
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 

The Chairman 

B-1047 Brussels - Tel. +32 2 28 49 43 - Fax 0032 2 28 44941 

F-67070 Strasbourg - Tel. +33 3 88 1 25 77 - Fax 0033 3 88 1 79040 

libe-secretariat@europarl.europa.eu - www.europarl.europa.eu 

FORTROLIGT 
 
IPOL-COM-LIBE  D (2016) 39934 
 

Jerzy BUZEK 

Formand for Udvalgsformandskonferencen 

PHS 08 B046 

BRUXELLES 

 

Om: LIBE's evaluering af det indstillede kommissionsmedlem, Julian KING 
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Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) afholdt 

mandag den 12. september 2016, i overensstemmelse med artikel 118 i Europa-

Parlamentets forretningsorden, en offentlig høring med det indstillede 

kommissionsmedlem, Julian King, som med forbehold af udnævnelsesprocedurens 

positive udfald vil blive ansvarlig for sikkerhedsunionen. 

 

Forud for høringen havde Europa-Parlamentet sendt en liste med skriftlige spørgsmål til 

det indstillede kommissionsmedlem, herunder to spørgsmål af horisontal karakter, som 

var vedtaget af Udvalgsformandskonferencen, og tre spørgsmål, som var udarbejdet af 

LIBE-udvalget inden for dets ansvarsområde. Det indstillede kommissionsmedlem 

afgav skriftlige svar på spørgeskemaet. 

 

Det indstillede kommissionsmedlem oplyste i sine skriftlige svar, at hans mål vil være 

at opbygge den europæiske dagsorden om sikkerhed. Han anser sine to prioriteter for at 

være at styrke bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet samt at styrke 

vores beredskab over for disse trusler. Han præciserer endvidere, at "der skal stilles 

skarpt på at gennemføre de allerede vedtagne tiltag og udnytte de eksisterende instrumenter 

fuldt ud ". Han understreger, at han "ikke vil vige tilbage for traktatbrudssøgsmål, hvis 

det bliver nødvendigt". På området for udveksling af oplysninger er førsteprioriteten at 

sikre den fulde udnyttelse af de eksisterende systemer, og det indstillede 

kommissionsmedlem meddelte, at han vil tackle udfordringer og mangler. 

 

For så vidt angår samarbejdet med LIBE-udvalget, understreger det indstillede 

kommissionsmedlem, at han betragter sig selv som politisk ansvarlig over for 

Parlamentet, og at han er villig til at samarbejde med LIBE-Udvalget og Parlamentets 

plenarforsamling i overensstemmelse med den opgavebeskrivelse, som han har 

modtaget af Jean-Claude Juncker. Han erklærede sig også parat til "sammen med LIBE-

udvalget at overveje, hvilke former for dialog der er nyttige", når parterne skal gennemgå 

prioriteterne og gøre status over resultaterne eller drøfte aktuelle emner, det være sig fra sag 

til sag eller på en mere systematisk måde. 
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Høringens forløb 

 

Høringen åbnedes med en 15 minutter lang indledende udtalelse af det indstillede 

kommissionsmedlem, hvori han henviste til behovet for at skabe en effektiv og varig 

sikkerhedsunion. Han gav en detaljeret beskrivelse af de konkrete foranstaltninger, 

herunder vedtagelse af direktivet om bekæmpelse af terrorisme, der styrker EU- 

agenturernes rolle og bekæmper radikalisering, terrorpropaganda og hadefulde 

udtalelser på internettet, samtidig med at de eksisterende informationssystemer skal 

gennemføres og anvendes, der skal fokuseres på informationsudveksling på tværs af 

systemerne, og sikkerheden ved de ydre grænser skal styrkes såvel som kapaciteten til 

at beskytte kritisk infrastruktur og bløde mål. 

 

Den indledende udtalelse blev efterfulgt af en første runde med otte spørgsmål fra 

repræsentanter fra hver politisk gruppe. Efter svarene fra det indstillede 

kommissionsmedlem på den første runde af spørgsmål stillede medlemmerne af LIBE-

udvalget yderligere 36 spørgsmål. 

 

Under henvisning til BROKs skrivelse af 9. september 2016 blev det aftalt, at ét 

spørgsmål ville blive stillet på vegne af Udenrigsudvalget. PAŞCU, Europa-

Parlamentets næstformand og næstformand i AFET, stillede dette spørgsmål med særlig 

fokus på forbindelsen mellem den indre og den ydre sikkerhed. 

