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Vec: Hodnotenie dezignovaného komisára Juliana Kinga vo výbore LIBE 
 

Vážený pán Buzek, 

 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) v súlade s článkom 

118 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu zorganizoval v pondelok 

12. septembra 2016 verejné vypočutie dezignovaného komisára Juliana Kinga, ktorý 

v prípade kladného výsledku nominačného postupu bude zodpovedať za bezpečnostnú 

úniu.  

 

Európsky parlament pred vypočutím zaslal dezignovanému komisárovi zoznam 

písomných otázok, ktorý obsahoval dve otázky horizontálneho charakteru, prijaté 

Konferenciou predsedov výborov, a tri otázky pripravené výborom LIBE, ktoré sa 

týkali jeho oblasti zodpovednosti. Dezignovaný komisár na dotazník odpovedal 

písomne. 

 

Vo svojich písomných odpovediach dezignovaný komisár uviedol, že jeho cieľom bude 

sústrediť sa na plnenie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti. Za svoje dve 

priority považuje posilnenie boja proti terorizmu a organizovanému zločinu a rovnako 

aj zvyšovanie našej obranyschopnosti voči týmto hrozbám. Ďalej uviedol, že „treba 

odhodlané úsilie na splnenie toho, čo už bolo dohodnuté, a na maximálne využitie 

existujúcich nástrojov“. Dezignovaný komisár zdôraznil, že „v prípade potreby sa 

nebude zdráhať využiť konanie o porušení predpisov“. Pokiaľ ide o oblasť výmeny 

informácií, popri prvoradej priorite, ktorou je zabezpečenie plného využívania 

existujúcich systémov, dezignovaný komisár vyhlásil, že bude riešiť problémy 

a nedostatky. 

 

Čo sa týka spolupráce s výborom LIBE, dezignovaný komisár zdôraznil, že voči 

Parlamentu cíti politickú zodpovednosť a je pripravený spolupracovať s výborom LIBE 

a parlamentným plénom v súlade s poverovacím listom predsedu Junckera. Vyhlásil 

tiež, že sa nebude vyhýbať ani „zváženiu užitočných foriem dialógu – spolu s výborom 

LIBE – s cieľom zrevidovať“ priority, pokrok pri plnení a diskutovať o aktuálnych 

otázkach, či už ad hoc alebo štruktúrovanejším spôsobom. 
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Priebeh vypočutia 

 

Vypočutie otvoril dezignovaný komisár pätnásťminútovým príhovorom, v ktorom 

spomenul potrebu vytvoriť účinnú a udržateľnú bezpečnostnú úniu. Rozviedol 

konkrétne opatrenia, medziiným dohodu o smernici o boji proti terorizmu, priznanie 

významnejšej úlohy európskym agentúram, riešenie radikalizácie, teroristickej 

propagandy a nenávistných prejavov na internete, zavádzanie a používanie existujúcich 

informačných systémov, preskúmanie možnosti spoločného využívania informácií 

medzi jednotlivými systémami, posilnenie bezpečnosti na vonkajších hraniciach 

a zlepšenie schopnosti chrániť kritickú infraštruktúru a ľahké ciele. 

 

Po úvodnom príhovore nasledovalo prvé kolo ôsmich otázok zo strany zástupcov každej 

politickej skupiny. Po zodpovedaní prvého kola otázok členovia výboru LIBE položili 

ďalších 36 otázok. 

 

V nadväznosti na list Elmara Broka z 9. septembra 2016 bolo dohodnuté, že jedna 

otázka sa položí v mene Výboru pre zahraničné veci. Predniesol ju podpredseda EP a 

výboru AFET Ioan Mircea Pascu a zameral sa v nej najmä na prepojenie vnútornej 

a vonkajšej bezpečnosti. 

 

Dezignovaný komisár vo svojich odpovediach medziiným zdôraznil potrebu ďalej 

posilňovať Europol a riešiť terorizmus a organizovaný zločin už v zárodku. Dožadoval 

sa najmä podpory opatrení namierených proti každej forme radikalizácie, na ktorých by 

sa výrazne podieľala občianska spoločnosť a miestni aktéri. V odpovediach navyše 

potvrdil, že každá aktivita EÚ v tejto oblasti musí v plnej miere rešpektovať zmluvný 

rámec a základné práva. 

