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ODPOVEDE NA DOTAZNÍK

EURÓPSKEHO PARLAMENTU

DEZIGNOVANEJ ČLENKY KOMISIE

Rumiana JELEVA

(Medzinárodná spolupráca, humanitárna a krízová pomoc)

Celkové schopnosti, európska angažovanosť a osobná nezávislosť

1. Ktoré aspekty Vašej osobnej kvalifikácie a Vašich skúseností sú obzvlášť dôležité 
pre to, aby ste sa stali komisárkou a podporovali všeobecné európske záujmy, 
najmä v oblasti, za ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo Vás motivuje? Aké 
záruky nezávislosti môžete predložiť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna minulá, súčasná alebo budúca Vami vykonávaná činnosť 
nemohla spochybniť výkon Vašich úloh v rámci Komisie?

Moje akademické a profesionálne zázemie ako aj politická kariéra sú dôkazom mojej 
oddanosti európskej veci. Jednou z mojich priorít vo funkcii ministerky zahraničných vecí 
Bulharskej republiky a predtým členky Európskeho parlamentu bolo zintenzívniť spoluprácu 
medzi EÚ a jej členskými štátmi a pôsobiť ako rozhodný obhajca európskej veci. Som 
presvedčená, že silná a konsolidovaná EÚ je prospešná pre nás všetkých. Týmto 
presvedčením som sa riadila počas môjho funkčného obdobia ako ministerky zahraničných 
vecí a vnímam ho ako niť tiahnucu sa mojou politickou a akademickou minulosťou. Vždy 
som verila tomu, že, my v Európe, môžeme dosiahnuť úspech iba spoluprácou.

Po rozsiahlych zmenách v roku 1989 a páde železnej opony som veľmi ocenila, že mi bolo 
udelené štipendium na štúdium v EÚ. Odvtedy som túto možnosť vnímala ako určitý druh 
záväzku pracovať na začlenení mojej vlasti do Európskej únie. Pri spätnom pohľade na moju 
politickú kariéru si myslím, že od mojich študentských čias na univerzite až dodnes možno 
badať jasnú líniu. Popri mojom štúdiu sociológie ma výrazne ovplyvnilo, keď som prednášala 
európske štúdiá a sociológiu. Obrovskou inšpiráciou bola pre mňa možnosť diskutovať o EÚ 
a súvisiacich sociálnych otázkach s mladými študentmi z celej Európy. Viac než predtým som 
pochopila nadčasovosť „európskej myšlienky“ a skutočnosť, že úlohou nás politikov a ľudí 
v rozhodovacích funkciách je naplniť očakávania mladých generácií.

Jedným z dôsledkov diskusií s mojimi študentmi bolo, že som bola jedným zo zakladateľov 
občianskeho hnutia, ktoré volalo po reformách a zlepšeniach v mojej vlasti. Spojenie 
s Európou bolo ukotvené už v jeho názve, pretože sme volali po „európskom rozvoji“ 
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Bulharska. Nakoniec sa z občianskeho hnutia stala politická strana a ja som v prvých voľbách 
organizovaných v mojej vlasti kandidovala do Európskeho parlamentu.  Skutočnosť, že som 
bola odvtedy dvakrát zvolená a že som pracovala v Európskom parlamentne, bola doteraz 
nepochybne jedným z vrcholov môjho profesionálneho života. Počas môjho pôsobenia 
v Parlamente som získala cenné skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce, keď som sa 
zúčastnila misií do mnohých krajín, ako Egypt, Gruzínsko a Ukrajina.
Pri spätnom pohľade musím povedať, že európska vec bola vždy mojou hlavnou motiváciou 
a hnacou silou. Ako niekto, kto vyrástol v krajine, ktorej ľud desaťročia bojoval za slobodu 
a demokraciu, som vždy verila v Európu a v spoločnú vec presahujúcu naše individuálne 
ciele. Spoločne môžeme niečo dosiahnuť. Na základe tohto môjho presvedčenia ma bulharská 
vláda navrhla za členku Európskej komisie – strážkyne zmlúv.  Netrpezlivo čakám, aby som 
sa mohla zapojiť do európskeho procesu a prispieť k jeho úspechu. V tejto súvislosti som 
šťastná, že ma pán predseda Barroso poveril dôležitým portfóliom komisárky zodpovednej za 
medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu a krízovú pomoc. Táto oblasť  vo všeobecnosti 
odzrkadľuje európske chápanie solidarity, spolupráce a dialógu. Preto v plnej miere 
zodpovedá mojim predstavám o Európe a môjmu chápaniu Európy.

