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1. Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost 

Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za prevzem 

funkcije komisarja in promocijo splošnega evropskega interesa, zlasti na področju, za 

katerega bi bili odgovorni? Kaj vas motivira? Kako boste prispevali k pripravi 

strateškega programa Komisije?  

Kako lahko Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, 

da vaše pretekle, sedanje in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma o opravljanju vaših 

zadolžitev v okviru Komisije? 

Čeprav sem bil imenovan v zelo posebnih okoliščinah, ki jih vsi poznamo, menim, da imam 

ustrezne in bogate izkušnje na področju, za katerega bi bil odgovoren, in na področju 

promocije splošnega evropskega interesa. Zelo sem motiviran za opravljanje funkcije 

komisarja za varnost Unije. Varnostna unija je za državljane EU področje velikega pomena, 

na katerem moramo stalno delati, da bi okrepili boj proti teroristom in sredstvom, ki jih 

uporabljajo za svoje delovanje, ter našo zmogljivost za boj proti drugim oblikam varnostnih 

groženj, ob hkratni krepitvi naše obrambe in odpornosti po vsej Uniji. Kot član kolegija ne bi 

bil odgovoren le za doseganje rezultatov in zagotavljanje podpore na tem ključnem področju, 

temveč bi moral tudi prispevati k uresničevanju širšega strateškega programa Komisije v 

sodelovanju z bodočimi kolegi.  

V zvezi z svojim strokovnim znanjem in izkušnjami bi rad poudaril troje: 

– Prvič, ponosen sem, da sem Britanec in evropski državljan obenem, ter v tem ne vidim 

nobenega protislovja. Menim, da ima lahko EU pomembno vlogo pri vprašanjih s tega 

delovnega področja, v okviru katerega so potrebna dodatna prizadevanja na evropski ravni za 

obravnavanje nadnacionalnih groženj ter logističnih verig organiziranega kriminala in 

terorizma, s čimer bi se dodatno okrepilo delo nacionalnih organov. Moji rojaki so se 23. 

junija odločili zapustiti Evropsko unijo in njihovo izbiro moramo spoštovati. Kljub temu se 

bomo soočali s skupnimi izzivi in še naprej bomo morali tesno sodelovati. 



– Drugič, moje poklicne izbire dokazujejo mojo zavezanost Evropi. Vsako delovno mesto, ki 

sem ga imel čast opravljati do sedaj, sem izbral sam, in mojo poklicno pot je zaznamovalo 

ukvarjanje z evropskimi vprašanji. Vse svoje poklicno življenje sem preživel kot uradnik, zato 

močno verjamem v vrednote in odgovornost javne službe. Priložnost sem imel delati na 

številnih evropskih vprašanjih, zlasti na področju zunanjih zadev, ter, gledano z drugega 

zornega kota, na dvostranskih veleposlaništvih v Dublinu in Parizu, sodeloval sem pri 

pogajanjih v Svetu, bil vodja kabineta dveh komisarjev in najbolj izkušen uradnik za evropska 

vprašanja na zunanjem ministrstvu Združenega kraljestva.  

– Tretjič, s svojimi poklicnimi izkušnjami lahko kot komisar, odgovoren za varnostno unijo, 

takoj začnem z delom. S podobnimi vprašanji sem se ukvarjal na mnogih delovnih mestih, 

nazadnje v zelo posebnih okoliščinah na Severnem Irskem kot britanski veleposlanik na 

Irskem in nato kot direktor Urada za Severno Irsko, kjer sem z lastnimi izkušnjami spoznal, 

kaj se da storiti za izboljšanje varnosti držav, na kakšen način temeljne pravice podpirajo 

napredek pri doseganju večje varnosti, ter stalne izzive pri spopadanju s terorizmom, ki ga 

izvajajo oporečniki.  

