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POUFNE 

Tłumaczenie 

Przedmiot: Ocena przez LIBE kandydata na komisarza Juliana KINGA 

Szanowny Panie! 

 

Zgodnie z art. 118 Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) przeprowadziła w poniedziałek 12 września 

2016 r. przesłuchanie publiczne kandydata na komisarza Juliana Kinga, który – pod warunkiem 

pomyślnego zakończenia procedury nominacji – będzie odpowiedzialny za unię 

bezpieczeństwa. 

 

Przed przesłuchaniem Parlament Europejski przesłał kandydatowi na komisarza listę pytań 

pisemnych zawierającą dwa pytania o charakterze przekrojowym przyjęte przez Konferencję 

Przewodniczących Komisji oraz trzy pytania przygotowane przez komisję LIBE dotyczące jej 

obszaru odpowiedzialności. Kandydat na komisarza odpowiedział na kwestionariusz na piśmie. 

 

W odpowiedziach pisemnych kandydat na komisarza wskazał, że będzie chciał skoncentrować 

się na urzeczywistnieniu Europejskiej agendy bezpieczeństwa. Za dwa główne priorytety 

uznaje nasilenie walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną oraz wzmocnienie 

naszej obrony przed tymi zagrożeniami. Precyzuje poza tym, że „trzeba się zdecydowanie 

koncentrować na tym, co już ustalono i w pełni wykorzystywać istniejące instrumenty”. 

Kandydat na komisarza podkreśla, że „nie będzie się wahał zastosować w razie konieczności 

postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego”. W obszarze 

wymiany informacji – za pierwszy priorytet przyjmując zapewnienie pełnego wykorzystania 

istniejących systemów – kandydat na komisarza zapowiada podjęcie wyzwań i usunięcie luk. 

 

Jeśli chodzi o współpracę z komisją LIBE kandydat na komisarza podkreśla, że uznaje swoją 

polityczną odpowiedzialność wobec Parlamentu oraz że będzie gotów współpracować z 

komisją LIBE i zgromadzeniem plenarnym Parlamentu zgodnie z pismem zawierającym opis 

zadań otrzymanym od przewodniczącego Junckera. Wyraził również gotowość do 

„rozpatrzenia wspólnie z komisją LIBE użytecznych form dialogu” w celu dokonania przeglądu 

priorytetów, postępów w realizacji i omówienia aktualnych spraw, czy to ad hoc, czy też w 

bardziej usystematyzowany sposób. 

 

 

 

Przebieg przesłuchania 

 

Przesłuchanie rozpoczęło się od piętnastominutowej wypowiedzi wprowadzającej kandydata 

na komisarza, w której nawiązał on do potrzeby stworzenia skutecznej i trwałej unii 

bezpieczeństwa. Wymienił szczegółowo konkretne środki, w tym uzgodnienie dyrektywy o 
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zwalczaniu terroryzmu, wzmocnienie roli agencji europejskich, rozwiązanie problemu 

radykalizacji, propagandy terrorystycznej i mowy nienawiści w internecie, wdrożenie i 

stosowanie istniejących systemów informacyjnych, zbadanie możliwości wymiany informacji 

między systemami, wzmocnienie bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych oraz zwiększenie 

zdolności ochrony infrastruktury krytycznej i miękkich celów. 

 

Po wypowiedzi wprowadzającej nastąpiła pierwsza tura ośmiu pytań zadawanych przez 

przedstawicieli każdej z grup politycznych. Po udzieleniu przez kandydata na komisarza 

odpowiedzi na pytania w pierwszej turze członkowie komisji LIBE zadali kolejne 36 pytań. 

 

W odpowiedzi na pismo E. BROKA z dnia 9 września 2016 r. uzgodniono, że jedno pytanie 

zostanie zadane w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych. Wiceprzewodniczący PE i 

wiceprzewodniczący AFET I.M. PASCU zadał pytanie dotyczące przede wszystkim związku 

między bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym. 

 

W odpowiedziach na pytania kandydat na komisarza podkreślił, między innymi, konieczność 

dalszego wzmocnienia Europolu oraz zwalczania terroryzmu i poważnej przestępczości 

możliwie najbliżej źródła. Apelował też w szczególności o zaostrzenie środków przeciwko 

wszelkim formom radykalizacji postaw, przy silnym zaangażowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego i podmiotów lokalnych. Ponadto w odpowiedziach potwierdził, że wszelkie 

działania UE w tej dziedzinie muszą w pełni respektować ramy traktatowe i prawa podstawowe. 