Môžem vás uistiť, že ako komisárka sa budem riadiť výlučne spoločným európskym 
záujmom. Budem preto v plnej miere dodržiavať ustanovenia článku 17 ods. 3 Zmluvy o EÚ.
V zmysle kódexu správania som vyplnila vyhlásenie o záujmoch a zaviazala som sa v prípade 
zmien, toto vyhlásenie aktualizovať. Okrem toho budem v plnej miere dodržiavať ustanovenia 
článku 245 ZFEÚ s cieľom zabezpečiť zásady nezávislosti a etiky a všetky požiadavky 
obsiahnuté v Kódexe správania komisárov. Budem sa vyhýbať každej funkcii alebo situácii, 
ktorá by mohla spochybniť moju nezávislosť, nestrannosť a funkcieschopnosť v rámci 
Komisie.

Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi

2. Ako by ste posúdili svoju úlohu členky kolégia komisárov? Do akej miery by ste 
cítili zodpovednosť voči Parlamentu za svoje kroky a za konanie Vašich útvarov?

Ako členka kolégia komisárov vidím svoju úlohu v poctivej obhajobe spoločného európskeho 
záujmu. Pokiaľ ide o všeobecné smerovanie a budúcnosť európskeho politického procesu, 
kolégium zohráva kľúčový úlohu. Je politickým srdcom Komisie. Preto považujem za veľmi 
dôležité, aby sa všetky záležitosti otvorene a objektívne prediskutovali s mojimi kolegami 
v kolégiu.  Delíme sa o spoločnú zodpovednosť a máme byť hodnotení na základe nášho 
úsilia čo najlepšie slúžiť záujmom európskych občanov. Preto budem pozorne sledovať 
rokovania o všetkých otázkach a zapojím sa do nich, keď to budem považovať za potrebné, 
pokúsim sa zasiahnuť, a to vždy v duchu kolegiality a nestrannosti. Som rozhodnutá v úlohe 
komisárky zodpovednej za humanitárnu a krízovú pomoc zvýšiť povedomie o týchto 
významných politických oblastiach EÚ a čo najviac sa vynasnažím o ich propagáciu v rámci 
kolégia.

Domnievam sa, že iba prostredníctvom dialógu môžeme napredovať a dosiahnuť lepšie 
výsledky v tejto oblasti. Je to jeden z hlavných úspechov európskeho slobodného myslenia 
a som presvedčená, že nové kolégium bude toho jasným príkladom.                                             
Teším sa na úzku spoluprácu s novou podpredsedníčkou a vysokou predstaviteľkou pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Spolu s ňou a komisármi zodpovednými za 
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rozvojovú politiku,  rozšírenie a susedskú politiku som odhodlaná posilňovať európske 
záujmy na celom svete. Taktiež budem úzko spolupracovať s komisárom zodpovedným za 
vnútorné záležitosti pri riešení krízových situácií vo vnútri Únie, ako aj s ostatnými členmi 
Komisie zodpovednými za viaceré nástroje krízovej pomoci, ktoré riadi Komisia. Hoci je 
potrebné vzájomnú prepojenosť našich portfólií ešte jasne definovať, som presvedčená, že 
vedení duchom kolegiality zabezpečíme čo najlepšie zastupovanie EÚ na svetovej scéne 
a efektívne poskytovanie pomoci EÚ v čase krízy.

Vďaka svojim skúsenostiam z Parlamentu viem z prvej ruky, ako sa môže jeho spolupráca 
s Komisiou uskutočňovať čo najlepšie. Netrpezlivo čakám, kedy budem môcť tieto vedomosti 
použiť v praxi a začať pracovať. Moje skúsenosti získané v rade ministrov zahraničných vecí 
mi ďalej pomôžu uľahčiť spoluprácu s Parlamentom, keďže mám veľmi dobré vedomosti o 
osobitostiach rozhodovacieho procesu vo vnútri EÚ. V tejto súvislosti by som chcela 
zdôrazniť, že vklad Parlamentu je vždy vítaný a bude slúžiť ako základ našej spolupráce.
Samozrejme, že za činnosti útvarov Komisie v mojej oblasti pôsobnosti budem niesť politickú 
zodpovednosť v plnej miere.

