovite i intenzivne bilateralne 

kontakte.  

Spreman sam zajedno s Odborom LIBE razmotriti korisne oblike dijaloga kako bismo 

preispitali prioritete mog resora i napredak u ostvarenju njegovih ciljeva ili razgovarali o 

aktualnim pitanjima, bilo ad hoc ili u obliku strukturiranog dijaloga. 

5. Učinkovita provedba unutarnje sigurnosti EU-a 

U pogledu ključnih pitanja unutar Vašeg resora, možete li navesti: 

– što namjeravate poduzeti kako biste osigurali pravilnu, potpunu i brzu provedbu svih 

mjera EU-a u vezi sa sigurnošću koje su donijele države članice, uključujući primjenu 

ovlasti Komisije u cilju jamčenja potpunog prenošenja i provedbe zakonodavnih 

instrumenata EU-a? Kako ćete obavještavati Odbor LIBE; 

– smatrate li da su postojeći zakonodavni instrumenti dovoljno dosljedni za suočavanje s 

trenutačnim izazovima, posebno u pogledu razmjene informacija? Ako smatrate da 

jesu, možete li odgovoriti opširnije navodeći novije primjere? Ako smatrate da nisu, 

koja će biti Vaša strategija za poboljšanje stanja? 

Terorističke prijetnje i prijetnje sigurnosti s kojima je EU suočen prekogranične su i iznimno 

složene. Kako bismo ih uspješno uklonili, svi relevantni akteri na razini EU-a i nacionalnoj 

razini moraju se čvrsto obvezati i razni akteri moraju bolje surađivati.   



Kao prvo, treba se čvrsto usredotočiti na provedbu dogovorenog i u potpunosti iskoristiti 

postojeće instrumente. Kad je o tome riječ, mislim da nam predstoji nekoliko većih problema 

u pogledu već prihvaćenih prijedloga. Surađivat ću s nacionalnim tijelima kako bismo utvrdili 

zapreke provedbi te ponuditi pravnu pomoć, stručno znanje i, po mogućnosti, financijsku 

pomoć državama članicama kako bi lakše riješile te probleme. To će biti posebno važno za 

Direktivu o evidenciji podataka o putnicima, u skladu s kojom države članice moraju 

uspostaviti odjele za informacije o putnicima za obradu i razmjenu podataka. Redovito ću 

izvještavati Odbor LIBE o napretku u provedbi i potrebnim daljnjim koracima. 

Neki su od postojećih instrumenata funkcionalni, ali se ne iskorištavaju uvijek u potpunosti 

(primjerice, Schengenski informacijski sustav, Interpolova baza podataka o ukradenim i 

izgubljenim putnim ispravama). Istražit ću što se može učiniti da iskoristimo sav potencijal tih 

instrumenata. Okvir iz Prüma još je jedan primjer. On može biti vrlo koristan za utvrđivanje 

počinitelja prekograničnog kriminala, ali nisu sve države članice poduzele mjere potrebne za 

njegovu provedbu.  

Komisija može poduprijeti države članice pri tomu, no one moraju preuzeti vodeću ulogu. 

Mislim da i Odbor i Komisija mogu pomoći u inzistiranju na učinkovitoj provedbi. Opetovani 

pozivi na bolju suradnju i razmjenu informacija na političkoj razini moraju se provesti u 

praksi na tehničkoj i operativnoj razini. Moja će uloga biti pomoći državama članicama i 

nacionalnim tijelima u toj zadaći. 

Ponekad ćemo možda morati poduzeti i druge korake za osiguranje pravilne provedbe. 

Komisija se u takvim slučajevima koristi svojim ovlastima na temelju Ugovora te će se i dalje 

njima koristiti, i ja neću prezati od pokretanja postupaka zbog povrede kad su oni nužni.  

Kad je riječ o mojoj suradnji s Odborom LIBE, Komisija redovito izvješćuje Parlament o 

svojem radu na provedbi zakonodavstva EU-a, među ostalim i o povredama. Službe Komisije 

spremno će Odboru LIBE i njegovim članovima dati informacije o našem radu na provedbi 

mjera sigurnosti, vodeći, međutim, računa o čuvanju povjerljivosti podataka o postupcima 

zbog povrede.   

Kad je riječ o mojem programu djelovanja, vodit ću se Komunikacijom o sigurnosnoj uniji iz 

2016. Konkretno, u području razmjene informacija prioritet mi je prvenstveno osigurati 

potpuno iskorištavanje postojećih instrumenata (kako sam već naveo) i sagledati cjelokupni 

ustroj informacijskih sustava u području sigurnosti. U Komunikaciji Komisije od 6. travnja 

2016. već su navedeni brojni problemi koje je potrebno riješiti kako bi se maksimalno 

iskoristile pogodnosti postojećih informacijskih sustava. Kako bi ti sustavi stvorili dodanu 

vrijednost uz istovremenu adekvatnu zaštitu osobnih podataka, moramo osigurati da 

nacionalna tijela u njih unose kvalitetne podatke, da se podaci pravilno obrađuju te da 

nadležna tijela iz sustava mogu dobiti kvalitetne informacije kad su im potrebne. U 

Komunikaciji su utvrđeni i brojni nedostaci zbog kojih će možda biti potrebni dodatni 

informacijski sustavi te načini osiguranja interoperabilnosti postojećih sustava. Ako me 

potvrde kao povjerenika, moja će zadaća biti uklanjanje tih problema i nedostataka, uz 

potpuno poštovanje temeljnih prava, pogotovo prava na zaštitu podataka. Radi toga te kako bi 

postavila temelj za budući rad na povećanju interoperabilnosti svih relevantnih informacijskih 



sustava, Komisija je uspostavila Stručnu skupinu na visokoj razini. Skupina će raditi na 

pravnim, tehničkim i operativnim aspektima različitih opcija kako bi postigla tu 

interoperabilnost. Moja će uloga biti i poticanje rada te Skupine, potpuno transparentno, s 

Odborom LIBE, u cilju osiguranja da zaključci Skupine budu dobra osnova za raspravu s 

Europskim parlamentom i Vijećem o daljnjim koracima. Moj je cilj surađivati s raznim 

službama Komisije te s Europskim parlamentom i Vijećem na razvoju zajedničke strategije za 

povećanje djelotvornosti i učinkovitosti informacijskih sustava za sigurnost u EU-u. 


