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Věc: Hodnocení kandidáta na člena Komise Juliana KINGA výborem LIBE 
 

Vážený pane Buzku, 

 

v souladu s článkem 118 jednacího řádu Evropského parlamentu uspořádal v pondělí 

12. září 2016 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) veřejné 

slyšení s kandidátem na člena Komise Julianem Kingem, který bude v případě 

pozitivního výsledku postupu jmenování odpovědný za bezpečnostní unii. 

 

Před konáním slyšení zaslal Evropský parlament kandidátovi na člena Komise seznam 

písemných otázek obsahující dvě horizontální otázky přijaté Konferencí předsedů 

výborů a tři otázky, které ve své oblasti působnosti vypracoval výbor LIBE. 

Navrhovaný člen Komise zodpověděl tyto otázky písemně. 

 

Ve své písemné odpovědi nominovaný člen Komise uvedl, že jeho cílem je klást důraz 

na naplňování Evropského programu pro bezpečnost. Za své dvě priority považuje 

posílení boje proti terorismu a organizované trestné činnosti a zvýšení naší obranné 

kapacity vůči těmto hrozbám. Dále uvedl, že „je nezbytné zasazovat se o naplňování 

toho, co již bylo dohodnuto, a v plné míře využívat nástroje, jež jsou k dispozici“. 

Nominovaný člen Komise zdůrazňuje, že „se nebude rozpakovat zahájit řízení 

o nesplnění povinnosti, bude-li to nutné“. V oblasti výměny informací se nominovaný 

člen Komise hodlá zaměřit na výzvy a nedostatky, přičemž za jednu z hlavních priorit 

pokládá zajištění plného využití stávajících systémů. 

 

Pokud jde o spolupráci s výborem LIBE, nominovaný člen Komise zdůraznil, že si 

uvědomuje svou politickou odpovědnost vůči Parlamentu a že je připraven 

spolupracovat s výborem LIBE a s plénem Parlamentu v souladu s pověřovacím 

dopisem od předsedy Junckera. Rovněž prohlásil, že je připraven „zvážit ve spolupráci 

s výborem LIBE účelné formy dialogu za účelem přezkumu“ priorit a dosažených 

výsledků a jednat o aktuálních otázkách ad hoc či ve strukturovanějším rámci. 

 

Průběh slyšení 

 

Slyšení bylo zahájeno úvodním 15minutovým vystoupením nominovaného člena 

Komise, při němž nominovaný člen Komise poukázal na nutnost vybudovat efektivní 

a udržitelnou bezpečnostní unii. Uvedl konkrétní opatření včetně dohody na směrnici 
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o boji proti terorismu, posílení úlohy evropských agentur, řešení problému radikalizace, 

teroristické propagandy a nenávistných projevů online, implementace a využívání 

existujících informačních systémů, prověření možnosti sdílet informace napříč systémy, 

zvýšení bezpečnosti na vnějších hranicích a posílení kapacit na ochranu kritické 

infrastruktury a snadných cílů. 

  

Po tomto úvodním vystoupení následovalo první kolo osmi otázek od zástupců všech 

politických skupin. Poté, co nominovaný člen Komise toto první kolo otázek 

zodpověděl, položili členové výboru LIBE dalších 36 otázek. 

 

V návaznosti na dopis pana BROKA ze dne 9. září 2016 bylo dohodnuto, že bude 

položena jedna otázka jménem Výboru pro zahraniční věci. Tuto otázku, která se 

zabývala především vztahem mezi vnitřní a vnější bezpečností, položil místopředseda 

EP a místopředseda výboru AFET pan PASCU. 

 

Nominovaný člen Komise ve svých odpovědích na položené otázky zdůraznil mimo 

jiné nutnost dále posílit Europol a v co největší možné míře odstraňovat samotné kořeny 

terorismu a závažné trestné činnosti. Konkrétně rovněž vyzval k posílení opatření proti 

všem formám radikalizace, do nichž je třeba úzce zapojit občanskou společnost a místní 

aktéry. 