Takisto by som vás chcela uistiť, že moje vzťahy s mojím budúcim kabinetom a útvarmi sa 
budú zakladať na lojalite, dôvere, transparentnosti, obojstrannej výmene informácií 
a vzájomnej pomoci. Často vo veľmi zložitých podmienkach tvrdo pracujú v prospech celého 
ľudstva.  Domnievam sa, že všetci v EÚ to uznávajú a preto ako komisárka urobím všetko na 
ich podporu.

Budem sa v plnej miere usilovať, aby obe uvedené kľúčové európske inštitúcie medzi sebou 
viedli konštruktívny a plodný politický dialóg. Parlament, ako jediná priamo volená európska 
inštitúcia, má v tejto súvislosti vzhľadom na svoju povahu hlavnú váhu pri vytváraní politík 
EÚ a ja to náležitým spôsobom zoberiem do úvahy. Preto sa budem usilovať o spoluprácu 
založenú na otvorenosti, transparentnosti, vzájomnej dôvere a pravidelnej výmene informácií.
Demokratická kontrola Parlamentom nie je niečo, čo existuje iba na papieri. Práve naopak, je 
základným kameňom a dôkazom našej európskej demokracie.

3. Aké konkrétne záväzky ste pripravená prijať v zmysle širšej transparentnosti, 
posilnenej spolupráce a účinných následných opatrení vyplývajúcich zo stanovísk 
Parlamentu a jeho požiadaviek v súvislosti s legislatívnymi iniciatívami, a to tiež so 
zreteľom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy? V súvislosti 
s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi, ste pripravená 
poskytovať Parlamentu informácie a dokumenty na rovnakej úrovni ako Rade?

Ak budem potvrdená vo funkcii komisárky, medzi mojimi prioritami bude transparentnosť 
a spolupráca s EP. Domnievam sa, že ako komisárka budem môcť byť úspešná iba vtedy, ak 
budem s Parlamentom úzko spolupracovať. Napokon, pokiaľ ide o moju prácu, užšie 
partnerstvo iba posilní jej legitímnosť, zodpovednosť a účinnosť. Preto sa zväzujem v plnej 
miere vykonávať a uplatňovať ustanovenia rámcovej dohody v každom jej ohľade, najmä so 
zreteľom na tok informácií s cieľom zabezpečiť transparentnosť a zosilniť tok informácií 
medzi obomi našimi inštitúciami a v plnej miere umožniť uplatňovanie ustanovení 
Lisabonskej zmluvy. Okrem toho, jednou z mojich priorít ako komisárky bude zabezpečiť 
úzky kontakt s verejnosťou. Svojou podstatou je spolupráca s Parlamentom a jej členmi 
najlepším spôsobom, ako zaistiť účasť občanov v európskych záležitostiach a informovať ich 
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o činnosti Európskej únie a výhodách, ktoré im prináša.

