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Betreft: Beoordeling door LIBE van kandidaat-commissaris Julian KING 
 

Geachte heer Buzek, 

 

Overeenkomstig art. 18 van het Reglement van het Europees Parlement heeft de 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken op maandag 12 

september 2016 een hoorzitting gehouden met kandidaat-commissaris Julian King, die 

bij een positieve uitkomst van de benoemingsprocedure verantwoordelijk zal zijn voor 

de Veiligheidsunie. 

 

Voorafgaand aan de hoorzitting heeft het Europees Parlement de kandidaat-commissaris 

een lijst van schriftelijke vragen doen toekomen, met twee vragen van algemene aard 

die door de Conferentie van commissievoorzitters waren goedgekeurd en drie door de 

LIBE-commissie voorbereide vragen over haar specifieke bevoegdheidsterrein. De 

kandidaat-commissaris heeft schriftelijke antwoorden op de vragenlijst verstrekt. 

 

In zijn schriftelijke antwoorden geeft de kandidaat-commissaris aan dat hij zal streven 

naar grote aandacht voor de tenuitvoerlegging van de Europese Veiligheidsagenda. Hij 

zegt het opvoeren van de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad en het 

verbeteren van onze verdediging tegen deze bedreigingen als zijn twee prioriteiten te 

beschouwen. Verder zet hij uiteen dat er een krachtige focus moet zijn op uitvoering 

van datgene wat al overeengekomen is en op gebruikmaking van alle bestaande 

instrumenten. De kandidaat-commissaris benadrukt dat hij niet zal aarzelen om 

inbreukprocedures aan te spannen waar dat nodig is. Wat de uitwisseling van informatie 

betreft, kondigt de kandidaat-commissaris aan in de eerste plaats te willen waarborgen 

dat gebruik wordt gemaakt van de bestaande systemen en daarnaast eventuele 

uitdagingen en lacunes te zullen aanpakken. 

 

Wat de samenwerking met de LIBE-commissie betreft onderstreept de kandidaat-

commissaris dat hij zich als politiek verantwoordelijk tegenover het Parlement 

beschouwt en dat hij bereid is tot samenwerking met de LIBE-commissie en met de 

Voltallige Vergadering van het Parlement, overeenkomstig de opdrachtbrief van 

voorzitter Juncker. Tevens kondigt hij aan bereid te zijn om samen met de LIBE-

commissie na te gaan welke dialoogvormen nuttig kunnen zijn om prioriteiten en 

vooruitgang bij de tenuitvoerlegging te evalueren en actuele kwesties te bespreken, zij 

het ad hoc dan wel op een meer gestructureerde wijze. 
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Verloop van de hoorzitting 

 

De hoorzitting werd geopend met een inleiding door de kandidaat-commissaris van 15 

minuten, waarin de kandidaat-commissaris verwees naar de noodzaak om een 

doeltreffende en duurzame Veiligheidsunie tot stand te brengen. Hij ging in op de 

concrete maatregelen, zoals een akkoord over de richtlijn inzake terrorismebestrijding, 

een grotere rol voor de Europese agentschappen, het aanpakken van radicalisering, 

terroristische propaganda en haatzaaien via internet, het in werking stellen en toepassen 

van bestaande informatiesystemen, aandacht voor het delen van informatie tussen 

systemen, grotere veiligheid aan de buitengrenzen en verbetering van het vermogen om 

essentiële infrastructuur en “zachte” doelwitten te beschermen. 

 

Deze inleiding werd gevolgd door een eerste ronde van acht vragen van 

vertegenwoordigers van de verschillende fracties. Na de antwoorden van de kandidaat-

commissaris op de eerste vragenronde stelden de leden van de LIBE-commissie 36 

verdere vragen. 

 

Naar aanleiding van de brief van de heer BROK van 9 september 2016 was 

overeengekomen dat er een vraag zou worden gesteld namens de Commissie 

Buitenlandse Zaken. De heer PASCU, ondervoorzitter van het EP en ondervoorzitter 

van de AFET-commissie, stelde deze vraag, waarbij de nadruk met name lag op de link 

tussen interne en externe veiligheid. 

 

In zijn antwoorden op de vragen benadrukte de kandidaat-commissaris onder meer de 

noodzaak om Europol verder uit te bouwen en terrorisme en zware criminaliteit zoveel 

mogelijk stroomopwaarts aan te pakken. Ook drong hij aan op krachtigere maatregelen 

tegen alle vormen van radicalisering, waarbij het maatschappelijk middenveld en lokale 

actoren in ruime mate moeten worden betrokken. Verder bekrachtigde hij dat alle 

activiteiten van de EU op dit gebied volledig moeten aansluiten bij het raamwerk van de 

Verdragen en de grondrechten. 

