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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?

Vzhľadom na to, že som vyrástla v Luxembursku – malej krajine s mnohými susedmi – už 
veľmi skoro som si začala uvedomovať, aký praktický význam majú hranice v Európe v 
každodennom živote občanov. Pre mňa ako Luxemburčanku je preto „Schengen“ viac než len 
politickým pojmom. Odstránenie hraníc vo fyzickom i právnom zmysle a uľahčenie života 
občanov, zníženie nákladov na obchodné transakcie a zblíženie Európanov boli mojou 
motiváciou na vstup do Európskej politiky.

Bola to práve táto osobná skúsenosť, ktorá ma podnietila zaoberať sa problematikou 
spravodlivosti a vnútorných záležitostí počas výkonu funkcie podpredsedníčky výboru 
Európskeho parlamentu pre občianske slobody a vnútorné záležitosti (1997 – 1999). Už v tom 
čase som sa vyjadrovala v prospech väčšieho zapojenia Európskeho parlamentu a Súdneho 
dvora do tejto dôležitej oblasti politiky. To sa teraz so vstupom Lisabonskej zmluvy do 
platnosti stalo skutočnosťou. Dezignácia mojej osoby na post komisárky pre spravodlivosť, 
základné práva a občianstvo len tri dni pred vstupom novej zmluvy do platnosti ma preto 
privádza k podstate mojich politických názorov.

Moja práca v rámci prideleného portfólia bude silne ovplyvnená mojou skúsenosťou 
poslankyne najskôr národného a neskôr Európskeho parlamentu. Politickú kariéru som začala 
v roku 1979 ako členka luxemburského parlamentu, v ktorom som pôsobila desať rokov. 
Následne som pôsobila dve volebné obdobia od roku 1989 do roku 1999 v Európskom 
parlamente. 

Počas môjho politického života som sa riadila potrebou dosiahnuť hmatateľné výsledky pre 
občanov. V tomto ohľade mi je nápomocné moje pôsobenie v mestskom zastupiteľstve mesta 
Esch-sur-Alzette v Luxembursku v rokoch 1981 až 1999. Rovnako moje pôsobenie vo funkcii 
predsedníčky výboru Európskeho parlamentu pre petície (1989-1992) mi umožnilo hlbšie 
pochopiť problémy občanov a ich očakávaní vo vzťahu k európskym inštitúciám. To malo 
silný vplyv na moju ďalšiu prácu pre Európsku komisiu. 

Ako členka Európskej komisie so zodpovednosťou za vzdelávanie a kultúru (1999 – 2004) 
som sa zameriavala na iniciatívy s priamym významom pre občanov (napr. výmenný program 
pre študentov „Erasmus Mundus“). Počas môjho druhého mandátu vo funkcii komisárky pre 
informačnú spoločnosť a médiá (od roku 2004) som so silnou podporou Európskeho 
parlamentu dokázala vniesť nový rozmer práv spotrebiteľov a občanov do právnych predpisov 
v oblasti telekomunikácií vrátane nižších roamingových poplatkov, jednotného európskeho 
čísla tiesňového volania 112, prísnejších ustanovení o ochrane osobných údajov a väčších 
práv používateľov internetu. 

Prirodzene pre mňa ako ženu-političku je otázka rovnakého zaobchádzania so ženami 
a s mužmi stále aktuálna. Jej počiatky siahajú do času, keď som bola národnou prezidentkou 
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Kresťansko-sociálnych žien (1988 – 1993). Ďalej bola posilnená v čase môjho pôsobenia vo 
funkcii podpredsedníčky výboru Európskeho parlamentu pre sociálne veci, zamestnanosť 
a pracovné prostredie (1992 – 1994) Pokračovala aj v čase mojej práce na portfóliu 
technickejšieho charakteru v oblasti informačnej spoločnosti a médií, kedy som podnecovala 
mladé ženy, aby sa vo väčšej miere uchádzali o zamestnanie v oblasti informačných 
technológií. Z môjho pohľadu je rovnosť žien a mužov, ktorá sa dosiahla zaradením článku 
119 EHS (teraz článok 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) do Rímskej zmluvy, jedným 
z najrevolučnejších spoločenských úspechov európskej integrácie.