Chcela by som  zopakovať, že na zabezpečenie čo najlepšieho fungovania EÚ má 
medziinštitucionálna spolupráca zásadný význam. Úloha Parlamentu sa v tejto súvislosti 
dostane na vyššiu úroveň vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti. Ja to veľmi vítam, keďže 
sa tým zdôrazňuje demokratický charakter EÚ, zaisťujú lepšie politické výsledky inštitúcií 
a výraznejšie sa podčiarkuje skutočnosť, že Komisia sa zodpovedá Parlamentu. Chcela by 
som nadviazať pevné vzťahy s Parlamentom a najmä s výbormi zaoberajúcimi sa oblasťami, 
za ktoré nesiem zodpovednosť.  Zaväzujem sa preto pravidelne sa zúčastňovať schôdzí 
výborov a vymieňať si s nimi stanoviská s cieľom prerokovať spôsoby, ako najlepšie 
napredovať v politikách v rámci môjho portfólia. Som presvedčená, že spoločne dosiahneme 
najlepší výsledok v prospech tých, ktorí našu pomoc potrebujú. V tejto súvislosti sa osobitne 
teším na diskusiu s Parlamentom o jeho návrhoch týkajúcich sa vytvorenia rámca operácií 
humanitárnej pomoci EÚ a Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc, ako 
to predpokladá článok 214 ZFEÚ. Okrem toho si veľmi cením príspevok Parlamentu k tomu, 
aby bol európsky rok dobrovoľníckej práce v roku 2011 skutočným úspechom. Takisto sa 
teším, že budem môcť s Parlamentom prediskutovať náš pokrok, pokiaľ ide o posilňovanie 
kapacít EÚ reagovať na katastrofy, ako sa uvádza v uznesení EP z júna 2008, a pokiaľ ide 
o vykonávanie klauzuly o civilnej ochrane obsiahnutej v článku 196 ZFEÚ. Naostatok, teším 
sa na stretnutia s jednotlivými členmi EP alebo politickými skupinami s cieľom zabezpečiť 
skutočnú výmenu názorov.

Otázky týkajúce sa politík

4. Ktoré tri hlavné priority hodláte presadzovať v rámci Vám navrhovaného 
portfólia s prípadným zreteľom na finančnú, hospodársku a sociálnu krízu a obavy 
súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom?

Zlúčenie humanitárnej pomoci a civilnej ochrany v novom portfóliu „medzinárodná 
spolupráca, humanitárna a krízová pomoc“ je vítaným vývojom, keďže sa tak zriaďuje jediná 
služba, ktorá Komisii dáva k dispozícii nevyhnutné prostriedky na posilnenie jej úlohy 
v oblasti krízovej pomoci. Zatiaľ čo humanitárna pomoc v rámci tohto portfólia prináša 
rozpočet približne vo výške 800 miliónov EUR, bohaté odborné vedomosti a medzinárodnú 
sieť expertov v tejto oblasti, civilná ochrana môže v prípade núdze vo vnútri Únie alebo mimo 
nej mobilizovať odborné a špecializované zdroje členských štátov. Sústredenie sa na reakcie 
na katastrofy vychádza z konkrétnych potrieb a v plnej miere sa riadi zásadami ľudskosti, 
neutrality, nestrannosti a nezávislosti. Tieto zásady sú vyjadrením solidarity EÚ a nesmú sa 
podriaďovať iným zahraničnopolitickým hľadiskám.

Okrem konkrétnych misií v oblasti medzinárodnej spolupráce medzi moje hlavné priority 
v nasledujúcich rokoch bude patriť:

- vytváranie pridanej hodnoty využitím možností, ktoré sú dôsledkom Lisabonskej 
zmluvy, a výsledkom zlúčenia humanitárnej pomoci a civilnej ochrany do jedného 
portfólia,

- splnenie vonkajších náročných úloh v oblasti reakcie na krízy,
- zvýšenie účinnosti humanitárnej pomoci EÚ,
- posilnenie európskej spolupráce v oblasti civilnej ochrany.
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Kombinácia možnosti ponúkaných Lisabonskou zmluvou a toto nové portfólio umožnia Únii 
ako najväčšiemu darcovi na svete v ešte väčšej miere  posilniť svoje vedúce postavenie 
v oblasti krízovej pomoci a humanitárnej pomoci v zahraničí, ako aj maximalizovať  
schopnosť reagovať na krízové situácie doma v duchu praktickej solidarity.

Lisabonská zmluva prvý raz v histórii Európy uznáva humanitárnu pomoc a civilnú ochranu 
ako samostatné oblasti politiky. Hodlám sa preto tejto príležitosti zhostiť s cieľom v plnej 
miere využiť navzájom sa doplňujúce prvky, ktoré medzi oblasťou humanitárnej pomoci 
a oblasťou civilnej ochrany existujú, a vo vzťahu Komisie a členských štátov EÚ v súlade 
s príslušnými ustanoveniami európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci ešte viac posilniť 
schopnosť EÚ reagovať na humanitárne krízové situácie.

