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Asia: LIBE-valiokunnan arviointi komission jäsenehdokkaasta Julian KINGistä 
 

Arvoisa puheenjohtaja Buzek 

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) kuuli maanantaina 

12. syyskuuta 2016 julkisesti Euroopan parlamentin työjärjestyksen 118 artiklan 

mukaisesti komission jäsenehdokasta Julian Kingiä, josta – mikäli nimitysmenettelyn 

tulos on myönteinen – tulee turvallisuusunionista vastaava komission jäsen.  

 

Euroopan parlamentti oli ennen kuulemista lähettänyt komission jäsenehdokkaalle 

kirjallisten kysymysten luettelon, jossa oli valiokuntien puheenjohtajakokouksen 

päätöksen mukaisesti kaksi luonteeltaan horisontaalista kysymystä ja kolme LIBE-

valiokunnan laatimaa kysymystä, jotka koskevat sen omaa vastuualuetta. Komission 

jäsenehdokas vastasi kysymyksiin kirjallisesti. 

 

Komission jäsenehdokas ilmoitti kirjallisissa vastauksissaan, että hänen tavoitteenaan 

on keskittyä Euroopan turvallisuusagendan toteuttamiseen. Kahtena ensisijaisena 

tavoitteenaan King pitää terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan 

tehostamista sekä näiden uhkien torjuntaan tarkoitettujen EU:n puolustusmekanismien 

vahvistamista. King täsmentää lisäksi, että ”on keskityttävä jo sovittujen asioiden 

täytäntöönpanoon määrätietoisesti ja käytettävä olemassa olevia välineitä 

täysipainoisesti”. Hän korostaa, että ei ”epäröi käynnistää rikkomusmenettelyä, jos 

tilanne sitä edellyttää”. Tietojenvaihdossa komission jäsenehdokas pitää ensisijaisena 

tavoitteena nykyisen järjestelmän täysimääräisen käytön varmistamista ja ilmoittaa 

pyrkivänsä vastaamaan haasteisiin ja korjaamaan puutteet. 

 

LIBE-valiokunnan kanssa tehtävän yhteistyön osalta komission jäsenehdokas korostaa 

pitävänsä itseään poliittisesti vastuullisena parlamentille ja olevansa valmis tekemään 

yhteistyötä LIBE-valiokunnan ja parlamentin täysistunnon kanssa komission 

puheenjohtajalta Junckerilta saadun toimeksiantokirjeen mukaisesti. Hän ilmoittaa myös 

olevansa valmis ”harkitsemaan yhdessä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokunnan kanssa käytännöllisiä vuoropuhelutapoja, joita käyttäen 

voimme arvioida ensisijaisia tavoitteita ja täytäntöönpanon edistymistä vastuualueellani 

ja keskustella ajankohtaisista aiheista joko tapauskohtaisesti tai jäsennellymmällä 

tavalla”. 
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Kuuleminen 

 

Kuulemisen aluksi komission jäsenehdokas piti 15 minuutin pituisen alustuksen, jossa 

hän totesi, että on luotava tehokas ja kestävä turvallisuusunioni. Hän tarkensi käytännön 

toimia, mukaan luettuina sopimukseen pääseminen terrorismin torjuntaa koskevasta 

direktiivistä, vahvemman roolin antaminen EU:n erillisvirastoille, radikalisoitumisen 

ehkäiseminen sekä terroristien propagandan ja vihapuheen verkossa leviämisen 

estäminen, olemassa olevien tietojärjestelmien käyttö ja soveltaminen, järjestelmien 

välisen tietojenvaihdon kehittäminen, turvallisuuden parantaminen ulkorajoilla sekä 

kriittisen infrastruktuurin ja pehmeiden kohteiden suojeluun tarkoitetun kapasiteetin 

vahvistaminen.  

 

Alustuksen jälkeen kunkin poliittisen ryhmän edustajat esittivät kahdeksan ensimmäistä 

kysymystä. Komission jäsenehdokkaan vastattua ensimmäisen kierroksen kysymyksiin 

LIBE-valiokunnan jäsenet esittivät vielä 36 kysymystä. 

 

Lisäksi sovittiin BROKin 9. syyskuuta 2016 päivätyn kirjeen johdosta, että yksi 

kysymys esitetään ulkoasiain valiokunnan puolesta. Paşcu, Euroopan parlamentin 

varapuhemies ja AFET-valiokunnan varapuheenjohtaja, esitti tämän kysymyksen ja 

painotti erityisesti sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välistä yhteyttä. 

 

Komission jäsenehdokas painotti kysymyksiin antamissaan vastauksissa muun muassa, 

että on edelleen vahvistettava Europolia sekä torjuttava terrorismia ja vakavia rikoksia 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hän kehotti myös erityisesti tehostamaan toimia 

kaikenlaisen radikalisoitumisen estämiseksi ja kehotti kansalaisyhteiskuntaa ja 

paikallisia toimijoita osallistumaan niihin aktiivisesti. Lisäksi hän vahvisti 

vastauksissaan, että kaikissa EU:n tällä alalla toteuttamissa toimissa on noudatettava 

täysimääräisesti perussopimusta ja perusoikeuksia. 

