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Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost

1. Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 
komisařkou a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a 
to zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak můžete 
Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 
žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nemohla zpochybnit 
plnění Vašich povinností v rámci Komise? 

Vzhledem k tomu, že jsem vyrůstala v Lucembursku – malé zemi s mnoha sousedy – , již 
velmi brzy jsem si začala uvědomovat praktický význam hranic v Evropě v každodenním 
životě občanů. Pro mne jako Lucemburčanku je proto „Schengen“ mnohem více než jen 
politický pojem. Odstranění hranic ve fyzickém i právním smyslu, a tím ulehčení života 
občanů, snížení nákladů na obchodní transakce a vzájemné přiblížení Evropanů, pro mne bylo 
hlavní motivací ke vstupu do evropské politiky. 

Právě tato osobní zkušenost mne podnítila k tomu, abych se zabývala problematikou 
spravedlnosti a vnitřních věcí během vykonávání funkce místopředsedkyně výboru 
Evropského parlamentu pro občanské svobody a vnitřní věci (1997–1999). Již v té době jsem 
se vyslovovala pro silnější zapojení Evropského parlamentu a Soudního dvora do této důležité 
oblasti politiky. Nyní se to vstupem Lisabonské smlouvy v platnost stalo realitou. Nominace 
mé osoby na post komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství pouhé tři dny před 
vstupem nové smlouvy v platnost mne proto přivádí k samé podstatě mého politického 
přesvědčení.

Zkušenosti, které jsem získala nejprve jako poslankyně národního parlamentu a poté 
Evropského parlamentu, velmi silně ovlivní mou práci v rámci oblasti působnosti, pro kterou 
jsem byla nominována. Svou politickou kariéru jsem zahájila v roce 1979 jako poslankyně 
lucemburského parlamentu, kde jsem působila deset let. Poté jsem po dvě volební období od 
roku 1989 do roku 1999 vykonávala funkci poslankyně Evropského parlamentu. 

Po celý svůj politický život se řídím potřebou dosáhnout hmatatelných výsledků pro občany. 
V tomto ohledu jsou mi nápomocny mé zkušenosti z práce členky městské rady města Esch-
sur-Alzette v Lucembursku v letech 1981–1999. Rovněž mé zkušenosti jako bývalé 
předsedkyně Petičního výboru Evropského parlamentu (1989–1992) mi umožnily důkladně 
pochopit problémy občanů a jejich očekávání týkající se evropských institucí. To mělo silný 
vliv na moji pozdější práci v Evropské komisi. 

Jako členka Evropské komise odpovědná za vzdělávání a kulturu (1999–2004) jsem se 
zaměřovala na iniciativy, jež mají bezprostřední význam pro občany (například program 
výměnných studijních pobytů „Erasmus Mundus“). Během svého druhého mandátu jako 
komisařka pro informační společnost a média (od roku 2004) jsem za výrazné podpory 
Evropského parlamentu dokázala uvést nový rozměr práv spotřebitelů a občanů do právních 
předpisů v oblasti telekomunikací, včetně nižších poplatků za roaming, jednotného 
evropského čísla tísňového volání 112, účinnějších ustanovení o ochraně osobních údajů a 
posílení práv uživatelů internetu. 

Pro mne jakožto ženu-političku je přirozeně trvalým předmětem zájmu otázka rovného 
zacházení pro muže a ženy. O toto téma jsem se začala zajímat v době, kdy jsem byla národní 
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předsedkyní Křesťansko-sociální organizace žen v Lucembursku (1988–1993). A ještě více 
jsem se mu věnovala v době, kdy jsem vykonávala funkci místopředsedkyně výboru 
Evropského parlamentu pro sociální věci, zaměstnanost a pracovní prostředí (1992–1994). O 
dané téma jsem se zajímala i nadále v rámci techničtější oblasti působnosti týkající se 
informační společnosti a médií, kdy jsem se snažila podněcovat k vyšší zaměstnanosti 
mladých žen v oblasti informačních technologií. Dosažení rovného zacházení pro muže a 
ženy od vložení článku 119 EHS (nyní článek 158 Smlouvy o fungování Evropské unie) do 
Římské smlouvy považuji za jeden z nejrevolučnějších společenských úspěchů evropské 
integrace.