Pokiaľ ide o oblasť zodpovednosti, ktorú mi zveril predseda Barroso, a síce dohliadať 
v spolupráci s ním na činnosť Komisie v oblasti komunikácie, môžem sa oprieť o svoje 
skúsenosti nadobudnuté počas mojej novinárskej činnosti. Okrem toho v rámci mojej práce 
bola vždy mojou prioritou účinná komunikácia o politikách EÚ, ktoré sa priamo dotýkajú 
občanov. Mám radosť z toho, že budem môcť tieto skúsenosti využiť v záujme zefektívnenia 
komunikácie o záležitostiach EÚ a jej lepšieho zacielenia na miestne a regionálne médiá tak, 
aby občania lepšie porozumeli Európe. 

Členkou Komisie som od roku 1999 a vždy som v plnej miere rešpektovala literu a ducha 
zmluvy, najmä povinnosť konať v európskom záujme a bez prijímania pokynov od krajiny 
môjho pôvodu alebo akéhokoľvek iného orgánu. Budem tak konať ďalej v súlade s článkom 
17 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a článkom 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa 
ktorých má Komisia konať nezávisle. Rovnako som zaviazaná konať v súlade so všetkými 
zásadami stanovenými v Kódexe správania komisárov a zdržím sa akéhokoľvek konania, 
ktoré by bolo nezlučiteľné s mojou funkciou. V súlade s Kódexom správania komisárov 
vykonám v prípade zmien aktualizáciu môjho vyhlásenia o záujmoch, ktoré je k dispozícii na 
internete.

Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi

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

Ako dezignovaná podpredsedníčka a členka kolégia, ktorou som od roku 1999, som pevne 
odhodlaná zúročiť svoje skúsenosti v prospech kolégia.  Naďalej budem klásť silný dôraz na 
kolegialitu, pričom prevezmem plnú politickú zodpovednosť za činnosti vykonávané útvarmi 
spadajúcimi do môjho portfólia. Prirodzene budem aj naďalej k dispozícii Európskemu 
parlamentu a jeho výborom a pravidelne budem Parlamentu podávať správy a vymieňať si 
s ním informácie. Bezpochyby zamýšľam vykonávať svoju úlohu v rámci inštitucionálnej 
štruktúry tak, aby som bola nápomocná Európskemu parlamentu pri vykonávaní nových 
právomocí stanovených lisabonskou zmluvou v oblasti spravodlivosti, základných práv 
a občianstva. Podľa môjho názoru má silné partnerstvo s Európskym parlamentom zásadný 
význam pre zabezpečenie toho, aby boli politiky zamerané na potreby občanov a chránili ich 
práva. Rovnako ako v minulosti môže Európsky parlament počítať s mojou osobnou účasťou 
na dôležitých rokovaniach a diskusiách.

3. Aké konkrétne záväzky ste pripravený 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 
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plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi, ste pripravený 
poskytovať Parlamentu informácie a dokumenty na rovnakej úrovni ako Rade?

Som plne odhodlaná v plnej miere vykonávať ustanovenia Rámcovej dohody s Európskym 
parlamentom o výmene informácií medzi Komisiou a Európskym parlamentom a napomôcť 
plnej účinnosti ustanovení zmluvy. Zamýšľam úzko spolupracovať s Európskym 
parlamentom v prípadoch, keď od Komisie vyžaduje predloženie legislatívnych návrhov.  
Pokiaľ ide o oblasť mojej zodpovednosti, budem Európsky parlament, či už ide o jeho výbory 
alebo plénum, plne a bezodkladne informovať o prebiehajúcich postupoch a zamýšľaných 
nových iniciatívach. Som toho názoru, že rovnaký prístup voči Parlamentu i Rade je nielen 
právne ustanovený v kontexte bežného legislatívneho procesu, ale je aj politickou 
nevyhnutnosťou pre každého komisára, ktorý sa musí zodpovedať za svoju činnosť v prvom 
rade priamo zvoleným členom Európskeho parlamentu.

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? 

Na základe Lisabonskej zmluvy nadobúda Európska únia v rámci „metódy Spoločenstva“ 
nové právomoci v oblasti spravodlivosti, základných práv a občianstva. Mojou najvyššou 
prioritou bude, aby boli nové možnosti ponúkané Lisabonskou zmluvou plne využité 
v záujme všetkých občanov. Mojimi tromi konkrétnymi prioritami (ktoré sú pre mňa 
v rovnakej miere dôležité) budú: po prvé vytvorenie skutočného európskeho priestoru 
spravodlivosti bez hraníc, po druhé silný a koherentný európsky priestor základných práv a po 
tretie posilnenie Európy občanov.