 

De kandidaat-commissaris eindigde met een slotverklaring, gevolgd door een door de 

voorzitter uitgesproken conclusie van de hoorzitting. 

 

Beoordeling 

 

Op basis van de schriftelijke antwoorden op de vragenlijst en de antwoorden op de 

mondelinge vragen tijdens de hoorzitting is de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 

en binnenlandse zaken tot de volgende beoordeling gekomen: 

 

De kandidaat-commissaris heeft blijk gegeven van zijn geschiktheid om zitting te 

nemen in het College van commissarissen en de hem toebedacht taken te vervullen. 

 

Algemeen gezien geldt de heer King als een ervaren kandidaat met uitstekende 

diplomatieke vaardigheden. Wat de deskundigheid met betrekking tot het 
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bevoegdheidsterrein van de LIBE-commissie betreft heeft de kandidaat blijk gegeven 

van grondige kennis van zijn portefeuille.  

 

De commissie spreekt haar voldoening uit over de toezegging van de kandidaat-

commissaris zich te zullen inzetten voor de bestrijding van georganiseerde misdaad en 

terrorisme. De recente bedreiging als gevolg van herhaaldelijke terroristische aanvallen 

op Europese bodem is een punt van grote bezorgdheid dat door de commissie en de 

kandidaat-commissaris wordt gedeeld. De uitwisseling van informatie tussen 

wethandhavingsautoriteiten, doeltreffende samenwerking tussen lidstaten en adequaat 

optreden op het gebied van preventie, bestrijding van radicalisering, wetshandhaving en 

financiering van terrorisme zijn hierbij sleutelelementen. 

 

De commissie is ingenomen met de onlangs gecreëerde portefeuille Veiligheid – hoewel 

het concept van een Veiligheidsunie nadere toelichting behoeft – en met de aandacht 

van de kandidaat-commissaris voor concrete operationele maatregelen met een grote 

toegevoegde EU-waarde, zonder dat de Europese waarden en grondrechten daarbij in 

het gedrang komen. De commissie stelt vast dat deze portefeuille grotendeels een 

gedeelde bevoegdheid tussen de EU en de lidstaten omvat. In dit opzicht verwelkomt de 

commissie de toezegging van de kandidaat-commissaris nauw te zullen samenwerken 

met de lidstaten teneinde te waarborgen dat de bestaande instrumenten en 

agentschappen optimaal worden ingezet. 

 

De commissie heeft met enige verontrusting vastgesteld dat voorzitter Juncker in zijn 

opdrachtbrief aan de kandidaat-commissaris stelt dat de vertegenwoordiging in het 

Europees Parlement en de Raad bij vraagstukken betreffende de Veiligheidsunie als 

regel zal worden waargenomen door de commissaris voor Migratie, Binnenlandse 

Zaken en Burgerschap, tenzij op individuele basis anders wordt besloten door de eerste 

ondervoorzitter, in overleg met de commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en 

Burgerschap. Om die reden is de commissie ingenomen met de toezegging van de 

kandidaat-commissaris dat hij zal streven naar nauwe samenwerking met het Europees 

Parlement op basis van vertrouwen en wederzijds respect, en in het bijzonder naar een 

constructieve samenwerking met de LIBE-commissie, met name via een regelmatige en 

gestructureerde dialoog met de commissie over de veiligheid in de EU. 

 

De commissie spreekt haar voldoening uit over de grote aandacht van de kandidaat-

commissaris voor het aspect tenuitvoerlegging en over zijn toezegging om de LIBE-

commissie met regelmaat in kennis te stellen van de stand van zaken omtrent de 

tenuitvoerlegging van alle EU-instrumenten die onder zijn bevoegdheid vallen, met 

inbegrip van inbreukprocedures overeenkomstig art. 44, lid 2, van de 

kaderovereenkomst inzake de betrekkingen tussen het Parlement en de Commissie en 

par. 33 van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Parlement, de Raad en de 

Commissie over beter wetgeven; hij heeft aangegeven waar nodig en zonder 

uitzondering inbreukprocedures te zullen opstarten tegen alle lidstaten die zich niet aan 

de EU-wetgeving houden. 

 

Wat de deskundigheid met betrekking tot het bevoegdheidsterrein van de LIBE-

commissie betreft heeft de kandidaat blijk gegeven van een duidelijke inzetbereidheid, 

grondige kennis en overtuigende Europese referenties.  
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De commissie ziet uit naar een regelmatige en vruchtbare samenwerking met de 

kandidaat-commissaris. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 

CC:  Martin SCHULZ, Voorzitter van het Europees Parlement 