Pokud jde o odpovědnost, která mi byla svěřena předsedou Barrosem, a to dohlížet ve 
spolupráci s ním na činnost Komise v oblasti komunikace, mohu vycházet ze svých 
předchozích zkušeností, kdy jsem pracovala jako novinářka. Kromě toho jsem vždy v rámci 
své práce považovala za prioritní účinnou komunikaci o politikách EU, které mají přímý 
dopad na občany. Těším se, že budu moci tyto zkušenosti využít k zefektivnění komunikace 
týkající se otázek EU a lépe ji zaměřit na místní a regionální média tak, aby občané lépe 
porozuměli Evropě. 

Jako členka Komise od roku 1999 jsem vždy plně ctila literu i duch Smlouvy, zejména 
povinnost jednat v evropském zájmu a bez přijímání pokynů ze strany mé domovské země či 
jakéhokoli jiného subjektu. Budu tak konat i nadále v souladu s čl. 17 odst. 3 Smlouvy o 
Evropské unii a článkem 245 Smlouvy o fungování Evropské unie, které upravují povinnost 
Komise vykonávat své funkce nezávisle. Rovněž jsem plně odhodlána dodržovat všechny 
zásady stanovené v Kodexu chování komisařů a zdržím se jakéhokoliv jednání neslučitelného 
s povahou mé funkce. V souladu s Kodexem chování komisařů provedu v případě změn 
aktualizaci svého prohlášení o zájmech, které je k dispozici na internetových stránkách.

Správa úřadu a spolupráce s Evropským parlamentem a jeho výbory

2. Jak byste zhodnotila Vaši úlohu ve sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete
odpovědnost za vykonávání Vašeho úřadu a za činnost Vašich oddělení a jak o své 
činnosti hodláte informovat EP?

Jako nominovaná kandidátka na místopředsedkyni a členka sboru komisařů od roku 1999 
jsem plně odhodlána nadále věnovat veškeré své zkušenosti ve prospěch sboru. Nadále budu 
klást silný důraz na kolegialitu a zároveň převezmu veškerou politickou odpovědnost za 
aktivity prováděné útvary v oblasti mé působnosti. Budu samozřejmě nadále k dispozici 
Evropskému parlamentu a jeho výborům a budu Parlamentu pravidelně podávat zprávy a 
vyměňovat si s ním informace. Rozhodně hodlám vykonávat svou institucionální roli tak, 
abych byla nápomocna Evropskému parlamentu při provádění nových pravomocí 
stanovených Lisabonskou smlouvou v oblasti spravedlnosti, základních práv a občanství.
Podle mého názoru silné partnerství s Evropským parlamentem významně přispívá k zajištění 
toho, aby byly politiky zaměřeny na potřeby občanů a na ochranu jejich práv. Stejně jako 
v minulosti může Evropský parlament počítat s mou osobní účastí na důležitých jednáních 
a diskusích.

3. Jak konkrétně zamýšlíte zvýšit transparentnost postupů, posílit spolupráci 
s Evropským parlamentem a zefektivnit opatření přijímaná v návaznosti na 
stanoviska EP a jeho výzvy k zahájení legislativního postupu, a to i vzhledem ke 
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vstupu Lisabonské smlouvy v platnost? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 
probíhající postupy, jste připravena poskytovat EP stejné informace a dokumenty 
jako Radě?

Jsem bezvýhradně odhodlaná plně provádět ustanovení rámcové dohody s Evropským 
parlamentem týkající se výměny informací mezi Komisí a Evropským parlamentem a zajistit 
plný účinek ustanovení Smlouvy. Mám v úmyslu velmi úzce spolupracovat s Evropským 
parlamentem, pokud bude požadovat, aby Komise předložila legislativní návrhy. Budu ve své 
oblasti působnosti plně a včasně informovat Evropský parlament, jeho výbory či plénum, o 
probíhajících postupech a rovněž o zamýšlených nových iniciativách. Rovný přístup 
k Parlamentu a Radě není podle mého názoru jen právním požadavkem stanoveným 
v kontextu řádného legislativního postupu, ale je též politickou nezbytností pro každého 
komisaře, který je odpovědný za svou práci především přímo voleným členům Evropského 
parlamentu.