Menim, da je predsednik Juncker ustvaril ta novi resor v odločilnem trenutku. Naši državljani 

upravičeno pričakujejo, da bo EU skrbela za zagotavljanje varnosti. Nedavna raziskava 

Eurobarometer je pokazala, da je terorizem največja skrb ljudi. V političnih usmeritvah 

predsednika Junckerja za Komisijo sta čezmejni kriminal in terorizem opredeljena kot glavni 

področji za ukrepanje:  

 „[…] spopasti [se moramo] s terorizmom in radikalizacijo, vendar ne smemo pri tem nikoli 

zapostaviti temeljnih pravic in vrednot, vključno s procesnimi pravicami in zaščito osebnih 

podatkov.“ 

Te usmeritve so bile določene pred dvema letoma in Komisija je bila dejavna pri spodbujanju 

tesnejšega sodelovanja in vzpostavitve boljših sistemov. Vendar se je od takrat svet zelo 

spremenil, pa ne na bolje, in število napadov na evropskih tleh še kar narašča. Potreba po 

izvajanju evropske agende za varnost v celoti in utiranju poti do učinkovite in prave varnostne 

unije še nikoli ni bila bolj nujna ali bolj kritična. Če bom imenovan, bom svoj čas in znanje 

namenil prispevanju k uresničitvi teh ciljev v korist vseh državljanov EU. 

Popolnoma se zavedam, če bom seveda potrjen, kako pomembno je delovati neodvisno in 

veljati za neodvisnega v očeh javnosti. Svojo zaprisego kot komisar bom tudi v celoti 

spoštoval. Spoštoval bom tudi najvišje etične standarde, kot so določeni v členu 17(3) PEU in 

členu 245 PDEU, ter kodeks ravnanja komisarjev in zadevne postopke za zagotovitev 

preglednosti. V skladu s kodeksom sem pripravil svojo izjavo o interesih, ki je dostopna 

javnosti. Obljubljam, da jo bom po potrebi posodobil. Zagotavljam vam, da se ne bom nikoli 

znašel v položaju ali okoliščinah, ki bi lahko vzbudile dvom o moji neodvisnosti, 

nepristranskosti in neoporečnosti ter da bom predsednika Komisije takoj obvestil, če bi prišlo 

do morebitnega navzkrižja interesov pri opravljanju mojih nalog. Naprošam vas za vašo 

odobritev, da prevzamem to funkcijo, saj bo, če bom potrjen, to moj edini interes. Vedno sem 

skušal ohranjati najvišje standarde neoporečnosti v okviru javne službe in tako bom ravnal 

tudi v prihodnje. Zavezujem se, da bom spoštoval duh in črko vseh trenutnih in prihodnjih 



pravil o primernosti in etiki, ki veljajo za komisarje.  

2. Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom  

Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim menite, 

da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših oddelkov? 

Katere zaveze ste še posebej pripravljeni prevzeti v zvezi z večjo preglednostjo, 

okrepljenim sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev 

Parlamenta glede zakonodajnih pobud? Ali ste v zvezi z načrtovanimi pobudami ali 

tekočimi postopki pripravljeni Parlamentu posredovati enakovredne informacije in 

dokumente kot Svetu? 

Če bom potrjen za komisarja, bom deloval kot član ekipe v duhu novega načina dela, ki je 

značilen za Komisijo predsednika Junckerja. Ravno tako bom deloval v skladu z metodo, 

opisano v poslanici, ki mi je bila poslana 2. avgusta, ki zagotavlja podporo komisarju za 

migracije, notranje zadeve in državljanstvo pod vodstvom prvega podpredsednika, ki je 

zadolžen za boljše pravno urejanje, medinstitucionalne odnose, pravno državo in Listino o 

temeljnih pravicah in je pristojni podpredsednik na tem področju. Velik pomen pripisujem 

načelu kolegialnosti, zato bom v celoti sodeloval z drugimi člani kolegija ter kolegiju tudi 

redno poročal o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije.  

V pomoč mi bo projektna skupina, ki bo strokovno znanje črpala pri osebju različnih 

generalnih direktoratov Komisije, ki jih nadzoruje generalni direktor generalnega direktorata 

za notranje zadeve. Poleg sodelovanja s komisarjem za migracije, notranje zadeve in 

državljanstvo bom tesno sodeloval tudi z več drugimi komisarji, vključno s komisarjem za 

podnebne ukrepe in energijo, komisarko za promet in komisarjem za digitalno gospodarstvo 

in družbo, kot je navedeno v poslanici, da bi tako skupaj utirali pot k operativni varnostni 

uniji.   

Preglednost je v jedru demokratičnih sprememb, ki so prednostna naloga v političnih 

usmeritvah predsednika. To se kaže tudi v odnosih Komisije s Parlamentom, s katerim bom 

sodeloval na pregleden način, z namenom vzpostavitve odprtega, iskrenega in 

konstruktivnega dialoga.  

