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Ärende: LIBE:s bedömning av den nominerade kommissionsledamoten Julian King

I enlighet med artikel 118 i Europaparlamentets arbetsordning höll utskottet för
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) måndagen
den 12 september 2016 en offentlig utfrågning med den nominerade
kommissionsledamoten Julian King, som om han utnämns kommer att ansvara för
säkerhetsunionen.

Före utfrågningen hade Europaparlamentet skickat en lista med skriftliga frågor till den
nominerade kommissionsledamoten, med två horisontella frågor som formulerats av
utskottsordförandekonferensen och tre frågor från LIBE om utskottets ansvarsområden.
Den nominerade kommissionsledamoten besvarade frågorna skriftligen.

I sina skriftliga svar angav den nominerade kommissionsledamoten att hans mål
kommer att vara att fokusera på fullbordande av den europeiska säkerhetsagendan. Han
angav att hans två prioriterade områden är kampen mot terrorism och organiserad
brottslighet samt stärkande av vårt försvar mot dessa två hot. Han angav också att man
med beslutsamhet måste fokusera på att genomföra det som redan har beslutats och att
använda befintliga instrument fullt ut. Den nominerade kommissionsledamoten
betonade att han inte kommer att tveka att inleda överträdelseförfaranden när så krävs.
Vad gäller utbyte av information lägger den nominerade kommissionsledamoten högsta
prioritet vid fullt utnyttjande av befintliga system, och han meddelade att han tänker ta
itu med utmaningar och brister.

Vad gäller samarbetet med LIBE betonade den nominerade kommissionsledamoten att
han betraktar sig som politiskt ansvarig gentemot parlamentet och att han kommer att
vara redo att samarbeta med LIBE och med hela parlamentet, i linje med vad som sägs i
ordförande Junckers uppdragsbeskrivning. Han meddelade också sin beredvillighet att
tillsammans med LIBE reflektera över lämpliga former för dialog för att se över
prioriteringarna, åstadkomma resultat och diskutera aktuella frågor, vare sig det sker ad-
hoc eller på ett mer strukturerat sätt.

Utfrågningens förlopp
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Utfrågningen inleddes med att den nominerade kommissionsledamoten höll ett
15 minuter långt inledningsanförande, där han hänvisade till behovet av att skapa en
effektiv och hållbar säkerhetsunion. Han redogjorde för de konkreta åtgärderna, t.ex. att
komma överens om antiterrordirektivet, ge en starkare roll åt de europeiska organen, ta
itu med radikalisering, terrorism- och hatpropaganda på internet, genomföra och
tillämpa befintliga informationssystem, undersöka hur man kan utbyta information
mellan systemen, stärka säkerheten vid de yttre gränserna och stärka kapaciteten att
skydda kritisk infrastruktur och mjuka mål.

Inledningsanförandet följdes av en första omgång med åtta frågor från företrädare för
var och en av de politiska grupperna. Den nominerade kommissionsledamoten
besvarade dessa frågor, och därefter ställde LIBE:s ledamöter ytterligare 36 frågor.

Med hänvisning till Elmar Broks skrivelse av den 9 september 2016 beslutades det att
en fråga skulle ställas på utrikesutskottets (AFET) vägnar. Parlamentets vice talman och
AFET:s vice ordförande Paşcu ställde denna fråga med särskilt fokus på kopplingen
mellan inre och yttre säkerhet.

I sina svar betonade den nominerade kommissionsledamoten bl.a. behovet av att
ytterligare stärka Europol och bekämpa terrorism och allvarlig brottslighet så nära
källan som möjligt. Han efterlyste särskilt starkare åtgärder mot alla former av
radikalisering, och förespråkade att i detta sammanhang i stor utsträckning involvera
civilsamhället och lokala aktörer. I sina svar bekräftade han vidare att alla EU:s åtgärder
på det här området måste hållas inom ramen för fördragen och de grundläggande
rättigheterna.