Otázky týkající se svěřené oblasti politik

4. Jaké tři priority jste si stanovila v rámci Vašeho navrženého postu a jak hodláte 
v případech, kde je to vhodné, zohlednit finanční, hospodářskou a sociální krizi a 
otázky spojené s udržitelným rozvojem?

Lisabonská smlouva vybavila Evropskou unii novými pravomocemi v oblasti spravedlnosti, 
základních práv a občanství, a to v rámci „metody Společenství“. Mou obecnou prioritou 
bude plné uplatnění nových možností, které Lisabonská smlouva nabízí, v zájmu všech 
občanů. Mé tři konkrétní priority (které jsou pro mne všechny stejně důležité) budou: za prvé, 
vytvoření skutečného evropského prostoru spravedlnosti bez hranic; za druhé, silný a 
soudržný evropský prostor základních práv; za třetí, posílení Evropy občanů.

Pokud jde o první prioritu (spravedlnost), mým hlavním cílem je zajistit, aby rozdíly mezi 
vnitrostátními soudními systémy již nepředstavovaly pro občany překážku v přístupu ke 
spravedlnosti a aby v 27 členských státech došlo k posílení vzájemného uznávání a vzájemné 
důvěry spolu s přijetím vhodných harmonizačních opatření. Pokud jde o občanské a obchodní 
právo, chci přispět k tomu, aby smluvní vztahy v rámci našeho vnitřního trhu, zejména 
v případě vztahů mezi podniky a spotřebiteli, vycházely z jistějších a soudržnějších základů s 
cílem usnadnit přeshraniční transakce. Hodlám proto pracovat na prvních třech stavebních 
blocích soudržného evropského smluvního práva, jmenovitě standardních podmínkách, 
právech spotřebitelů a společných zásadách smluvního práva, s cílem připravit cestu pro 
možnost někdy v budoucnosti přijmout evropský občanský zákoník (který by měl podobu 
dobrovolného nástroje ke zlepšení soudržnosti, nebo volitelného 28. režimu smluvního práva 
či ambicióznějšího projektu). Rovněž zahájím diskusi o tom, jak v rámci vnitřního trhu lépe 
regulovat obchodní právo, například vymezením společných právních pravidel vztahujících se 
na právo obchodních společností, pojistné smlouvy a převod nároků. Kromě toho mám 
v úmyslu navrhnout opatření na podporu hospodářské činnosti zajištěním účinnějšího 
prosazování soudních rozhodnutí (například zrušení doložky vykonatelnosti), včetně na 
základě využívání moderních technologií. V popředí mé agendy v oblasti spravedlnosti budou 
rovněž přeshraniční aspekty rodinného práva. V oblasti trestního soudnictví bychom se měli 
zaměřit jak na opatření k posílení práv občanů v rámci přeshraničních trestních řízení, tak na 
pomoc příslušným orgánům v boji proti přeshraniční trestné činnosti na základě srovnatelných 
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odrazujících sankcí. To zahrnuje vývoj komplexního systému pro získávání důkazů 
v přeshraničních trestních věcech. Posílení Eurojustu a jeho přeměnu v Úřad evropského 
veřejného žalobce je klíčovým cílem Smlouvy a během mého mandátu budu usilovat o 
výrazný pokrok k jeho dosažení.

