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Θέμα: Αξιολόγηση του ορισθέντος Επιτρόπου Julian KING  από την Επιτροπή LIBE  
 

Αξιότιμε κ. Buzek, 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) 

πραγματοποίησε δημόσια ακρόαση τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 με τον ορισθέντα 

Επίτροπο Julian King, ο οποίος, με την επιφύλαξη της θετικής έκβασης της διαδικασίας 

ορισμού, θα είναι υπεύθυνος για την Ένωση Ασφάλειας. 

 

Πριν από την ακρόαση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε στείλει στον ορισθέντα 

Επίτροπο κατάλογο γραπτών ερωτήσεων, με δύο ερωτήσεις οριζοντίου χαρακτήρα 

όπως είχαν εγκριθεί από την Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών και τρεις ερωτήσεις 

που είχαν καταρτισθεί από την Επιτροπή LIBE στον τομέα ευθύνης της. Ο ορισθείς 

Επίτροπος απάντησε στο ερωτηματολόγιο γραπτώς. 

 

Στις γραπτές απαντήσεις του ο ορισθείς Επίτροπος ανέφερε ότι στόχος του θα είναι να 

εστιαστεί στην πραγμάτωση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια. Θεωρεί 

ότι οι δύο προτεραιότητές του είναι η ενίσχυση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας 

και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών 

μας απέναντι σε αυτές τις απειλές. Αναπτύσσοντας περαιτέρω την σκέψη του, 

υποστηρίζει ότι «πρέπει να εστιαστούμε με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση όσων 

έχουν ήδη συμφωνηθεί και στην αξιοποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών στο 

έπακρο». Ο ορισθείς Επίτροπος τονίζει ότι «δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει 

διαδικασίες επί παραβάσει εάν παραστεί ανάγκη». Στον τομέα της ανταλλαγής 

πληροφοριών, με πρώτη προτεραιότητα την εξασφάλιση της πλήρους χρησιμοποίησης 

των υφιστάμενων συστημάτων, ο ορισθείς Επίτροπος ανακοινώνει ότι θα αντιμετωπίσει 

τις προκλήσεις και τα κενά που υπάρχουν. 

 

Όσον αφορά τη συνεργασία με την Επιτροπή LIBE, ο ορισθείς Επίτροπος τονίζει ότι 

θεωρεί τον εαυτό του πολιτικά υπεύθυνο απέναντι στο Κοινοβούλιο και ότι θα είναι 

έτοιμος να συνεργαστεί με την Επιτροπή LIBE και με την ολομέλεια του Κοινοβουλίου 

σύμφωνα με την επιστολή περιγραφής καθηκόντων που έλαβε από τον Πρόεδρο 

Juncker. Ανακοίνωσε επίσης ότι είναι διαθέσιμος «να εξετάσει, μαζί με την Επιτροπή 

LIBE, χρήσιμες μορφές διαλόγου ώστε να επανεξετασθούν» οι προτεραιότητες, να 
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υπάρξει πρόοδος στην υλοποίηση και να συζητούνται επίκαιρα θέματα, είτε σε βάση 

ad-hoc είτε πιο διαρθρωμένο τρόπο. 

 

 

Η διαδικασία της ακρόασης 

 

Η ακρόαση άνοιξε με εισήγηση του ορισθέντος Επιτρόπου διαρκείας 15 λεπτών, στην 

οποία ο ορισθείς Επίτροπος αναφέρθηκε στην ανάγκη να δημιουργηθεί μια 

αποτελεσματική και βιώσιμη Ένωση Ασφάλειας. Εξέθεσε λεπτομερώς τα απτά μέτρα 

προς τούτο, μεταξύ των οποίων η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την οδηγία για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η αναγνώριση ισχυρότερου ρόλου στους 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς, η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, της 

τρομοκρατικής προπαγάνδας και της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο, η υλοποίηση και 

εφαρμογή υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, η επιδίωξη του μερισμού 

πληροφοριών μεταξύ συστημάτων, η ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα 

και η ενίσχυση της ικανότητας προστασίας κρίσιμων υποδομών και ευάλωτων στόχων. 

 

Μετά την εισήγηση ακολούθησε ένας πρώτος γύρος οκτώ ερωτήσεων από 

εκπροσώπους κάθε πολιτικής ομάδας. Ύστερα από τις απαντήσεις του ορισθέντος 

Επιτρόπου στον πρώτο γύρο ερωτήσεων, τα μέλη της Επιτροπής LIBE έθεσαν 36 

επιπλέον ερωτήσεις. 

 

Σε συνέχεια της επιστολής του κ. BROK στις 9 Σεπτεμβρίου 2016, συμφωνήθηκε να 

τεθεί μια ερώτηση για λογαριασμό της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο κ. 

PASCU, Αντιπρόεδρος του ΕΚ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής AFET, έθεσε την 

ερώτηση αυτή εστιαζόμενος ιδιαίτερα στη σχέση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 

ασφάλειας. 

 

Ο ορισθείς Επίτροπος στις απαντήσεις του στις ερωτήσεις τόνισε μεταξύ άλλων την 

ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της Europol και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και 

της σοβαρής εγκληματικότητας σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο. Επίσης, ζήτησε 

να ενισχυθούν τα μέτρα εναντίον κάθε μορφής ριζοσπαστικοποίησης, με έντονη 

συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών παραγόντων. Στις απαντήσεις 

του, υπογράμμισε περαιτέρω ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα της ΕΕ σε αυτό τον τομέα 

πρέπει να σέβεται πλήρως το πλαίσιο της Συνθήκης και τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

 

Στη συνέχεια, ο ορισθείς Επίτροπος προέβη σε μια καταληκτική τοποθέτηση, ενώ 

ακολούθησε η περάτωση της ακρόασης από τον Πρόεδρο. 