Pokiaľ ide o prvú prioritu (spravodlivosť), mojím hlavným cieľom je zabezpečiť, aby rozdiely 
medzi národnými súdnymi systémami už neboli prekážkou v prístupe občanov 
k spravodlivosti a aby v 27 členských štátoch došlo k posilneniu vzájomného uznávania a 
vzájomnej dôvery a prijatiu vhodných harmonizačných opatrení.  V oblasti občianskeho 
a obchodného práva by som chcela napomôcť tomu, aby zmluvné vzťahy v rámci nášho 
vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o vzťahy medzi podnikmi a spotrebiteľmi, spočívali na 
bezpečnejších a koherentnejších základoch v záujme uľahčenia cezhraničných transakcií. 
Preto som si predsavzala pracovať na prvých troch stavebných kameňoch koherentného 
európskeho zmluvného práva, ktorými sú štandardné podmienky, práva spotrebiteľov 
a jednotné zásady zmluvného práva, s cieľom pripraviť podmienky na to, aby mohol byť 
jedného dňa prijatý európsky občiansky zákonník (buď ako dobrovoľný nástroj na zlepšenie 
koherentnosti alebo voliteľný 28. režim zmluvného práva alebo ako ambicióznejší projekt). 
Zároveň otvorím diskusiu o tom, ako dosiahnuť lepšiu reguláciu obchodného práva v rámci 
vnútorného trhu, napr. vymedzením jednotných právnych pravidiel vzťahujúcich sa na právo 
obchodných spoločností, poistné zmluvy a prevod nárokov. Okrem toho mám v úmysle 
navrhnúť opatrenia na podporu ekonomickej činnosti na základe účinnejšieho výkonu 
súdnych rozhodnutí (ako napr. zrušenie inštitútu exequatur), a to aj pomocou moderných 
technológií. Jedným z hlavných bodov mojej agendy v oblasti spravodlivosti budú aj 
cezhraničné aspekty rodinného práva. Pokiaľ ide o trestné právo, mali by sme sa zamerať na 
opatrenia na posilnenie práv občanov v rámci cezhraničných trestných konaní ako aj na 
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pomoc príslušným orgánom v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti na základe 
porovnateľných odrádzajúcich sankcií. To zahŕňa vytvorenie komplexného systému 
získavania dôkazov v cezhraničných trestných veciach. Posilnenie Eurojustu a jeho 
pretransformovanie na Európsku prokuratúru je hlavným cieľom zmluvy a počas môjho 
mandátu sa zasadím o to, aby sme sa významne priblížili k jeho dosiahnutiu. 