Můj další cíl, kterým je vytvoření silného a soudržného evropského prostoru základních práv, 
vyžaduje, aby tři systémy základních práv, které v EU existují (Listina základních práv 
Evropské unie, Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a základní 
práva zaručená ústavami členských států), dohromady fungovaly efektivně, vzájemně se 
doplňovaly a posilovaly ve prospěch všech lidí v EU. Pokud jde o listinu EU (která je 
především určená všem orgánům a institucím EU), mým hlavním úkolem bude zajistit soulad 
všech navrhovaných právních předpisů EU se základními právy listiny včetně lidské 
důstojnosti, svobody projevu, práva na soukromí, práva na vlastnictví, svobody podnikání, 
rovnosti před zákonem, zákazu diskriminace, přístupu ke spravedlnosti a práva na spravedlivý 
proces. Obzvláštní pozornost budu věnovat posouzením dopadů a návrhům jiných útvarů 
Komise s cílem zajistit jejich plný soulad s Listinou základních práv Evropské unie. Také 
hodlám posílit právní předpisy EU na ochranu práv dítěte a zajistit, abychom měli moderní a 
soudržnou strategii týkající se diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace 
(viz článek 10 a 19 Smlouvy o fungování Evropské unie). Zvláště důležitou otázkou je 
ochrana údajů. Právo na soukromí (článek 7 listiny EU) je pro svobodu jednotlivce zásadní.
Vyžaduje zvláštní pozornost v době, kdy moderní technologie sdílení a ukládání údajů 
začínají být standardním nástrojem jak v oblasti podnikání (zejména pro nové marketingové 
techniky s využitím internetu), tak ve veřejné správě (zejména pokud jde o činnosti zaměřené 
na předcházení trestné činnosti a činnosti související s vymáháním práva). Jsem pevně 
přesvědčena o tom, že Evropa nemůže počítat s důvěrou občanů, pokud nebude neustále 
ostražitě sledovat dodržování ochrany osobních údajů proti neoprávněnému používání, a že 
občané mají právo sami rozhodovat o zpracování svých údajů. Mám proto v úmyslu 
konsolidovat pravidla EU o ochraně údajů a vytvořit moderní a komplexní právní nástroj.
Pokud jde o Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, budu úzce 
spolupracovat s Radou Evropy s cílem zajistit efektivní soudržnost našich opatření v oblasti 
základních práv s náležitým zřetelem na naše různé pravomoci. Budu spolupracovat 
s předsedou na návrhu mandátu k jednání o přistoupení EU ke Štrasburské úmluvě, který by 
měl být předložen pod vedením předsedy co nejdříve, jak je stanoveno v Lisabonské smlouvě.
Pokud jde o ochranu základních práv na úrovni členských států, hodlám pečlivě sledovat 
ústavní změny a judikaturu vnitrostátních ústavních či nejvyšších soudů a podporovat výměnu 
odborných znalostí v justiční oblasti na úrovni členských států a evropské úrovni s cílem 
pomoci vytvořit evropskou kulturu základních práv. V této souvislosti se obrátím na Agenturu 
pro základní práva ve Vídni s žádostí o poskytnutí pomoci Komisi.

V rámci mé další priority (Evropa občanů) se chci zaměřit na konkrétní opatření na podporu a 
ochranu práv občanů v jejich každodenním životě. V této souvislosti je nejen možné, ale je i 
nezbytné udělat více, jak se zdůrazňuje ve zprávě Alaina Lamassoura „Le citoyen et 
l'application du droit communautaire“ ze dne 8. června 2008. Mám v úmyslu úzce 
spolupracovat s Evropským parlamentem ve snaze zintenzivnit naše úsilí a zajistit, aby byli 
občané lépe informováni o svých právech a aby se zaplnily stávající mezery v legislativním 
rámci. Podle mého názoru je zvláště nutné zajistit, aby evropské právní předpisy zakládající 
práva občanů byly prováděny a uplatňovány rychle a účinně. Nadále budu pokračovat 
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v uplatňování dvojího přístup spočívajícího v partnerství s členskými státy s cílem zajistit 
rychlý soulad s právem EU, pokud však tento přístup selže, bez dalšího váhání zaujmu 
rozhodný přístup v případě porušení právních předpisů EU o právech občanů ze strany 
členských států se zvláštním důrazem na účinné provádění směrnice 2004/38/ES o volném 
pohybu ve všech 27 členských státech EU. Obdobná pozornost bude věnována provádění 
našich komplexních antidiskriminačních právních předpisů. Chtěla bych také zahájit úvahy na 
téma, jak nejlépe odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti, včetně místa pobytu, 
v rámci EU, což zatím není upraveno stávajícími antidiskriminačními právními předpisy.
V duchu Evropy občanů kromě toho hodlám využít – ve spolupráci s ostatními komisaři –
nové možnosti nabízené Lisabonskou smlouvou s cílem účinněji zajistit práva občanů na 

diplomatickou a konzulární ochranu.