 

Dezignovaný komisár následne predniesol záverečné vyhlásenie, po ktorom predseda 

uzavrel vypočutie. 

 

Hodnotenie 

 

Na základe písomných odpovedí na dotazník, ako aj odpovedí na ústne otázky počas 

vypočutia Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vydáva toto 

hodnotenie: 

 

Dezignovaný komisár preukázal, že je spôsobilý stať sa členom kolégia komisárov 

a má kvalifikáciu na vykonávanie špecifických úloh, ktoré mu boli zverené. 

 

Celkovo možno povedať, že Julian King je skúsený kandidát s výraznými 

diplomatickými schopnosťami. Pokiaľ ide o kompetencie súvisiace s oblasťou 

zodpovednosti výboru LIBE, kandidát preukázal solídne znalosti svojho rezortu. 

 

Výbor víta pevnú vôľu dezignovaného komisára bojovať proti organizovanému zločinu 

a terorizmu. Rovnako ako dezignovaného komisára ho hlboko znepokojuje súčasná 

hrozba opakovaných teroristických útokov na európskej pôde. Kľúčom na riešenie tejto 

situácie je výmena informácií medzi orgánmi presadzovania práva, účinná spolupráca 
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členských štátov a vhodné opatrenia v oblasti prevencie, boja proti radikalizácii, 

presadzovania práva a financovania terorizmu. 

 

Výbor víta vytvorenie rezortu bezpečnosti, hoci koncepcia bezpečnostnej únie si 

vyžaduje ďalšie ozrejmenie a zameranie dezignovaného komisára na konkrétne 

operačné opatrenia s vysokou európskou pridanou hodnotou bez toho, aby boli 

ohrozené európske hodnoty a základné práva. Výbor si všíma, že tento rezort do veľkej 

miery zahŕňa spoločnú zodpovednosť EÚ a členských štátov. V tomto smere víta 

odhodlanie dezignovaného komisára úzko spolupracovať s členskými štátmi s cieľom 

zabezpečiť maximálne využitie existujúcich prostriedkov, agentúr a nástrojov. 

 

Výbor si s určitým znepokojením všimol, že predseda Juncker vo svojom poverovacom 

liste dezignovanému komisárovi uviedol, že „zastupovanie v Európskom parlamente a 

Rade v otázkach súvisiacich s bezpečnostnou úniou Únie bude spravidla zabezpečovať 

komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, pokiaľ v závislosti od 

konkrétneho prípadu nerozhodne inak prvý podpredseda po dohode s komisárom pre 

migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo“. Preto výbor s uspokojením privítal 

odhodlanie dezignovaného komisára nadviazať úzku spoluprácu s Európskym 

parlamentom na báze dôvery a vzájomného rešpektu, a najmä konštruktívnu spoluprácu 

s výborom LIBE, predovšetkým formou pravidelného, štruktúrovaného dialógu 

s výborom o problematike bezpečnosti v EÚ.  

 

Výbor víta, že dezignovaný komisár kladie silný dôraz na vykonávanie predpisov, 

a oceňuje jeho vôľu pravidelne informovať výbor LIBE o aktuálnom stave vykonávania 

všetkých nástrojov EÚ, za ktoré zodpovedá, vrátane konaní o porušení predpisov, 

v súlade s článkom 22 ods. 2 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym 

parlamentom a Európskou komisiou a odsekom 33 Medziinštitucionálnej dohody medzi 

Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe 

práva, keďže sa zaviazal začať v prípade potreby konanie o porušení predpisov bez 

výnimky voči každému členskému štátu, ktorý nebude dodržiavať právne predpisy EÚ. 

 

Čo sa týka kompetencií súvisiacich s oblasťou zodpovednosti výboru LIBE, kandidát 

preukázal jasné odhodlanie, vedomosti a európske zameranie. 

 

Výbor sa teší na pravidelnú a prínosnú spoluprácu s dezignovaným komisárom. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 

CC: Martin SCHULZ, predseda Európskeho parlamentu 