Monitorovacie a informačné stredisko (MIS) a mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej 
ochrany, ktoré slúžia na reagovanie na rôzne krízové situácie vo vnútri EÚ ako aj mimo nej, 
patria k úspešným projektom EÚ. Pokiaľ sa ich činnosť bude týkať vnútorného aspektu, 
budem úzko spolupracovať s komisárom pre vnútorné veci.

Hlavné výzvy v rámci krízovej pomoci, ktoré sa objavujú mimo EÚ, vyvstávajú 
z porušovania medzinárodného humanitárneho práva, zužovania humanitárneho priestoru
a vplyvu zmeny klímy. Štátne aj neštátne subjekty čoraz častejšie a brutálnejšie porušujú 
medzinárodné humanitárne právo. Sexuálne a na ženách páchané zverstvá sa stali 
prostriedkom vedenia vojny. Nedodržiavania práv nebojujúceho obyvateľstva a práv aktérov 
poskytujúcich humanitárnu pomoc znamená, že sa znižuje prístupnosť k obetiam vojnových 
konfliktov, kedy je často nemožné, aby sa pomoc dostala tým najzraniteľnejším.

Prostriedky, ktoré budem mať k dispozícii, využijem na to, aby som na politickej úrovni 
v spolupráci s Európskym parlamentom, energicky obhajovala dodržiavanie medzinárodného 
humanitárneho práva a podporovala našich partnerov pri realizácii opatrení zameraných na 
ochranu obetí ozbrojených konfliktov. Takisto sa zapojím do dialógu s európskymi 
politickými a vojenskými vedúcimi predstaviteľmi, aby sa v situáciách, keď aktéri EÚ 
v oblasti humanitárnej pomoci pracujú súbežne s vojenskými silami EÚ, jasne vymedzili 
a rešpektovali ich príslušné úlohy s cieľom predísť ohrozeniu humanitárnej činnosti 
v dôsledku nevyjasnených kompetencií.

Je pravdepodobné, že sa v dôsledku zmeny klímy zvýši početnosť a intenzita prírodných 
katastrof.  Medzinárodné spoločenstvo poskytujúce pomoc už nie je v stave efektívne 
reagovať na všetky prírodné katastrofy. Využijem preto humanitárnu pomoc ako aj civilnú 
ochranu na zvýšenie úsilia Európskej únie, pokiaľ ide o zníženie rizika výskytu katastrof s 
cieľom posilniť schopnosť zraniteľných populácií vyrovnať sa s následkami katastrof 
a posilniť kapacity miestnych orgánov v krajinách s ich častým výskytom. Zároveň 
zabezpečím, aby bola naša reakcia na katastrofy vo svojom zábere čo najširšia a pri 
uskutočňovaní čo najefektívnejšia.  Preto budem naďalej uprednostňovať programy 
DIPECHO (pripravenosť na katastrofy v rámci humanitárnych pomoci) a opatrenia týkajúce 
sa pripravenosti na katastrofy a ich prevencie. Znižovanie rizika výskytu katastrof súvisí 
s kľúčovou otázkou, čo sa udeje po doznení prírodnej katastrofy. V tejto súvislosti budem 
venovať pozornosť prechodu od humanitárnej pomoci k rozvojovej spolupráci pri vzájomnom 
prepojení pomoci, obnovy a rozvoja. Aby takýto prechod prebehol čo najhladšie, v oboch 
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oblastiach budem úzko spolupracovať s dezignovaným členom Komisie pánom Piebalgsom.

Pokiaľ ide o civilnú ochranu, kľúčové priority v oblasti prevencie vymedzuje Štokholmský 
program a nedávne závery Rady. Týkajú sa vypracovania usmernení vo vzťahu k posúdeniu 
rizika a minimálnych štandardov predchádzania katastrofám. Je potrebné pokračovať 
vo zvyšovaní dostupnosti pomoci v oblasti civilnej ochrany budovaním schopnosti rýchlej 
reakcie EÚ, ako to opakovane požadoval Európsky parlament.

Dosiahnuté úspechy by sa mali použiť ako odrazový mostík na dosiahnutie ďalšej 
modernizácie nástrojov, ktoré máme k dispozícii.