 

Det indstillede kommissionsmedlem understregede i sine svar på spørgsmålene bl.a., at 

det er nødvendigt at styrke Europol yderligere og at bekæmpe terrorisme og grov 

kriminalitet så tidligt i forløbet som muligt. Han opfordrede navnlig også til at styrke 

foranstaltninger mod alle former for radikalisering, med tæt inddragelse af 

civilsamfundet og lokale aktører. I sine svar bekræftede han endvidere, at enhver EU-

handling på dette område fuldt ud skal respektere de traktatmæssige rammer og 

grundlæggende rettigheder. 

 

Det indstillede kommissionsmedlem fremsatte derefter en afsluttende udtalelse, 

efterfulgt af formandens konklusioner af høringen. 

 

Evaluering 

 

På grundlag af de skriftlige svar på spørgeskemaet samt besvarelserne af de mundtlige 

spørgsmål under høringen afgiver Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 

Indre Anliggender følgende evaluering: 

 

Det indstillede kommissionsmedlem har demonstreret sine evner til at blive 

medlem af kommissærkollegiet og er kvalificeret til at udføre de opgaver, som han 

har fået overdraget. 

 

Julian Kings generelle profil er, at han er en erfaren ansøger med stærke diplomatiske 

evner. For så vidt angår kompetencer inden for LIBE-udvalgets ansvarsområde, havde 

ansøgeren et godt kendskab til sin portefølje. 
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Udvalget hilser det indstillede kommissionsmedlems stærke engagement i bekæmpelse 

af organiseret kriminalitet og terrorisme velkommen. Den seneste trussel fra gentagne 

terrorangreb på europæisk jord er et alvorligt anliggende, der vedkommer både udvalget 

og det indstillede kommissionsmedlem. Udveksling af oplysninger mellem de 

retshåndhævende myndigheder og et effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne 

samt relevante foranstaltninger inden for forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering, 

retshåndhævelse og finansiering af terrorisme er særdeles vigtige i denne forbindelse. 

 

Udvalget glæder sig over, at porteføljen som ansvarlig for sikkerhedsunionen er blevet 

oprettet – selv om begrebet sikkerhedsunionen kræver yderligere forklaring – og over 

det indstillede kommissionsmedlems fokusering på konkrete operationelle 

foranstaltninger med høj EU-merværdi uden at gå på kompromis med de europæiske 

værdier og grundlæggende rettigheder. Udvalget bemærker, at denne portefølje i vid 

udstrækning involverer en delt kompetence mellem EU og medlemsstaterne. I denne 

henseende glæder udvalget sig over det indstillede kommissionsmedlems vilje til at 

arbejde tæt sammen med medlemsstaterne for at sikre, at de eksisterende værktøjer, 

agenturer og instrumenter anvendes maksimalt. 

 

Udvalget noterede sig med en vis bekymring, at formand Juncker i sin 

opgavebeskrivelse til det indstillede kommissionsmedlem angav, at "repræsentation i 

Europa-Parlamentet og Rådet om emner i tilknytning til sikkerhedsunionen vil i reglen 

blive varetaget af kommissæren med ansvar for migration, indre anliggender og 

medborgerskab eller, hvis andet besluttes i det enkelte tilfælde, af førstenæstformanden 

efter aftale med kommissæren med ansvar for migration, indre anliggender og 

medborgerskab". Udvalget er derfor tilfreds med, at det indstillede kommissionsmedlem 

viste vilje til at etablere et tæt samarbejde med Europa-Parlamentet baseret på tillid og 

gensidig respekt, og især konstruktivt samarbejde med LIBE-udvalget, navnlig med en 

regelmæssig og struktureret dialog med udvalget om sikkerheden i EU. 

 

Udvalget glæder sig over det indstillede kommissionsmedlems stærke fokus på 

gennemførelse og værdsatte ansøgerens forpligtelse til regelmæssigt at holde LIBE-

udvalget orienteret om status for gennemførelse af alle EU-instrumenter, der henhører 

under hans ansvar, herunder traktatbrudssøgsmål, i overensstemmelse med artikel 44, 

stk. 2, i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og 

Kommissionen, og artikel 33 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen om bedre lovgivning: Han forpligtede sig til om 

nødvendigt at anlægge traktatbrudssøgsmål mod medlemsstater, som ikke overholder 

EU-lovgivningen, uden undtagelser. 

 

For så vidt angår ansøgerens kompetencer inden for LIBE-udvalgets ansvarsområde, 

viste han tydeligt engagement, viden og en europæisk profil. 

 

Udvalget ser frem til et regelmæssigt og frugtbart samarbejde med det indstillede 

kommissionsmedlem. 

 

Med venlig hilsen 
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Claude MORAES 

 

cc: Martin SCHULZ, formand for Europa-Parlamentet 