V souvislosti s těmito třemi prioritami politiky budu používat nástroje dostupné Komisi, 
včetně internetu, abych zajistila účinnější komunikaci politik EU a jejich konkrétního dopadu 
na občany. Kromě toho spolu s předsedou zabezpečím, aby všechny záležitosti EU, které se 
týkají občanů, byly sdělovány důrazně a profesionálně. Jsem odhodlána v partnerství 
s Evropským parlamentem při výkonu své funkce zajistit, aby byli všichni občané dobře 
informováni o svých právech a povinnostech v kontextu EU a aby věděli, co EU dělá a co 
představuje.

5. Jaké legislativní a nelegislativní iniciativy zamýšlíte předložit a v jakém časovém 
harmonogramu? Jaké konkrétní závazky můžete přijmout, zejména pokud jde 
o priority a žádosti, které v souvislosti s těmito iniciativami vznesou výbory EP 
a které budou spadat do oblasti Vaší působnosti? Jak máte v úmyslu osobně 
zajišťovat vysokou kvalitu legislativních návrhů?

Brzy poté, co se nová Komise ujme své funkce, mám v úmyslu předložit (spolu s komisařkou 
pro vnitřní věci) akční plán na provádění stockholmského programu. Bude zahrnovat 
komplexní přehled konkrétních budoucích opatření EU zaměřených na rozvoj a posílení 
evropského prostoru práva, svobody a bezpečnosti ve prospěch občanů. Stockholmský 
program zahrnuje přibližně 170 iniciativ; je proto legislativním programem v mnoha 
aspektech srovnatelný s programem jednotného trhu pro rok 1992. Pro účinnou realizaci 
stockholmského programu bude nezbytné věnovat pozornost zaměření a prioritám.

Během první poloviny mého mandátu (2010–2012) bych chtěla věnovat svůj čas a energii 
zejména těmto iniciativám:

- Chci dosáhnout výrazného pokroku v práci na evropském smluvním právu s cílem 
usnadnit přeshraniční transakce, zejména v souvislosti se vztahy mezi podniky 
a spotřebiteli. Mám proto v úmyslu s pomocí akademických odborníků z celé Evropy 
dokončit v průběhu roku 2010 práce na společném referenčním rámci a poté ho začlenit 
do právního nástroje, se kterým bude veřejnost dobře obeznámená. Rovněž bych chtěla 
urychlit práce na standardních náležitostech a podmínkách, které jsou základním 
nástrojem pro spolehlivější a méně nákladné vztahy mezi podniky a spotřebiteli na našem 
vnitřním trhu. Navíc bych chtěla úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou 
na úspěšném dokončení probíhajícího legislativního postupu týkajícího se směrnice o 
právech spotřebitelů. Tato směrnice má klíčový význam pro pevné zakotvení práv 
spotřebitelů a pro vytvoření rovných podmínek pro podniky. Prioritou pro mne bude 



CM\800797CS.doc 7/9 PE431.139v02-00

CS

zajistit, aby byl další vývoj této směrnice v souladu s širší činností zaměřenou na evropské 
smluvní právo a aby výsledkem bylo celkové posílení práv spotřebitele, čímž by byla 
zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitele. Ve všech otázkách týkajících se spotřebitelů 
budu úzce spolupracovat s komisařem pro zdraví a spotřebitelskou politiku.

- Chtěla bych dosáhnout rychlého pokroku, pokud jde o projednávaný návrh o použitelném 
právu ve věcech manželských („Řím III“). Pevně věřím v účast všech členských států ve 
všech politikách EU. Jsem však rovněž přesvědčena, že vzhledem k lidskému rozměru 
tohoto návrhu, kterým by bylo možné odstranit značnou právní nejistotu dětí a jejich 
rodičů v často sporných dvounárodních situacích, již nemůže déle čekat. Pokud se 
nedosáhne jiného řešení, jsem připravena předložit návrh posílené spolupráce pro „Řím 
III“ v průběhu počátečních měsíců mého mandátu. Posílená spolupráce v této otázce by 
vyslala jednoznačný signál všem členským státům. Já samozřejmě upřímně doufám, že 
řádný návrh Komise za podpory řady členských států brzy povede k tomu, že se připojí 
všechny členské státy.