Môj ďalší cieľ, ktorým je vytvorenie silného a koherentného európskeho priestoru základných 
práv, vyžaduje, aby tri systémy základných práv, ktoré máme v EÚ (Charta základných práv 
EÚ, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základné práva 
garantované v ústavách členských štátov) účinne popri sebe fungovali, dopĺňali sa a vzájomne 
sa posilňovali v prospech všetkých ľudí v EÚ. Pokiaľ ide o chartu EÚ, ktorá je v prvom rade 
určená všetkým inštitúciám a orgánom EÚ, mojou hlavnou úlohou bude zabezpečiť súlad 
všetkých návrhov právnych predpisov EÚ so základnými právami charty vrátane ľudskej 
dôstojnosti, slobody prejavu, práva na súkromie, práva vlastniť majetok, slobody podnikania, 
rovnosti pred právom, zákazu diskriminácie, prístupu k spravodlivosti a spravodlivého 
súdneho konania. Osobitnú pozornosť budem venovať hodnoteniam vplyvu a návrhom iných 
útvarov Komisie s cieľom zabezpečiť ich plný súlad s Chartou základných práv EÚ. Tiež 
mám v úmysle posilniť právne predpisy EÚ na ochranu detí a zabezpečiť, aby sme mali 
modernú a jednoliatu politickú stratégiu na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, 
rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie (porov. článok 10 a 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). 
Osobitne dôležitou témou je ochrana údajov. Právo na súkromie (článok 7 charty EÚ) je 
nevyhnutným predpokladom osobnej slobody. Vyžaduje si osobitnú pozornosť, keďže 
v oblasti zdieľania a ukladania údajov sa moderné technológie stávajú štandardným nástrojom 
v obchode (najmä pri nových marketingových technikách využívajúcich internet) a vo 
verejnej správe (najmä pokiaľ ide o predchádzanie trestnej činnosti a činnosti presadzovania 
práva). Som pevne presvedčená, že Európa nemôže počítať s dôverou občanov, pokiaľ nebude 
neustále s ostražitosťou garantovať ochranu osobných údajov pred neoprávneným použitím, 
a že občania majú právo samostatne sa rozhodnúť o spracovaní ich údajov. Preto mám 
v úmysle skonsolidovať predpisy EÚ o ochrane údajov do moderného a komplexného 
právneho nástroja. Pokiaľ ide o Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd, budem úzko spolupracovať s Radou Európy, aby naše činnosti v oblasti základných 
práv boli po náležitom zohľadnení našich rôznych právomocí, skutočne koherentné. Budem 
spolupracovať s predsedom na návrhu mandátu na rokovanie o pristúpení EÚ k štrasburskému 
dohovoru, ktorý by mal v rámci svojej právomoci predložiť čo najskôr, ako sa stanovuje 
v Lisabonskej zmluve. Pokiaľ ide o ochranu základných práv na úrovni jednotlivých štátov, 
mám v úmysle dôkladne sledovať ústavné zmeny a jurisdikciu národných ústavných alebo 
najvyšších súdov a podporovať výmenu odborných poznatkov medzi pracovníkmi v justícii 
na úrovni jednotlivých členských štátov a európskej úrovni. Požiadam Agentúru pre základné 
práva vo Viedni, aby Komisii v tejto súvislosti poskytla pomoc.

V rámci mojej ďalšej priority (Európa občanov) sa chcem zamerať na konkrétne opatrenia na 
podporu a ochranu práv občanov v ich každodennom živote. V tejto súvislosti možno a treba 
vykonať viac, ako sa zdôrazňuje v správe Alaina Lamassoura „Le citoyen et l'application du 
droit communautaire“ z 8. júna 2008. Chcela by som úzko spolupracovať s Európskym 
parlamentom, aby sme zintenzívnili naše snahy o lepšiu informovanosť občanov o ich 
právach a zaplnili existujúce medzery v legislatívnom rámci. Podľa môjho názoru je osobitne 
dôležité zabezpečiť, aby sa európske právne predpisy, ktorými sa občanom priznávajú práva, 
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rýchle a účinne implementovali a uplatňovali. Budem aj naďalej uplatňovať duálny prístup 
spočívajúci v partnerstve s členskými štátmi v záujme zabezpečenia rýchleho súladu s právom 
EÚ, ale v prípade, že tento prístup zlyhá, nebudem váhať zaujať tvrdý postoj v prípade
porušenia právnych predpisov EÚ o právach občanov zo strany členských štátov s osobitným 
dôrazom na účinnú implementáciu smernice 2004/38/ES o voľnom pohybe vo všetkých 27 
členských štátoch. V podobnom duchu sa budem zaoberať implementáciou našich 
komplexných antidiskriminačných právnych predpisov. Tiež by som chcela otvoriť proces 
reflexie o tom, ako najlepšie odstrániť diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, vrátane 
miesta pobytu, v rámci EÚ, ktorá zatiaľ nie je pokrytá antidiskriminačnými právnymi 
predpismi. V duchu Európy občanov okrem toho zamýšľam v spolupráci s inými komisármi 
využívať nové možnosti stanovené Lisabonskou zmluvou na efektívnejšie využívanie práv 
občanov na diplomatickú a konzulárnu ochranu.

Pri práci na týchto troch politických prioritách budem využívať nástroje, ktoré má Komisia 
k dispozícii, vrátane internetu, s cieľom zabezpečiť účinnejšie informovanie o politikách EÚ 
a ich konkrétnom vplyve na občanov. V spolupráci s predsedom sa okrem toho postarám o to, 
aby všetky záležitosti EÚ s významom pre občanov boli oznamované dôrazne 
a profesionálne. V partnerstve s Európskym parlamentom zamýšľam v rámci výkonu mojej 
funkcie zabezpečovať, aby všetci občania boli dobre informovaní o svojich právach 
a povinnostiach v kontexte EÚ a o tom, čo EÚ robí a čo reprezentuje.