 

Następnie kandydat na komisarza wygłosił oświadczenie końcowe, po którym przewodniczący 

podsumował przesłuchanie. 

 

Ocena 

 

Na podstawie pisemnych odpowiedzi na kwestionariusz, a także odpowiedzi na pytania ustne 

zadane podczas przesłuchania Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych przedstawia poniższą ocenę. 

 

Kandydat na komisarza wykazał, iż posiada predyspozycje do zasiadania w kolegium 

komisarzy oraz kwalifikacje do wypełniania szczególnych obowiązków, które mu 

powierzono.  

 

Jeśli chodzi o profil ogólny, Julian King to doświadczony kandydat, dysponujący rozległymi 

umiejętnościami dyplomatycznymi. W odniesieniu do kompetencji związanych z obszarem 

odpowiedzialności komisji LIBE kandydat wykazał się solidną znajomością swojego portfolio. 

 

Komisja z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane zobowiązanie kandydata na komisarza do 

zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Zagrożenie, jakie od niedawna 

stwarzają powtarzające się zamachy terrorystyczne na terenie Europy, budzi poważne obawy 

podzielane przez komisję i kandydata na komisarza. Kluczowe znaczenie w tym zakresie mają: 

wymiana informacji między organami ścigania, skuteczna współpraca między państwami 

członkowskimi i odpowiednie działania w dziedzinie zapobiegania, przeciwdziałanie 

radykalizacji postaw, egzekwowanie prawa oraz finansowanie terroryzmu.  

 

Komisja z zadowoleniem przyjmuje utworzone portfolio ds. bezpieczeństwa – choć koncepcja 

unii bezpieczeństwa wymaga dalszego wyjaśnienia – a także fakt, że w centrum 
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zainteresowania kandydata na komisarza leżą konkretne środki operacyjne o wysokiej unijnej 

wartości dodanej, które nie osłabiają wartości europejskich i praw podstawowych. Komisja 

zauważa, że portfolio to w znacznej mierze obejmuje kompetencje dzielone między UE i 

państwa członkowskie. W związku z tym komisja z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 

kandydata na komisarza do ścisłej współpracy z państwami członkowskimi w celu zapewnienia 

maksymalnego wykorzystania istniejących narzędzi, agencji i instrumentów. 

 

Komisja zauważyła z pewnym zaniepokojeniem, że w piśmie zawierającym opis zadań 

przewodniczący Juncker wskazał kandydatowi na komisarza, że „w sprawach związanych z 

unią bezpieczeństwa zasadniczo przed Parlamentem Europejskim i Radą Komisję będzie 

reprezentował komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, chyba że w 

indywidualnych przypadkach pierwszy wiceprzewodniczący, w porozumieniu z komisarzem 

do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, podejmie inną decyzję”. W związku 

z tym komisja z zadowoleniem usłyszała, że kandydat na komisarza jest zdecydowany 

nawiązać ścisłą współpracę z Parlamentem Europejskim na zasadzie zaufania i wzajemnego 

szacunku, a w szczególności konstruktywną współpracę z komisją LIBE, zwłaszcza w formie 

regularnego i usystematyzowanego dialogu z komitetem ds. bezpieczeństwa UE. 

 

Komisja z zadowoleniem przyjmuje, że przedmiotem żywotnego zainteresowania kandydata 

na komisarza jest wdrażanie wszystkich instrumentów UE będących w jego gestii oraz docenia 

jego zobowiązanie do regularnego informowania komisji LIBE o stanie ich wdrożenia, w tym 

o postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zgodnie z 

art. 44 ust. porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem i Komisją oraz 

pkt 33 porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem, Radą i Komisją w sprawie 

lepszego stanowienia prawa. Kandydat zobowiązał się do wszczęcia w razie konieczności 

postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec każdego 

bez wyjątku państwa członkowskiego, które nie przestrzega przepisów UE.  

 

W odniesieniu do kompetencji związanych z obszarem odpowiedzialności komisji LIBE 

kandydat wykazał się wyraźnym zaangażowaniem, wiedzą i kwalifikacjami europejskimi. 

 

Komisja z niecierpliwością oczekuje regularnej i owocnej współpracy z kandydatem na 

komisarza. 

(Formuła grzecznościowa i podpis) 

 

Do wiadomości: Martin SCHULZ, przewodniczący Parlamentu Europejskiego 