Hoci musí humanitárna pomoc vychádzať z konkrétnych potrieb, v neposlednom rade tiež 
prispieva k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov. Je malo známou, ale dôležitou 
skutočnosťou, že na posúdenie potrieb Komisia vo svojich analýzach humanitárnych potrieb 
vo svete používa kľúčové ukazovatele, ktoré sa týkajú detskej úmrtnosti, podvýživy, prístupu 
k zdravotnej starostlivosti a index vývoja ľudstva vo vzťahu k pohlaviam. Účinnejšia pomoc 
takisto vo väčšej miere prispieva k znižovaniu chudoby. V spolupráci s našimi kolegami 
z oblasti rozvojovej spolupráce, takáto pomoc znamená organizovanejší návrat obetí katastrof 
do prostredia, ktoré umožňuje udržateľné znižovanie chudoby a sociálny rozvoj.

5. Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívne návrhy mienite predložiť 
a v akom časovom horizonte? Aké konkrétne záväzky môžete prijať najmä 
v súvislosti s prioritami a požiadavkami výborov, ktoré sú uvedené v prílohe 
a ktoré by patrili do Vášho portfólia? Ako by ste osobne zabezpečili vysokú kvalitu 
legislatívnych návrhov?

Rok 2010 bude v oblasti humanitárnej pomoci a civilnej ochrany kľúčovým. Komisia 
uskutoční strednodobé hodnotenie akčného plánu týkajúceho sa konsenzu o humanitárnej 
pomoci, ktoré sa tiež týka civilnej ochrany mimo EÚ. Cieľom tohto strednodobého
hodnotenia bude posúdiť dosiahnutý pokrok a určiť dodatočné opatrenia, ktoré by bolo treba 
prijať na zvýšenie účinnosti poskytovanej humanitárnej pomoci. Opatrenia by mohli 
zahrnovať revíziu nariadenia o humanitárnej pomoci, ktoré pochádza z roku 1996.

Komisia tiež bude musieť zhodnotiť vykonávanie rozhodnutia o zriadení mechanizmu civilnej 
ochrany a jeho finančného nástroj a bude o tom musieť podať správu. Oznámenie 
Európskemu parlamentu a Rade, v ktorom by sa podľa potreby načrtli budúce legislatívne 
návrhy, by sa mohlo s týmito krokmi skombinovať.

Okrem toho sa v článku 214 ZFEÚ uvádza, že sa má zriadiť Európsky dobrovoľnícky zbor 
pre humanitárnu pomoc. Komisia bude musieť predložiť návrh nariadenia, ktoré by Európsky 
parlament a Rada prijali a ktoré by stanovilo pravidlá a postupy fungovania tohto zboru.
Berúc do úvahy skutočnosť, že len nedávno bol rok 2011 označený za „európsky rok 
dobrovoľníckej práce“, možno s ním návrh na zriadenie Európskeho dobrovoľníckeho zboru 
pre humanitárnu pomoci časovo spojiť.

Zabezpečím, aby postup vedúci k príprave návrhov bol čo najtransparentnejší a aby sa do 
neho zapojilo čo najviac subjektov.
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Pokiaľ ide o nelegislatívne návrhy a očakávaný výsledok strednodobého hodnotenia akčného 
plánu na vykonávanie európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci, do ktorého bude 
Európsky parlament zapojený, budem iniciovať vytvorenie koherentných sektorových politík, 
ako napríklad v oblasti páchania násilia na ženách, zdravia, civilno-vojenských záležitostí 
a posudzovania potrieb, aby spomenula iba niektoré.  V oblasti civilnej ochrany sa vypracujú 
usmernenia na predchádzanie katastrofám.

Vzhľadom ma pretrvávanie dôsledkov celosvetovej potravinovej krízy, mojou prioritou bude 
vypracovanie politickej stratégie v oblasti potravinovej pomoci v núdzových humanitárnych 
situáciách, ktorá bude súčasťou väčšieho súboru politických stratégií, ktoré tiež budú 
vzťahovať na otázky potravinovej bezpečnosti. V týchto záležitostiach by som chcela tiež 
úzko spolupracovať s dezignovaným členom Komisie pánom Piebalgsom, pokiaľ ide 
o zabezpečenie primeranej koordinácie činností v oblasti potravinovej bezpečnosti.