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?

Hneď po tom, čo nová Komisia začne vykonávať svoj mandát, zamýšľam predložiť (spolu 
s komisárom pre vnútorné veci) akčný plán na realizáciu štokholmského programu. Bude 
zahŕňať komplexný prehľad konkrétnych budúcich opatrení EÚ zameraných na rozvoj 
a posilnenie európskeho priestoru spravodlivosti, slobody a bezpečnosti v prospech občanov. 
Štokholmský program zahŕňa okolo 170 iniciatív a preto je ako legislatívny program 
v mnohých aspektoch porovnateľný s programom na vytvorenie jednotného trhu z roku 1992. 
Účinná implementácia štokholmského programu si bude vyžadovať presné zameranie 
a stanovenie priorít.

Počas prvej polovice môjho mandátu (2010 – 2012) mienim venovať svoj čas a energiu najmä 
týmto iniciatívam:

- Chcela by som dosiahnuť významný pokrok v práci na európskom záväzkovom práve 
s cieľom uľahčiť cezhraničné transakcie najmä medzi podnikmi a spotrebiteľmi. Preto 
mám v úmysle zavŕšiť s pomocou akademických odborníkov z celej Európy prácu na 
jednotnom referenčnom rámci v priebehu roku 2010 a následne ho začleniť do právneho 
nástroja, s ktorým bude verejnosť dobre oboznámená. Rovnako by som chcela urýchliť 
prácu na štandardných podmienkach, ktoré sú dôležitým nástrojom pre spoľahlivejšie 
a menej nákladné vzťahy medzi podnikmi a spotrebiteľmi na našom vnútornom trhu. 
Okrem toho by som rada úzko spolupracovala s Parlamentom a Radou na úspešnom 
ukončení prebiehajúceho legislatívneho procesu týkajúceho sa smernice o právach 
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spotrebiteľov. Táto smernica m zásadný význam pre pevné zakotvenie práv spotrebiteľov 
ako aj pre nastolenie rovnakých podmienok pre podniky. Mojou prioritou bude 
zabezpečiť, aby bol ďalší rozvoj tejto smernice v súlade s širšou prácou na európskom 
záväzkovom práve a aby viedol k celkovému posilneniu práv spotrebiteľov a tým aj 
k vyššej úrovni ochrany spotrebiteľov. Pri všetkých záležitostiach týkajúcich sa 
spotrebiteľov budem úzko spolupracovať s komisárom pre zdravie a spotrebiteľskú 
politiku.

- Chcela by som rýchlo dosiahnuť pokrok vo veci prerokúvaného návrhu o práve 
uplatniteľnom na manželské veci („Rím III“). Som zástancom zapojenia všetkých 
členských štátov do všetkých politík EÚ. Zároveň som však presvedčená, že vzhľadom na 
ľudský rozmer tohto návrhu, ktorým by bolo možné odstrániť značnú právnu neistotu detí 
a ich rodičov v často sporných situáciách zahŕňajúcich dve národnosti, už nemôžeme 
ďalej čakať. Ak sa nenájde iné riešenie, som v priebehu prvých mesiacov môjho mandátu 
pripravená predložiť návrh na posilnenú spoluprácu pre „Rím III“. Posilnenou 
spoluprácou v tejto záležitosti sa všetkým členským štátom vyšle silný signál. Prirodzene, 
úprimne dúfam, že k fundovanému návrhu Komisie podporovanému mnohými členskými 
štátmi sa v krátkom čase  pripoja všetky členské štáty. 

- Pokiaľ ide o presadzovanie práv prenesených na EÚ zákonom, domnievam sa, že urgentne 
potrebujeme vniesť do súčasných foriem kolektívneho domáhania sa práv existujúcich 
alebo navrhovaných v rôznych oblastiach politiky EÚ procesnú jednotnosť. Preto mám 
v úmysle navrhnúť komisárom pre zdravie a spotrebiteľskú politiku a pre hospodársku 
súťaž, aby sme v roku 2010 spoločne viedli konzultácie so všetkými príslušnými 
zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť jednotnosť občianskeho procesného práva 
a posúdiť, ako sa možno vyhnúť fragmentárnej právnej úprave.