Efter ett avslutningsanförande från den nominerade kommissionsledamoten avslutade
utskottsordföranden utfrågningen.

Bedömning

På grundval av de skriftliga svaren på de utskickade frågorna och svaren på de muntliga
frågorna under utfrågningen avger utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt
rättsliga och inrikes frågor följande bedömning:

Den nominerade kommissionsledamoten har visat att han är kompetent att ingå
som ledamot av kommissionen och kvalificerad att utföra de särskilda uppgifter
som nomineringen avser.

Julian King är en erfaren och diplomatiskt mycket skicklig kandidat. Vad gäller
kompetens på LIBE:s ansvarsområden visade han solid kunskap om frågorna.

Utskottet välkomnar den nominerade kommissionsledamotens starka engagemang för
kampen mot organiserad brottslighet och terrorism. Den senaste tidens terrordåd på
europeisk mark är ett hot som både utskottet och den nominerade
kommissionsledamoten tar på största allvar. Nyckelåtgärder i detta avseende är utbyte
av information mellan brottsbekämpande myndigheter, effektivt samarbete mellan
medlemsstaterna och lämpliga åtgärder för förebyggande, motverkande av
radikalisering, brottsbekämpning och finansiering av terrorism.



3

Utskottet gläder sig över det ansvarsområde för säkerhet som har skapats, även om
begreppet säkerhetsunionen behöver förklaras ytterligare, och välkomnar den
nominerade kommissionsledamotens fokus på att vidta konkreta operativa åtgärder med
högt EU-mervärde, utan att åsidosätta europeiska värderingar och grundläggande
rättigheter. Utskottet noterar att ansvarsområdet i stor utsträckning innebär delade
befogenheter mellan EU och medlemsstaterna. I detta avseende gläder sig utskottet över
den nominerade kommissionsledamotens åtagande att arbeta nära medlemsstaterna för
att se till att befintliga verktyg, organ och instrument används i maximal utsträckning.

Utskottet noterade med viss oro att ordförande Juncker i uppdragsbeskrivningen till den
nominerade kommissionsledamoten angav att det är ledamoten med ansvar för
migration, inrikes frågor och medborgarskap som i regel företräder kommissionen
gentemot parlamentet och rådet i frågor om säkerhetsunionen, såvida inte
kommissionens förste vice ordförande, i överenskommelse med ledamoten för
migration, inrikes frågor och medborgarskap, från fall till fall beslutar annorlunda.
Därför uppskattade utskottet att den nominerade kommissionsledamoten förklarade sig
angelägen att etablera ett nära samarbete med Europaparlamentet på grundval av
förtroende och ömsesidig respekt och i synnerhet ett konstruktivt samarbete med LIBE,
särskilt genom en regelbunden och strukturerad dialog med utskottet om EU:s säkerhet.

Utskottet välkomnar den nominerade kommissionsledamotens starka fokus på
genomförande och uppskattade hans åtagande att regelbundet ge LIBE information om
läget för genomförandet av alla EU-instrument inom hans ansvarsområde, inklusive
överträdelseförfaranden, i linje med artikel 44.2 i ramavtalet om förbindelserna mellan
Europaparlamentet och kommissionen och punkt 33 i det interinstitutionella avtalet
mellan parlamentet, rådet och kommissionen om bättre lagstiftning. Han åtog sig att
inleda överträdelseförfaranden, närhelst så krävs, mot varje medlemsstat som inte följer
lagstiftningen utan undantag.

Beträffande kompetens på LIBE:s ansvarsområde visade kandidaten prov på tydligt
engagemang, goda kunskaper och stor europeisk erfarenhet.

Utskottet ser fram emot ett regelbundet och fruktbart samarbete med den nominerade
kommissionsledamoten.

Med vänlig hälsning,

Claude Moraes

CC: Martin Schulz, Europaparlamentets talman