- V souvislosti s prosazováním práv vyplývajících z práva EU se domnívám, že neprodleně 
potřebujeme vnést do současných forem kolektivní nápravy, které existují nebo jsou 
navrhovány v různých oblastech politik EU, procesní soudržnost. Hodlám proto navrhnout 
komisařům pro zdraví a spotřebitelskou politiku a pro hospodářskou soutěž, abychom 
v roce 2010 společně konzultovali všechny příslušné zainteresované strany s cílem zajistit 
soudržnost občanského práva procesního a posoudit možná řešení roztříštěnosti právních 
předpisů.

- Pokud jde o ochranu údajů, plánuji důkladný přezkum acquis EU v oblasti ochrany údajů 
a jeho urychlenou modernizaci. Mým záměrem je konsolidovat stávající právní nástroje 
(zejména směrnici o obecné ochraně údajů z roku 1995 a rámcové rozhodnutí o policejní a 
soudní spolupráci v trestních věcech z roku 2008) do moderního a komplexního právního 
nástroje, který by odrážel změny v souvislosti s Lisabonskou smlouvou a který by byl plně 
v souladu s článkem 7 listiny EU a zohledňoval by rychlý vývoj informační společnosti.

- Občané EU při uplatňování svých práv na volný pohyb či při přeshraničním získávání 
zboží a služeb stále čelí příliš mnoha překážkám. Měli by být schopni využívat svá práva 
jako občané EU stejným způsobem jako využívají svých práv jako občané členských 
států. Mou prvořadou prioritou bude v této souvislosti zajistit plné provedení směrnice 
2004/38/ES o volném pohybu ve všech 27 členských státech. Navíc bych chtěla v roce 
2010 vypracovat podrobnou zprávu o dalších přímých či nepřímých překážkách, které 
národní hranice vytvářejí v každodenním životě občanů a při účinném výkonu jejich práv 
vyplývajících z občanství Unie. Na základě této zprávy mám v úmyslu předložit návrhy 
na další zjednodušení (nad rámec stávajících právních předpisů) výkonu práv občanů EU 
svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států v souladu s čl. 21 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Rovněž chci prozkoumat možnou přidanou hodnotu 
použití čl. 18 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie k odstranění, 
pokud to bude vhodné a účelné, diskriminace na základě státní příslušnosti, včetně místa 
pobytu, což stále brání plnému účinku občanství Unie.

- V občanskoprávních věcech mám v úmyslu revidovat nařízení Brusel I o příslušnosti, 
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech s cílem zrušit 
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doložku vykonavatelnosti rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních a vzájemné 
uznávání rozšířit na oblasti, které jsou doposud nepokryty.

- Pokud jde o zákaz diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace (viz článek 10 a 19 Smlouvy o fungování Evropské unie) mám v úmyslu 
vykonávat svou institucionální roli tak, aby bylo dosaženo přijetí návrhů právních 
předpisů předložených Komisí v roce 2008 (zákaz diskriminace mimo pracoviště, 
mateřská dovolená, osoby samostatně výdělečné činné). Budu rovněž usilovat o to, aby 
byla zásada rovného zacházení pro muže a ženy plně uplatňována v celé EU a aby byly 
praktické výsledky jejího uplatňování více vidět, mimo jiné podporou práce na chartě žen 
u příležitosti 15. výročí pekingské konference v roce 2010, k čemuž vyzval předseda 
Barroso ve svém projevu na plenárním zasedání Evropského parlamentu v září 2009.
Přikládám velký význam Evropskému institutu pro rovnost žen a mužů a jsem odhodlána 
plně přispět k tomu, aby do léta 2010 zahájil ve Vilniusu svou činnost. Zároveň je nutné, 
abychom vypracovali moderní strategii na podporu rovného zacházení pro muže a ženy, a 
proto mám v této souvislosti v úmyslu předložit v roce 2010 víceletou strategii. V průběhu 
prvního roku mého mandátu bude rovněž předložena strategie pro osoby se zdravotním 
postižením na období od roku 2010. V obecnější rovině chci posilovat povědomí 
veřejnosti o společenském pokroku, kterého EU dosáhla v uplynulých desetiletích 
v souvislosti se zákazem diskriminace. Mám v úmyslu úzce spolupracovat s komisařem 
pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování ve všech otázkách nediskriminace –
zejména pokud jde o situaci Romů v EU – a sociálních práv.