Kot vsi drugi komisarji bom v skladu z okvirnim sporazumom prevzel politično odgovornost 

za dejavnosti na področju, za katerega bom pristojen, brez poseganja v načelo kolegialnosti 

znotraj Komisije. 

Za nadaljnje ukrepe na podlagi stališč in zahtev Evropskega parlamenta bom uporabljal 

določbe okvirnega sporazuma in se na področjih, za katera bom pristojen, trudil, da bo 

Komisija na resolucije in zahteve Parlamenta, podane na podlagi člena 225 PDEU, odgovorila 

v treh mesecih od njihovega sprejetja.  

Evropski parlament lahko računa na mojo podporo polnemu izvajanju načela enakega 

obravnavanja Evropskega parlamenta in Sveta, kar se tiče dostopa do zasedanj ali toka 

informacij, v skladu z določbami okvirnega sporazuma. 



Vprašanja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve: 

3. Prednostne naloge 

Kateri bosta vaši dve prednostni nalogi na področju varnosti? 

Kako natančno nameravate zagotoviti, da bosta ti dve nalogi izpolnjeni? 

Moj načrt bo temeljil na Sporočilu Komisije iz aprila 2016 z naslovom „Izvajanje evropske 

agende za varnost z namenom boja proti terorizmu ter utiranja poti k učinkoviti in pravi 

varnostni uniji“.  

Moj cilj je osredotočiti se na uresničitev te agende, na konkretne operativne ukrepe, v okviru 

katerih ima ukrepanje EU lahko učinek, da bi s tem na terenu zagotovili napredek k učinkoviti 

varnostni uniji. To bom zagotovil na način, ki upošteva in spodbuja temeljne pravice. 

Popolnoma jasno se mi zdi, da mora varnost temeljiti na temeljnih pravicah, da bi bila lahko 

trajna.  

Ena od mojih prednostnih nalog bo okrepitev našega skupnega boja proti terorizmu in 

organiziranemu kriminalu ter sredstvom, ki jih uporabljajo za svoje delovanje. To mora 

vključevati močan poudarek na preventivnih ukrepih: na prvem mestu je zaustavitev 

radikalizacije ljudi ter boj proti teroristični propagandi in sovražnemu govoru. Poleg tega nam 

bo hiter dogovor glede direktive o boju proti terorizmu omogočil obravnavanje naraščajoče 

teroristične grožnje, in sicer z zagotovitvijo okvira, ki bi prispeval k reševanju specifičnih 

izzivov, ki jih predstavljajo tuji teroristični bojevniki. Prav tako moramo preprečiti dostop 

teroristov do financiranja ter do strelnega orožja in eksplozivov. V ta namen bi morale 

ustrezne agencije EU, zlasti Europol, imeti močnejšo vlogo, da bi bolje sodelovale in 

učinkovito podpirale nacionalne organe pri njihovih operacijah proti teroristom in 

organiziranemu kriminalu. 

Moja druga prednostna naloga bo okrepitev naše obrambe proti terorizmu in organiziranemu 

kriminalu ter krepitev naše odpornosti. Najprej se moramo osredotočiti na naslednje: odbor 

LIBE je imel ključno vlogo pri pogajanjih in dogovarjanju o ključnih zakonodajnih predlogih, 

ki jih je zdaj treba izvesti na terenu. Zagotoviti moramo ustrezno zaščito kritične 

infrastrukture in mehkih tarč. Prav tako moramo več vlagati v kibernetsko varnost. Krepitev 

naše odpornosti zahteva tudi izboljšanje izmenjave informacij in preučitev celotne strukture 

sistemov IT, da bi videli, kakšne izboljšave so potrebne. Raziskave na področjih, ki so 

povezana z varnostjo, bi tudi lahko pripomogle k boljši odpornosti. 

Grožnje, s katerimi se sooča EU, so večplastne in vedno bolj raznolike. Delovno področje 

varnostne unije se razteza na več sektorjev in področij politike, z mnogimi različnimi akterji 

na nacionalni ravni in na ravni EU. Svojih nalog se bom lotil v duhu sodelovanja, deloval 

bom prek različnih služb Komisije, da bom lahko črpal iz vsega razpoložljivega strokovnega 

znanja, ter skupaj z državami članicami in še posebej z Evropskim parlamentom. Za 

zagotovitev konkretnih operativnih ukrepov na področjih, na katerih lahko EU prinese 

resnične spremembe v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, bosta potrebna 

visoka stopnja usklajevanja in povezanega skupinskega dela. 



