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Tema: Paskirtojo Komisijos nario Juliano KINGO tinkamumo vertinimas LIBE 

komitete 
 

Gerb. J. Buzekai, 

 

pagal Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnį 2016 m. rugsėjo 12 d. Piliečių laisvių, 

teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitete vyko paskirtojo Komisijos nario Juliano 

KINGO – jo paskyrimo atveju jis būtų atsakingas už saugumo sąjungą – viešasis 

klausymas. 

 

Prieš klausymą Europos Parlamentas paskirtajam Komisijos nariui nusiuntė klausimų, į 

kuriuos atsakoma raštu, sąrašą. Iš jų du buvo Komitetų pirmininkų sueigos patvirtinti 

horizontalaus pobūdžio klausimai ir trys – LIBE komiteto parengti klausimai, susiję su 

komiteto atsakomybės sritimi. Paskirtasis Komisijos narys į šiuos klausimus atsakė 

raštu. 

 

Atsakymuose raštu paskirtasis Komisijos narys pabrėžė, kad sieks ypač daug dėmesio 

skirti darbotvarkės įgyvendinimui Europos saugumo darbotvarkės įgyvendinimo. Jo 

manymu, dvi sritys, kurioms jis teiktų prioritetą, yra kovos su terorizmu ir organizuotu 

nusikalstamumu ir mūsų gynybos su šiomis grėsmėmis stiprinimas. Toliau jis 

patikslina, kad turi būti ryžtingai susitelkta į klausimų, dėl kurių jau susitarta, 

įgyvendinimą ir į visapusišką esamų priemonių panaudojimą. Paskirtasis Komisijos 

narys pabrėžia, kad prireikus jis nevengs inicijuoti pažeidimo procedūrą. Kalbėdamas 

apie keitimosi informacija sritį, kurioje didžiausias prioritetas teikiamas visapusiško 

esamų sistemų panaudojimo užtikrinimui, paskirtasis Komisijos narys pareiškė ketinąs 

spręsti problemas ir užpildyti spragas. 

 

Kalbėdamas apie bendradarbiavimą su LIBE komitetu, paskirtasis Komisijos narys 

pabrėžė, kad laiko save politiškai atsakingu prieš Europos Parlamentą ir bus pasiruošęs 

bendradarbiauti su LIBE komitetu ir per Parlamento plenarines sesijas, kaip išdėstyta 

Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio įgaliojimų laiške. Jis taip pat pareiškė esąs 

pasirengęs kartu su LIBE komitetu svarstyti, kaip gali būti vykdomas naudingas 

dialogas siekiant įvertinti prioritetus, pažangą ir aptarti aktualiausius klausimus – 

nesvarbu, ar ši diskusija būtų ad hoc, ar labiau struktūrinio pobūdžio. 
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Klausymo eiga 

 

Klausymas pradėtas paskirtojo Komisijos nario 15 min. trukmės įžangine kalba, kurioje 

jis minėjo būtinybę sukurti veiksmingą ir tvarią saugumo sąjungą. Jis detaliai išdėstė 

konkrečias priemones, įskaitant susitarimą dėl direktyvos dėl kovos su terorizmu, 

svarbesnį Europos agentūrų vaidmenį, kovą su radikalizacija, terorizmo propaganda ir 

neapykantos kalba internete, esamų informacijos sistemų įgyvendinimą ir taikymą, siekį 

dalytis visų sistemų informacija, saugumo prie išorės sienų ir gebėjimų saugoti 

gyvybiškai svarbią infrastruktūrą ir pažeidžiamus taikinius stiprinimą. 

 

Po įžanginės kalbos buvo surengtas pirmas 8 klausimų, kuriuos pateikė kiekvienos 

politinės frakcijos atstovai, raundas. Paskirtajam Komisijos nariui atsakius į pirmojo 

raundo klausimus, LIBE komiteto nariai jam pateikė dar 36 klausimus. 

 

Atsižvelgiant į E. BROKO 2016 m. rugsėjo 9 d. laišką buvo susitarta, kad vienas 

klausimas bus pateiktas Užsienio reikalų komiteto vardu. Parlamento Pirmininko 

pavaduotojas ir AFET komiteto pirmininko pavaduotojas I. M. Pascu pateikė klausimą, 

kuriuo ypatingas dėmesys atkreiptas į vidaus ir išorės saugumo sąsają. 

 

Paskirtasis Komisijos narys, atsakydamas į klausimus, be kita ko, pabrėžė, kad būtina 

toliau stiprinti Europolą ir kuo anksčiau imtis kovos su terorizmu ir sunkiais 

nusikaltimais priemonių. Be to, jis ypač ragino sutvirtinti kovos su visų formų 

radikalizacija priemones, kurias įgyvendinant aktyviai dalyvautų pilietinė visuomenė ir 

vietos veikėjai. Atsakydamas jis taip pat patvirtino, kad imantis visų ES veiksmų šioje 

srityje reikia visapusiškai laikytis Sutarčių ir pagrindinių teisių. 

