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Zadeva: Ocena kandidata za komisarja Juliana KINGA, ki jo podaja odbor LIBE 
 

Spoštovani, 

 

v skladu s členom 118 Poslovnika Evropskega parlamenta je bila v Odboru za 

državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) v ponedeljek, 12. 

septembra 2016, javna predstavitev kandidata za komisarja Juliana Kinga, ki bo 

pristojen za varnostno unijo, če bo postopek imenovanja uspešen. 

 

Pred predstavitvijo je Evropski parlament kandidatu za komisarja poslal seznam pisnih 

vprašanj. Dve vprašanji horizontalne narave je sprejela konferenca predsednikov 

odborov, tri vprašanja s svojega področja pristojnosti pa je pripravil odbor LIBE. 

Kandidat za komisarja je na vprašanja odgovoril pisno. 

 

V pisnih odgovorih je navedel, da se namerava osredotočiti na izvajanje evropske 

agende za varnost. Meni, da sta njegovi prednostni nalogi okrepiti boj proti terorizmu in 

organiziranemu kriminalu in okrepiti našo obrambo pred tema grožnjama. Podrobneje 

navaja, da „se je treba odločno usmeriti v izvajanje že dogovorjenega in polno izkoristiti 

obstoječe instrumente“. Kandidat poudarja, da „se ne bo izogibal postopkom za 

ugotavljanje kršitev, če bodo potrebni“. Na področju izmenjave informacij, kjer je 

glavna prednostna naloga zagotavljanje, da se bodo obstoječi sistemi v celoti 

uporabljali, napoveduje, da se bo lotil izzivov in pomanjkljivosti. 

 

Kandidat je glede sodelovanja z odborom LIBE poudaril, da meni, da ima do 

Parlamenta politično odgovornost, in da je pripravljen sodelovati z odborom LIBE in 

tudi s Parlamentom v skladu s poslanico, ki jo je prejel od predsednika Jean-Clauda 

Junckerja. Napovedal je tudi, da je pripravljen „skupaj z odborom LIBE razmisliti o 

koristnih oblikah dialoga za pregled“ prednostnih nalog in napredka pri njihovem 

uresničevanju, ter da bo na voljo za priložnostno ali bolj strukturirano razpravo o 

aktualnih vprašanjih. 

 

 

 

Potek predstavitve 
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Predstavitev se je začela s 15-minutnim uvodnim nagovorom kandidata za komisarja, v 

katerem je povedal, da je nujno oblikovati učinkovito in trajnostno varnostno unijo. 

Predstavil je konkretne ukrepe, med drugim dogovor o direktivi o boju proti terorizmu, 

dodelitev pomembnejše vloge evropskim agencijam, odpravljanje radikalizacije, 

teroristične propagande in sovražnega govora na spletu, uvedbo in uporabo obstoječih 

informacijskih sistemov, preučitev možnosti za izmenjavo informacij med sistemi, 

krepitev varnosti na zunanjih mejah in krepitev zmogljivosti za zaščito kritične 

infrastrukture ter mehkih tarč. 

 

Uvodnemu nagovoru je sledil prvi krog 8 vprašanj predstavnikov vseh političnih 

skupin. Ko je kandidat odgovoril na prvi krog vprašanj, so mu člani odbora LIBE 

zastavili še dodatnih 36. 

 

Na podlagi pisma Elmarja BROKA z dne 9. septembra 2016 je bilo dogovorjeno, da bo 

eno vprašanje postavljeno v imenu Odbora za zunanje zadeve. Podpredsednik EP in 

podpredsednik odbora AFET Ioan Mircea PASCU je zastavil to vprašanje, ki se je 

posebej osredotočalo na povezave med notranjo in zunanjo varnostjo. 

 

V svojih odgovorih na vprašanja je kandidat za komisarja poudaril, da je treba med 

drugim nadalje krepiti Europol in se proti terorizmu ter hudim kaznivim dejanjem boriti 

v čim zgodnejši fazi. Posebej je pozval k okrepitvi ukrepov proti vsem oblikam 

radikalizacije, v katere je treba dejavno vključiti civilno družbo in lokalne akterje. V 

odgovorih je dodatno zatrdil, da je treba v vseh dejavnostih EU na tem področju v celoti 

spoštovati okvir pogodb in temeljne pravice. 