 

4. Usklajevanje  

Kako vidite svoj odnos z Odborom za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve glede na to, da predsednik Juncker v vaši poslanici navaja, da: „bo zastopanje v 

Evropskem parlamentu in Svetu glede vprašanj, povezanih z varnostno unijo, praviloma 

zagotavljal komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo, razen če je za 

posamezen primer določeno, da bo to prvi podpredsednik, v dogovoru s komisarjem za 

migracije, notranje zadeve in državljanstvo?“ 

Ali ste se pripravljeni udeležiti časa za vprašanja z odborom LIBE, če bi vas za to 

prosili, da bi pregledali izvajanje prednostnih nalog in razpravljali o pomembnih 

aktualnih vprašanjih? 

Če bom potrjen za komisarja, bo Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve osrednja kontaktna točka mojega tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom glede 

pomembnih dosjejev varnostne unije. Junckerjeva Komisija vrsto horizontalnih prednostnih 

nalog uresničuje z sodelovanjem in skupinskim delom. Komisarji delajo v skupinah pod 

vodstvom podpredsednika. Zagotavljanje varnostne unije je dober primer za to, saj bo zanj 

potrebno tesno sodelovanje s komisarjem za migracije, notranje zadeve in državljanstvo pod 

vodstvom prvega podpredsednika, pristojnega za boljše pravno urejanje, medinstitucionalne 

odnose, pravno državo in Listino o temeljnih pravicah, njegova pomoč ter sodelovanje s 

številnimi drugimi komisarji. Sodelovanje bo zajemalo redno in sistematično usklajevanje 

med komisarji ter delovanje v partnerstvu z Evropskim parlamentom, in sicer s ciljem razvoja 

varnostne unije.  

Zato se nedvomno čutim politično odgovornega Parlamentu, kot so to vsi komisarji na 

podlagi okvirnega sporazuma. Ko bom pozvan pred Parlament, bom pripravljen v celoti in na 

pregleden način sodelovati z odborom LIBE in plenarno skupščino Parlamenta v skladu s 

poslanico predsednika Junckerja, da bi jih obvestil o politiki Komisije in jo obrazložil, 

pridobil mnenja poslancev in jim prisluhnil ter, upam, vzpostavil redne in intenzivne 

dvostranske stike z mnogimi poslanci.   

Skupaj z odborom LIBE sem pripravljen poiskati primerne načine dialoga, da bomo lahko 

pregledali prednostne naloge z mojega delovnega področja in napredek pri njihovem 

izvajanju, ali razpravljali o pomembnih vprašanjih, bodisi ad hoc ali na bolj strukturiran 

način.  

5. Učinkovito izvajanje notranje varnosti EU 

Glede na ključna vprašanja v okviru vašega delovnega področja, ali lahko navedete: 

– kako nameravate zagotoviti pravilno, popolno in hitro izvajanje vseh sprejetih 

ukrepov v državah članicah EU na področju varnosti, vključno z uporabo pooblastila 

Komisije, da bi zagotovili poln prenos in izvajanje zakonodajnih instrumentov EU? 

Kako boste o tem obveščali Odbor LIBE? 



– Ali menite, da so obstoječi zakonodajni instrumenti, zlasti v zvezi izmenjavo 

informacij, dovolj dosledni za trenutne izzive?  

 Če je odgovor da, ali bi lahko navedli nekaj nedavnih primerov? Če je odgovor ne, 

kakšna bo vaša strategija za izboljšanje razmer? 

Teroristične in varnostne grožnje, s katerimi se sooča EU, so čezmejne narave in izjemno 

kompleksne. Da bi se z njimi učinkovito soočili, je potrebna odločna zavezanost vseh 

zadevnih subjektov na ravni EU in na nacionalni ravni, ki morajo tesneje sodelovati.   

Prvič, odločno se je treba osredotočiti na izvajanje že dogovorjenega in na uporabo obstoječih 

instrumentov v celoti. V zvezi s tem menim, da so pred nami nekateri resnični izzivi v zvezi z 

že dogovorjenimi predlogi. Z namenom prepoznavanja morebitnih ovir pri izvajanju in da bi 

ponudil pravno pomoč ter strokovno znanje in, kadar je mogoče, tudi finančno pomoč, bom 

sodeloval z nacionalnimi organi, tako da bi lahko države članice premagale te izzive. To velja 

zlasti za direktivo o uporabi evidence podatkov o potnikih, na podlagi katere morajo države 

članice za obdelavo in izmenjavo podatkov vzpostaviti enote za informacije o potnikih. Odbor 

LIBE bom redno obveščal o napredku pri izvajanju in o tem, kaj je treba še storiti. 

