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Temats: LIBE komitejas novērtējums par komisāra amata kandidātu Julian King 
 

Godātais J. Buzek! 

 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 118. pantu Pilsoņu brīvību, tieslietu un 

iekšlietu komiteja (LIBE) pirmdien, 2016. gada 12. septembrī, rīkoja publisku komisāra 

amata kandidāta Julian King uzklausīšanu, kurš, ja iecelšanas procedūrai iznākums būs 

pozitīvs, būs atbildīgs par drošības savienību. 

 

Pirms uzklausīšanas Eiropas Parlaments nosūtīja komisāra amata kandidātam rakstisko 

jautājumu sarakstu ar diviem horizontāla rakstura jautājumiem, ko pieņēma Komiteju 

priekšsēdētāju konference, un trim jautājumiem, kurus par savu atbildības jomu 

sagatavoja LIBE komiteja. Komisāra amata kandidāts uz anketas jautājumiem atbildēja 

rakstiski. 

 

Savās rakstiskajās atbildēs komisāra amata kandidāts norādīja, ka viņa mērķis būs 

pievērsties Eiropas drošības programmas īstenošanai. Viņš uzskata, ka prioritātes viņam 

ir divas, proti, pastiprināt cīņu pret terorismu un organizēto noziedzību, kā arī nostiprināt 

mūsu aizsardzību pret šiem draudiem. Viņš arī konkretizē, ka “ir jākoncentrējas uz jau 

panākto vienošanos īstenošanu un spēkā esošo instrumentu izmantošanu pilnībā”. 

Komisāra amata kandidāts uzsver, ka viņš “vajadzības gadījumā nevairīsies no 

pārkāpuma procedūras”. Informācijas apmaiņas jomā, kurā pirmā prioritāte ir nodrošināt 

esošo sistēmu pilnīgu izmantošanu, komisāra amata kandidāts norāda, ka jāpārvar 

izaicinājumi un jānovērš nepilnības. 

 

Attiecībā uz sadarbību ar LIBE komiteju komisāra amata kandidāts uzsver, ka viņš sevi 

uzskata par politiski atbildīgu Parlamenta priekšā un ka viņš būs gatavs sadarboties gan 

ar LIBE komiteju, gan ar Parlamentu plenārsēžu laikā atbilstoši misijas vēstulei, kas 

saņemta no Komisijas priekšsēdētāja J. C. Juncker. Viņš arī paziņoja, ka ir gatavs “kopā 

ar LIBE komiteju apsvērt noderīgus dialoga veidus nolūkā pārskatīt” prioritātes un 

sasniegto, kā arī apspriest aktuālus jautājumus ad hoc vai strukturētākā veidā. 
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Uzklausīšanas norise 

 

Uzklausīšana sākās ar komisāra amata kandidāta 15 minūtes ilgu ievadrunu, kurā viņš 

atsaucās uz nepieciešamību izveidot efektīvu un ilgtspējīgu drošības savienību. Viņš sīki 

izklāstīja konkrētus pasākumus, starp kuriem tika minēta vienošanās par direktīvu 

terorisma apkarošanai, nozīmīgākas lomas piešķiršana Eiropas aģentūrām, cīņa pret 

radikalizāciju, teroristu propagandu un naida kurināšanu tiešsaistē, jau esošo informācijas 

sistēmu īstenošana un piemērošana, izvērtējums informācijas apmaiņai starp sistēmām, 

drošības pastiprināšana pie ārējām robežām, kā arī kritisko infrastruktūru un viegli 

pieejamo mērķu aizsardzības spēju stiprināšana. 

 

Pēc ievadrunas sekoja pirmā 8 jautājumu kārta, kurus uzdeva katras politiskās grupas 

pārstāvji. Kad komisāra amata kandidāts bija atbildējis uz pirmās kārtas jautājumiem, 

LIBE komitejas locekļi uzdeva 36 papildu jautājumus. 

 

Saskaņā ar E. Brok 2016. gada 9. septembra vēstuli bija panākta vienošanās, ka viens 

jautājums tiks uzdots Ārlietu komitejas vārdā. EP priekšsēdētāja vietnieks un Ārlietu 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks I. M. Pascu uzdeva šo jautājumu, īpaši uzsverot saikni 

starp iekšējo un ārējo drošību. 

 

Komisāra amata kandidāts savās atbildēs uz jautājumiem cita starpā uzsvēra, ka jāturpina 

nostiprināt Eiropols un ka pret terorismu un smagiem noziegumiem jācīnās pēc iespējas 

savlaicīgāk. Viņš jo īpaši prasīja arī pastiprināt pasākumus pret jebkāda veida 

radikalizāciju, aktīvi iesaistot pilsonisko sabiedrību un vietējos dalībniekus. Turklāt savās 

atbildēs viņš apstiprināja, ka, veicot jebkādu ES darbību šajā jomā, pilnībā jāievēro 

Līgumā noteiktais regulējums un pamattiesības. 