- Násilí páchané na ženách považuji za velmi vážný problém v naší společnosti, který se 
dotýká evropských hodnot a který je problémem všech 27 členských států. Z tohoto 
důvodu chci pracovat na rozhodné společné reakci na tento fenomén a vypracovat rámec 
politiky, v němž budou moci orgány EU a členské státy společně bojovat proti násilí 
páchanému na ženách.

- Budu spolupracovat s předsedou na návrhu, který by měl být předložen pod jeho vedením, 
na přípravu přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod (čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii) a na předložení doporučení na zahájení 
jednání s Radou Evropy co nejdříve v roce 2010.

- Budu spolupracovat s předsedou a místopředsedou pro interinstitucionální vztahy a 
administrativu s cílem předložit pod vedením předsedy, v souladu s čl. 24 prvním 
pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie a s výsledky veřejné konzultace 
zahájené v roce 2009, nařízení o postupu a podmínkách požadovaných pro předložení 
občanské iniciativy ve smyslu článku 11 Smlouvy o Evropské unii.

- Rovněž využiji první poloviny mého mandátu k zintenzivnění práce na e-justici, jakožto 
účinném nástroji pro snadný a nebyrokratický přístup k právu ve všech 27 členských 
státech, a k prozkoumání dalších konkrétních opatření zaměřených na zlepšení soudního 
vzdělávání a rozvíjení evropské justiční kultury mezi právníky členských států (například 
prostřednictvím nového programu „Erasmus pro soudce“).

- Chtěla bych obnovit stávající program „Evropa pro občany“, který končí v roce 2013.
Další generace tohoto programu by měla být zaměřena na praktické programy, které posílí 
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evropskou identitu (například twinningová partnerství měst), kulturní a jazykovou 
výměnu, a na konkrétní zkušenosti týkající se našich společných evropských hodnot.

Dovolte mi rovněž zmínit dva projekty, kterých bych se chtěla ujmout ve střednědobém 
výhledu:

- přechod od prvních stavebních bloků evropského smluvního práva (společný referenční 
rámec, standardní podmínky, práva spotřebitelů) k evropskému občanskému zákoníku, 
který by mohl mít podobu dobrovolného nástroje ke zlepšení soudržnosti, nebo 
volitelného 28. režimu smluvního práva či ambicióznějšího projektu,

- přeměna Eurojustu v Úřad evropského veřejného žalobce ve smyslu článku 86 Smlouvy o 
fungování Evropské unie.

Přístup občanů k informacím o institucích EU a právu EU považuji za důležitou součást 
evropského občanství. Z tohoto důvodu budu plně podporovat úsilí Úřadu pro publikace, 
který slouží všem institucím EU, s cílem vytvořit v průběhu mého mandátu portál pro 
jednotný přístup k právu Evropské unie, jenž bude zahrnovat všechny etapy rozhodovacích 
postupů, včetně provedení práva EU do vnitrostátních právních předpisů, a rovněž judikaturu 
Soudního dvora a vnitrostátních soudů uplatňujících právo EU.

Nutnost zajistit vysokou kvalitu legislativních návrhů považuji za horizontální úkol v rámci 
celé mé oblasti působnosti. Vysoká kvalita návrhů je prvním krokem úspěšného provádění a 
účinného prosazování acquis s cílem nabídnout občanům Evropu s konkrétními výsledky.

Sekretariát