Nekateri obstoječi instrumenti, ki so že operativni, se ne uporabljajo vedno v največji možni 

meri (npr. schengenski informacijski sistem in Interpolova zbirka podatkov o ukradenih in 

izgubljenih potnih listinah). Ugotoviti nameravam, kaj lahko storimo, da bi izkoristili celoten 

potencial navedenih instrumentov. Prümski okvir je še en primer. Ta okvir lahko v veliki meri 

pripomore pri identifikaciji storilcev kaznivih dejanj, ki delujejo čezmejno, vendar nekatere 

države članice niso sprejele ukrepov za njegovo izvajanje.  

Komisija lahko državam članicam nudi podporo pri teh nalogah, vendar morajo same prevzeti 

pobudo. Po mojem mnenju lahko tako Odbor kot Komisija pripomoreta k učinkovitemu 

izvajanju. Večkratne pozive na politični ravni za izboljšanje sodelovanja in izmenjave 

informacij je treba prenesti v prakso na tehnični in operativni ravni. Moja naloga bo državam 

članicam in nacionalnim organom pomagati pri tem. 

V določenih obdobjih bo morda potrebno storiti še več, da se zagotovi pravilno izvajanje. 

Komisija v takih primerih uporablja svoja pooblastila iz Pogodbe in jih bo tudi v prihodnosti, 

sam pa bom brez oklevanja začel postopek za ugotavljanje kršitev, kadar bo to potrebno.  

Kar zadeva moj odnos z odborom LIBE, Komisija redno obvešča Parlament o svojem delu 

glede izvajanja zakonodaje EU, vključno s postopki za ugotavljanje kršitev. Službe Komisije 

odboru LIBE in njegovim članom zagotavljajo informacije o našem delu, povezanem z 

izvajanjem ukrepov na področju varnosti, pri čemer se upošteva potreba po ohranjanju zaupne 

narave postopkov za ugotavljanje kršitev.   

Moj program bo temeljil na Sporočilu o varnostni uniji iz leta 2016. Zlasti na področju 

izmenjave informacij je prva prednostna naloga zagotoviti polno uporabo obstoječih 

instrumentov (glej zgoraj) in preučiti celotno strukturo informacijskih sistemov na področju 

varnosti. Komisija v svojem sporočilu z dne 6. aprila 2016 že navaja številne izzive, ki jih je 

treba obravnavati, da bi se čim bolj izkoristile prednosti obstoječih informacijskih sistemov. 



Da bi sistemi zagotavljali dodano vrednost in hkrati ustrezno varovali osebne podatke, je treba 

zagotoviti, da nacionalni organi tem sistemom zagotavljajo kakovostne podatke, da so podatki 

pravilno obdelani in da ti sistemi po potrebi zagotavljajo kakovostne informacije pristojnim 

organom. Sporočilo ugotavlja tudi vrzeli, ki bi lahko zahtevale vzpostavitev dodatnih 

informacijskih sistemov, in določa načine za zagotovitev interoperabilnosti med obstoječimi 

sistemi. Če bom potrjen, bo moja vloga obravnavanje teh izzivov in vrzeli, pri čemer bom v 

celoti spoštoval temeljne pravice in zlasti pravico do varstva podatkov. Zato je Komisija 

ustanovila skupino strokovnjakov na visoki ravni in tako tudi zagotovila podlago za prihodnje 

delo z namenom izboljšanja interoperabilnosti informacijskih sistemov. Skupina bo 

obravnavala pravne, tehnične in operativne vidike različnih možnosti za doseganje take 

interoperabilnosti. Ena od mojih nalog bi bila tudi usmerjati delo te skupine, ki bi na povsem 

pregleden način sodelovala z odborom LIBE, tako da bi bile njene ugotovitve dobra podlaga 

za skupno razpravo z Evropskim parlamentom in Svetom o nadaljnjih korakih. Moj namen je 

sodelovati z različnimi službami Komisije ter z Evropskim parlamentom in Svetom, da bi 

skupaj oblikovali strategijo za doseganje učinkovitejših in uspešnejših informacijskih 

sistemov za varnost v EU. 