 

Tuomet paskirtasis Komisijos narys perskaitė baigiamąją kalbą, po kurios pirmininkas 

paskelbė apie klausymo pabaigą. 

 

Vertinimas 

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas, remdamasis raštu pateiktais 

atsakymais į klausimus ir per klausymą pateiktais atsakymais į žodinius klausimus, 

teikia šį vertinimą: 

 

paskirtasis Komisijos narys parodė, kad yra tinkamas tapti Komisijos narių 

kolegijos nariu ir yra kompetentingas vykdyti paskirtas pareigas. 

 

Apskritai J. KING yra patyręs kandidatas, turintis tvirtus diplomatinius įgūdžius. 

Kalbant apie kandidato gebėjimus, susijusius su LIBE komiteto atsakomybės sritimi, jis 

parodė, kad turi solidžių žinių apie jam numatytas pareigas. 

 

Komitetas teigiamai vertina tvirtą paskirtojo Komisijos nario įsipareigojimą kovoti su 

organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Pastarojo meto grėsmė, kurią kelia Europos 

teritorijoje nuolat vykdomi teroristiniai išpuoliai, kelia didelį susirūpinimą tiek 

komitetui, tiek paskirtajam Komisijos nariui. Teisėsaugos institucijų dalijimasis 

informacija, veiksmingas valstybių narių bendradarbiavimas ir tinkami veiksmai 



3 

 

prevencijos, kovos su radikalizacija, teisėsaugos ir kovos su terorizmo finansavimu 

srityse itin svarbūs. 

 

Komitetas teigiamai vertina sukurtą saugumo portfelį – nors saugumo sąjungos 

sampratą reikia paaiškinti geriau – ir tai, kad paskirtasis Komisijos narys dėmesį 

sutelkia į konkrečias operatyvines priemones, kurių ES pridėtinė vertė didelė, 

nepažeisdamas Europos vertybių ir pagrindinių teisių. Komitetas atkreipia dėmesį į tai, 

kad šis portfelis daugeliu atvejų apima pasidalijamąją ES ir valstybių narių 

kompetenciją. Atsižvelgdamas į tai, komitetas teigiamai vertina paskirtojo Komisijos 

nario įsipareigojimą artimai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti, 

kad esamos priemonės, agentūros ir mechanizmai būtų kuo geriau panaudojami. 

 

Komitetas su susirūpinimu atkreipė dėmesį į tai, kad įgaliojimų laiške Komisijos 

Pirmininkas J. -C. Juncker paskirtajam Komisijos nariui pažymi, jog klausimais, 

susijusiais su saugumo sąjunga, atstovavimą Europos Parlamente ir Taryboje, kaip 

įprasta, užtikrins Komisijos narys, atsakingas už migraciją, vidaus reikalus ir 

pilietiškumą, nebent kiekvienu konkrečiu atveju kitaip nuspręstų pirmasis Pirmininko 

pavaduotojas, susitaręs su Komisijos nariu, atsakingu už migraciją, vidaus reikalus ir 

pilietiškumą. Todėl komitetas teigiamai įvertino tai, kad paskirtasis Komisijos narys 

parodė esąs pasiryžęs artimai bendradarbiauti su Europos Parlamentu remiantis 

pasitikėjimu ir tarpusavio pagarba, visų pirma konstruktyviai bendradarbiauti su LIBE 

komitetu, ypač vykdant reguliarų struktūrinį dialogą su komitetu dėl ES saugumo. 

 

Komitetas teigiamai vertina tai, kad paskirtasis Komisijos narys skiria didelį dėmesį 

įgyvendinimui, taip pat vertina kandidato įsipareigojimą nuolat informuoti LIBE 

komitetą apie visų jo atsakomybės sričiai priklausančių ES priemonių, įskaitant 

pažeidimo procedūras, įgyvendinimo padėtį pagal pagrindų susitarimo dėl Europos 

Parlamento ir Europos Komisijos santykių 44 straipsnio 2 dalį ir Parlamento, Tarybos ir 

Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 33 straipsnį: prireikus jis 

įsipareigojo pradėti pažeidimo procedūras prieš bet kurią ES teisės aktų nesilaikančią 

valstybę narę be išimčių. 

 

Kalbant apie kandidato kompetenciją, susijusią su LIBE komiteto atsakomybės sritimi, 

jis pademonstravo aiškų įsipareigojimą, žinias ir europietišką požiūrį. 

 

Komitetas tikisi reguliaraus ir produktyvaus bendradarbiavimo su paskirtuoju Komisijos 

nariu. 

 

Pagarbiai 

 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 

Kopija: Europos Parlamento Pirmininkas Martin SCHULZ 