 

Αξιολόγηση 

 

Με βάση τις γραπτές απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, καθώς και τις απαντήσεις που 

έδωσε στις προφορικές ερωτήσεις κατά την ακρόαση, η Επιτροπή Πολιτικών 

Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων προβαίνει στην εξής 

αξιολόγηση: 

 

Ο ορισθείς Επίτροπος έδειξε την ικανότητά του να γίνει μέλος του Σώματος των 

Επιτρόπων και έχει τα προσόντα να φέρει σε πέρας τα συγκεκριμένα καθήκοντα 

που του ανατέθηκαν.  
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Ως γενικό χαρακτηριστικό, ο κ. King είναι πεπειραμένος υποψήφιος με σημαντικές 

διπλωματικές δεξιότητες. Όσον αφορά τις ικανότητές του σχετικά με τον τομέα 

ευθύνης της Επιτροπής LIBE, ο υποψήφιος έδειξε ουσιαστική γνώση του 

χαρτοφυλακίου του. 

 

Η επιτροπή χαιρετίζει την έντονη δέσμευση του ορισθέντος Επιτρόπου στην 

καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. Η πρόσφατη 

απειλή την οποία δημιουργούν οι επανειλημμένες τρομοκρατικές επιθέσεις σε 

ευρωπαϊκό έδαφος είναι θέμα που ανησυχεί ιδιαίτερα τόσο την επιτροπή όσο και τον 

ορισθέντα Επίτροπο. Ο μερισμός πληροφοριών μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου, η 

ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η κατάλληλη δράση στον τομέα 

της πρόληψης, της αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης, της επιβολής του νόμου 

και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχουν κεντρική θέση από αυτή την άποψη.  

 

Η επιτροπή χαιρετίζει τη δημιουργία χαρτοφυλακίου Ασφάλειας, αν και η έννοια της 

Ένωσης Ασφάλειας χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση, ενώ επίσης επικροτεί την έμφαση 

του ορισθέντος Επιτρόπου στα απτά επιχειρησιακά μέτρα με υψηλή ενωσιακή 

προστιθέμενη αξία, χωρίς να αμφισβητούνται οι ευρωπαϊκές αξίες και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα. Η επιτροπή παρατηρεί ότι το χαρτοφυλάκιο αυτό σε μεγάλο βαθμό 

περιλαμβάνει θέματα κοινής αρμοδιότητας μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών. Από την 

άποψη αυτή, η επιτροπή χαιρετίζει την δέσμευση του ορισθέντος Επιτρόπου να 

εργαστεί από του σύνεγγυς με τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλίσει ότι τα υφιστάμενα 

εργαλεία, υπηρεσίες και μηχανισμοί χρησιμοποιούνται στο έπακρο. 

 

Η επιτροπή παρατήρησε με κάποια ανησυχία ότι στην επιστολή περιγραφής 

καθηκόντων του ο Πρόεδρος Juncker ανέφερε στον ορισθέντα Επίτροπο ότι η 

«εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σε θέματα που 

αφορούν την Ένωση Ασφάλειας θα εξασφαλίζεται κατά κανόνα από τον Επίτροπο τον 

αρμόδιο για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, εκτός αν 

αποφασιστεί διαφορετικά σε βάση κατά περίπτωση, από τον πρώτο αντιπρόεδρο σε 

συμφωνία με τον Επίτροπο των αρμόδιο για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών 

υποθέσεων και ιθαγένειας». Κατά συνέπεια, η επιτροπή με ικανοποίηση άκουσε ότι ο 

ορισθείς Επίτροπος έδειξε προσήλωση στην επίτευξη στενής συνεργασίας με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση την εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό, και 

ειδικότερα στην εποικοδομητική συνεργασία με την Επιτροπή LIBE, ιδίως με τακτικό 

και διαρθρωμένο διάλογο με την επιτροπή σχετικά με την Ασφάλεια της ΕΕ. 

 

Η επιτροπή χαιρετίζει την έντονη εστίαση του ορισθέντος Επιτρόπου στην υλοποίηση 

και εκτίμησε τη δέσμευση του υποψηφίου να τηρεί τακτικά ενήμερη την Επιτροπή 

LIBE σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά  την υλοποίηση όλων των 

πράξεων της ΕΕ υπό την ευθύνη του, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί 

παραβάσει, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της Συμφωνίας-Πλαισίου για τις 

σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής και με την παράγραφο 33 της Διοργανικής 

Συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 

την καλύτερη νομοθέτηση. Πράγματι, ο Επίτροπος δεσμεύτηκε να κινεί διαδικασίες επί 

παραβάσει, εάν παρίσταται ανάγκη, εναντίον οποιουδήποτε κράτους μέλους δεν 

συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ, χωρίς εξαιρέσεις.  
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Όσον αφορά τις ικανότητές του στην περιοχή ευθύνης της Επιτροπής LIBE, ο 

υποψήφιος έδειξε σαφή δέσμευση, γνώσεις και ευρωπαϊκά διαπιστευτήρια. 

 

Η επιτροπή προσβλέπει σε τακτική και γόνιμη συνεργασία με τον ορισθέντα Επίτροπο. 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 

Κοιν.:  Martin SCHULZ, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 