 

Ve svých odpovědích dále prohlásil, že veškerá činnost EU v této oblasti musí být 

v plném souladu s rámcem Smluv a se základními právy. 

 

Nominovaný člen Komise poté pronesl závěrečnou řeč a předseda slyšení uzavřel. 

 

Hodnocení 

 

Na základě písemných odpovědí na zaslané otázky a odpovědí na ústní otázky během 

slyšení dospěl Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k následujícímu 

hodnocení: 

 

Nominovaný člen Komise prokázal, že je způsobilý stát se členem sboru Komisařů 

a plnit povinnosti, které jsou mu svěřeny.  

 

Obecně je pan King zkušeným kandidátem s výbornými diplomatickými dovednostmi. 

Pokud jde o kompetence týkající se oblasti působnosti výboru LIBE, prokázal kandidát 

dobrou znalost svého portfolia. 

 

Výbor vítá pevné odhodlání nominovaného člena Komise bojovat proti organizované 

trestné činnosti a terorismu. Současná hrozba, kterou představují opakované teroristické 

útoky na evropské půdě, je problémem, jejž považuje výbor i nominovaný člen Komise 

za mimořádně závažný. V této souvislosti má klíčový význam sdílení informací mezi 

donucovacími orgány, účinná spolupráce členských států a vhodný postup v oblasti 

prevence, potírání radikalizace, prosazování práva a financování terorismu. 

 

Výbor vítá bezpečnostní portfolio, jež bylo vytvořeno, ačkoli koncepce bezpečnostní 

unie vyžaduje další objasnění, a důraz nominovaného člena Komise na konkrétní 

operační opatření s vysokou evropskou přidanou hodnotou, aniž by slevoval 
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z evropských hodnot a základních práv. Výbor si všímá, že toto portfolio do značné 

míry obnáší sdílení pravomocí mezi EU a členskými státy. V tomto ohledu výbor vítá 

příslib nominovaného člena Komise, že bude úzce spolupracovat s členskými státy na 

zajištění maximálního využití existujících nástrojů a agentur.  

 

S určitým znepokojením bere výbor na vědomí, že ve svém pověřovacím dopise pro 

nominovaného člena Komise předseda Juncker uvedl, že „zastupování v Evropském 

parlamentu a Radě v otázkách bezpečnostní unie bude zpravidla zajišťovat komisař pro 

migraci, vnitřní věci a občanství, pokud první místopředseda ve shodě s komisařem pro 

migraci, vnitřní věci a občanství nerozhodnou jinak“. Proto výbor s uspokojením 

vyslechl ujištění nominovaného člena Komise, že má v úmyslu navázat s Evropským 

parlamentem úzkou spolupráci založenou na vzájemné důvěře a vzájemném respektu, 

zejména konstruktivní spolupráci s výborem LIBE, a to především v rámci pravidelného 

strukturovaného dialogu s výborem pro bezpečnost EU. 

 

Výbor vítá velký důraz nominovaného člena Komise na plnění a oceňuje jeho závazek 

pravidelně informovat výbor LIBE o stavu uplatňování všech nástrojů EU v oblasti své 

působnosti, včetně řízení o nesplnění povinnosti, v souladu s čl. 44 odst. 2 rámcové 

dohody o vztazích mezi Parlamentem a Komisí a bodem 33 interinstitucionální dohody 

o zdokonalení právních předpisů uzavřené mezi Parlamentem, Radou a Komisí: 

přislíbil, že řízení o nesplnění povinnosti zahájí v případě nutnosti s jakýmkoli 

členským státem jednajícím v rozporu s právními předpisy EU bez výjimky. 

 

Pokud jde o kompetence spadající do oblasti působnosti výboru LIBE, prokázal 

kandidát velké odhodlání, znalosti a evropské renomé. 

 

Výbor se těší na pravidelnou a úspěšnou spolupráci s nominovaným členem Komise. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 

CC:  Martin SCHULZ, předseda Evropského parlamentu 