 

Kandidat je podal sklepno izjavo, nato pa je predsedujoči predstavitev zaključil. 

 

Ocena 

 

Na podlagi pisnih odgovorov na poslana vprašanja ter odgovorov na ustna vprašanja 

med predstavitvijo podaja Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve naslednjo oceno: 

 

Kandidat za komisarja je izkazal primernost za člana kolegija komisarjev in je 

usposobljen za izvajanje nalog, ki so mu dodeljene. 

 

Na splošno ima Julian King profil izkušenega kandidata z odličnimi diplomatskimi 

veščinami. Na področju pristojnosti odbora LIBE je kandidat izkazal dobro poznavanje 

svojega portfelja. 

 

Odbor pozdravlja kandidatovo odločno zavezanost boju proti organiziranemu kriminalu 

in terorizmu. Odbor in kandidat sta resno zaskrbljena zaradi nedavnih groženj, ki jih 

predstavljajo ponavljajoči se teroristični napadi na evropskih tleh. Pri tem so ključni 

izmenjava informacij med organi pregona, učinkovito sodelovanje med državami 

članicami in ustrezni ukrepi na področju preprečevanja, odprava radikalizacije, kazenski 

pregon in preprečevanje financiranja terorizma. 

 

Prav tako pozdravlja novi portfelj za varnost (čeprav bo koncept varnostne unije treba 

dodatno razložiti) in osredotočenost kandidata za komisarja na konkretne operativne 
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ukrepe z visoko dodano vrednostjo na ravni EU, ki ne bodo posegali v evropske 

vrednote in temeljne pravice. Odbor ugotavlja, da portfelj v veliki meri obsega 

pristojnosti, ki si jih EU in države članice delijo. Zato pozdravlja kandidatovo 

zavezanost tesnemu sodelovanju z državami članicami, ki bo zagotovilo, da se bodo 

obstoječa orodja, agencije in instrumenti uporabljali v največji možni meri. 

 

Odbor je bil nekoliko zaskrbljen, ker je predsednik Jean-Claude Juncker v poslanici 

kandidatu za komisarja navedel, da „bo zastopanje v Evropskem parlamentu in Svetu o 

vprašanjih, povezanih z varnostno unijo, praviloma naloga komisarja za migracije, 

notranje zadeve in državljanstvo, razen če bo prvi podpredsednik v posameznih 

primerih v dogovoru s komisarjem za migracije, notranje zadeve in državljanstvo 

določil drugače“. Zato je bil odbor zadovoljen ob izjavi kandidata, da je zavezan 

vzpostavitvi tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom, ki bo temeljilo na zaupanju 

in vzajemnem spoštovanju, zlasti pa konstruktivnega sodelovanja z odborom LIBE, 

predvsem z rednim in strukturiranim dialogom z odborom za varnost EU. 

 

Odbor pozdravlja veliko pozornost, ki jo kandidat za komisarja namenja izvajanju, in 

ceni njegovo zavezanost, da bo odbor LIBE redno obveščal o stanju pri izvajanju vseh 

instrumentov EU z njegovega področja pristojnosti, vključno s postopki za ugotavljanje 

kršitev v skladu s členom 44(2) Okvirnega sporazuma o odnosih med Parlamentom in 

Komisijo, ter v skladu z odstavkom 33 medinstitucionalnega sporazuma med 

Parlamentom, Svetom in Komisijo o boljši pripravi zakonodaje. Zavezal se je, da bo, ko 

bo to potrebno, začel postopek za ugotavljanje kršitev proti kateri koli državi članici, ki 

ne bo spoštovala zakonodaje EU, brez izjem.  

 

Glede kompetentnosti, povezane s področjem pristojnosti odbora LIBE, je kandidat 

izkazal jasno zavezo, znanje in evropsko usmeritev. 

 

Odbor se veseli rednega in plodnega sodelovanja s kandidatom za komisarja. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 

CC:  Martin SCHULZ, predsednik Evropskega parlamenta 