 

Pēc tam komisāra amata kandidāts teica noslēguma runu un priekšsēdētājs paziņoja, ka 

uzklausīšana ir beigusies. 

 

Novērtējums 

 

Pamatojoties uz rakstiskajām atbildēm uz anketas jautājumiem, kā arī atbildēm uz 

mutvārdu jautājumiem uzklausīšanas laikā, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 

sniedz šādu novērtējumu: 

 

komisāra amata kandidāts ir pierādījis savu spēju kļūt par komisāru kolēģijas 

locekli un ir pietiekami kvalificēts, lai pildītu konkrētos pienākumus, kas viņam tiek 

uzticēti.  

 

Vispārējais profils liecina, ka J. King ir pieredzējis kandidāts ar ļoti labām diplomātiskām 

prasmēm. Attiecībā uz kompetencēm, kas saistītas ar LIBE komitejas atbildības jomu, 

kandidāts apliecināja labas zināšanas par saviem pienākumiem. 

 

Komiteja atzinīgi vērtē komisāra amata kandidāta stingro apņemšanos apkarot organizēto 

noziedzību un terorismu. Draudi, kurus nesen radīja vairākkārtīgi teroristu uzbrukumi 

Eiropas teritorijā, ir pamats nopietnām bažām, kas ir kopīgas gan komitejai, gan komisāra 

amata kandidātam. Te svarīga ir informācijas apmaiņa starp tiesībaizsardzības iestādēm, 
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dalībvalstu efektīva sadarbība un atbilstoša rīcība profilakses jomā, radikalizācijas 

apkarošanā, tiesībaizsardzībā un terorisma finansēšanas apkarošanā.  

 

Komiteja atzinīgi vērtē nesen izveidoto drošības jautājumu portfeli, lai gan drošības 

savienības koncepcija ir jāskaidro sīkāk, kā arī to, ka komisāra amata kandidāts, neskarot 

Eiropas vērtības un pamattiesības, galveno uzmanību velta konkrētiem operatīviem 

pasākumiem ar augstu ES pievienoto vērtību. Komiteja norāda, ka šis portfelis lielā mērā 

aptver dalītu kompetenci starp ES un dalībvalstīm. Šajā sakarā komiteja atzinīgi vērtē 

komisāra amata kandidāta apņemšanos cieši sadarboties ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, 

ka maksimāli tiek izmantoti esošie mehānismi, aģentūras un instrumenti. 

 

Komiteja ar zināmām bažām atzīmēja, ka Komisijas priekšsēdētājs J. C. Juncker misijas 

vēstulē komisāra amata kandidātam norādīja, ka “pārstāvību Eiropas Parlamentā un 

Padomē to jautājumu sakarā, kas saistīti ar drošības savienību, parasti nodrošinās 

migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs, ja vien pirmais priekšsēdētāja vietnieks, 

vienojoties ar migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisāru, atsevišķos gadījumos 

nenolems citādi”. Tāpēc komiteja bija gandarīta dzirdot, ka komisāra amata kandidāts 

izrādīja apņēmību izveidot ciešu sadarbību ar Eiropas Parlamentu, balstoties uz 

uzticēšanos un abpusēju cieņu un jo īpaši sadarbojoties konstruktīvā veidā ar LIBE 

komiteju, konkrētāk, ar komiteju risinot regulāru un strukturētu dialogu par ES drošību. 

 

Komiteja atzinīgi vērtē komisāra amata kandidāta spēcīgo uzsvaru uz īstenošanu un 

augstu ir novērtējusi kandidāta apņēmību pastāvīgi sniegt LIBE komitejai regulāri 

atjauninātu informāciju par to, kā tiek īstenoti visi viņa atbildības jomā esošie ES 

instrumenti, tostarp pārkāpumu procedūra saskaņā ar Pamatnolīguma par Parlamenta un 

Komisijas attiecībām 44. panta 2. punktu un Iestāžu nolīguma starp Parlamentu, Padomi 

un Komisiju par labāku likumdošanas procesu 33. punktu — viņš apņēmās vajadzības 

gadījumā sākt pārkāpumu procedūru bez izņēmumiem pret jebkuru dalībvalsti, kas 

neievēro ES tiesību aktus.  

 

Attiecībā uz kompetencēm, kas saistītas ar LIBE komitejas atbildības jomu, kandidāts 

apliecināja nepārprotamu apņēmību, zināšanas un eiropeisku domāšanu. 

 

Komiteja cer regulāri un auglīgi sadarboties ar komisāra amata kandidātu. 

 

Ar cieņu 

 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 

CC:  Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Martin SCHULZ 