 

Komission jäsenehdokas päätti alustuksensa, minkä jälkeen puheenjohtaja päätti 

kuulemistilaisuuden. 

 

Arviointi 

 

Kysymyksiin saatujen kirjallisten vastausten ja kuulemisen aikana suullisiin 

kysymyksiin saatujen vastausten perusteella kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokunta antaa seuraavan arvioinnin: 

 

Komission jäsenehdokas on osoittanut soveltuvuutensa komission kollegion 

jäseneksi ja on pätevä hoitamaan hänelle annettuja erityistehtäviä.  

 

Julian King on kokenut ehdokas, jolla on vahvat diplomatian taidot. LIBE-valiokunnan 

vastuualuetta koskevan pätevyyden osalta ehdokas osoitti tuntevansa tulevan 

toimialansa. 

 

Valiokunta pitää myönteisenä, että komission jäsenehdokas on vahvasti sitoutunut 

järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan. Valiokunta ja komission 

jäsenehdokas ovat molemmat erittäin huolestuneita toistuvien terrori-iskujen viime 

aikoina aiheuttamasta uhasta Euroopassa. Tietojenvaihto lainvalvontaviranomaisten 
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välillä, jäsenvaltioiden välinen tehokas yhteistyö ja ennaltaehkäisytoimet sekä toimet 

radikalisoitumisen estämiseksi, lainvalvonnan parantamiseksi ja terrorismin rahoituksen 

estämiseksi ovat tässä avainasemassa.  

 

Valiokunta pitää laadittuja turvatoimia myönteisinä, vaikkakin katsoo, että 

turvallisuusunionista tarvitaan lisäselvitystä. Lisäksi valiokunta pitää myönteisenä, että 

komission jäsenehdokas painottaa konkreettisia operationaalisia toimia, jotka tuottavat 

paljon lisäarvoa, ilman että vaarannetaan eurooppalaiset arvot ja perusoikeudet. 

Valiokunta panee merkille, että turvallisuusasiat ovat suureksi osaksi EU:n ja 

jäsenvaltioiden jaetun toimivallan alaisia asioita. Valiokunta pitää siksi myönteisenä 

komission jäsenehdokkaan sitoutumista työskentelemään tiiviisti jäsenvaltioiden kanssa 

sen varmistamiseksi, että nykyisiä keinoja, välineitä ja virastoja käytetään 

optimaalisesti. 

 

Valiokunta pani hieman huolestuneena merkille, että puheenjohtaja Juncker totesi 

komission jäsenehdokkaalle lähettämässään toimeksiantokirjeessä, että muuttoliike-, 

sisä- ja kansalaisasioista vastaava komission jäsen huolehtii pääsääntöisesti 

turvallisuusunioniin liittyvien asioiden esittämisestä Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ellei ensimmäinen varapuheenjohtaja tapauskohtaisesti toisin päätä 

muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komission jäsenen suostumuksella. 

Valiokunta oli siksi tyytyväinen kuullessaan, että komission jäsenehdokas osoitti 

olevansa valmis tekemään luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa 

tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja erityisesti tekemään rakentavaa 

yhteistyötä LIBE-valiokunnan kanssa käymällä sen kanssa säännöllistä jäsenneltyä 

vuoropuhelua EU:ta koskevista turvallisuuskysymyksistä. 

 

Valiokunta pitää myönteisenä, että komission jäsenehdokas painottaa täytäntöönpanoa 

ja arvostaa ehdokkaan sitoutumista LIBE-valiokunnan pitämiseen ajan tasalla kaikkien 

hänen vastuualueeseensa kuuluvien EU:n välineiden, rikkomusmenettelyt mukaan 

luettuina, täytäntöönpanon edistymisestä parlamentin ja komission välisistä suhteista 

tehdyn puitesopimuksen 44 artiklan 2 kohdan sekä lainsäädännön parantamisesta tehdyn 

parlamentin, neuvoston ja komission välisen sopimuksen 33 kohdan mukaisesti. 

Komission jäsenehdokas sitoutui aloittamaan tarvittaessa rikkomusmenettelyn 

poikkeuksetta jokaista jäsenvaltiota vastaan, joka ei noudata EU:n lainsäädäntöä.  

 

LIBE-valiokunnan vastuualueeseen liittyvän toimivallan osalta ehdokas osoitti selkeää 

sitoutumista, tietämystä ja pätevyyttä.  

 

Valiokunta odottaa, että yhteistyöstä komission jäsenehdokkaan kanssa tulee 

säännöllistä ja hedelmällistä. 

 

Kunnioittavasti 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 

Tiedoksi: Euroopan parlamentin puhemies Martin SCHULZ 