- Pokiaľ ide o ochranu údajov, plánujem dôkladne preskúmať acquis EÚ v tejto oblasti 
a promptne ju modernizovať. Mojím zámerom je skonsolidovať existujúce právne nástroje 
(najmä všeobecnú smernicu o ochrane údajov z roku 1995 a rámcové rozhodnutie 
o policajnej a justičnej spolupráci v trestných veciach z roku 2008) do moderného 
a komplexného právneho nástroja, ktorý by zahŕňal zmeny vyplývajúce z Lisabonskej 
zmluvy a bol by v plnom súlade s článkom 7 charty EÚ a zohľadňoval rýchly vývoj 
informačnej spoločnosti.

- Občanom EÚ stojí pri výkone práva voľného pohybu alebo pri cezhraničnom obstarávaní 
tovaru alebo služieb v ceste ešte stále príliš veľa prekážok. Mali by byť schopní využívať 
svoje práva ako občania EÚ rovnako ako využívajú svoje práva ako občania členského 
štátu. Mojou prvou prioritou v tejto súvislosti bude zabezpečiť úplnú implementáciu 
smernice 2004/38/ES o voľnom pohybe vo všetkých 27 členských štátoch. Okrem toho 
chcem v roku 2010 vypracovať podrobnú správu o tom, aké ďalšie priame alebo nepriame 
prekážky vytvárajú národné hranice v každodennom živote občanov a pri skutočnom 
výkone ich práv vyplývajúcich z občianstva Únie. Na základe takejto správy mám 
v úmysle predložiť návrhy, ktorých cieľom je ďalšie uľahčenie výkonu práv občanov EÚ 
voľne sa pohybovať a usadiť na území členských štátov na základe článku 21 ods. 2 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Zároveň chcem preskúmať, akú pridanú hodnotu by 
malo použitie článku 18 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na odstránenie (ak je 
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to vhodné a praktické) diskriminácie na základe štátnej príslušnosti vrátane miesta pobytu, 
ktorá stále bráni v dosiahnutí plného účinku občianstva Únie.

- V občianskoprávnych veciach mám v úmysle zrevidovať nariadenie „Brusel I“ 
o právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 
s cieľom zrušiť exequatur pre občianske a obchodné rozhodnutia a rozšíriť vzájomné 
uznávanie na nové oblasti.

- V boji proti diskriminácii na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, 
náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie (porov. 
článok 10 a 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) zamýšľam vykonávať svoju úlohu 
v rámci inštitucionálnej štruktúry tak, aby sa dosiahlo prijatie legislatívnych návrhov 
predložených Komisiou v roku 2008 (zákaz diskriminácie na pracovisku, materská 
dovolenka, samostatne zárobkovo činné osoby). Budem sa tiež usilovať o to, aby sa 
v plnej miere uplatňovala zásada rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi v celej EÚ 
a aby sa viac zviditeľnili praktické výsledky jej uplatňovania, okrem iného aj 
podporovaním práce na charte žien na počesť 15. výročia pekinskej konferencie v roku 
2010, o ktorej sa zmienil predseda Barroso vo svojom prejave na plenárnom zasadnutí 
Európskeho parlamentu v septembri 2009. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť vo 
Vilniuse považujem za významný počin a som odhodlaná mu poskytnúť plnú podporu, 
aby od leta 2010 mohol začať svoju činnosť. Zároveň je nutné, aby sme vypracovali 
modernú stratégiu na podporu rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, a preto mám 
v tejto súvislosti v úmysle predložiť v roku 2010 viacročnú stratégiu. V priebehu prvého 
roka môjho mandátu bude taktiež predložená stratégia v oblasti zdravotného postihnutia 
na obdobie od roku 2010. Vo všeobecnejšej rovine by som chcela zvýšiť informovanosť 
širokej verejnosti o spoločenskom pokroku, ktorý EÚ dosiahla v uplynulých desaťročiach 
v boji proti diskriminácii. Mám v úmysle úzko spolupracovať s komisárom pre 
zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie vo všetkých otázkach tákajúcich sa boja proti 
diskriminácii – najmä pokiaľ ide o situáciu Rómov v EÚ – ako aj v otázke sociálnych 
práv.

- Násilie páchané na ženách považujem za vážny problém našej spoločnosti, ktorý sa 
dotýka európskych hodnôt a týka sa všetkých 27 členských štátov. Z tohto dôvodu chcem 
pracovať na rozhodnej jednotnej reakcii na tento fenomén a vypracovať politický rámec, 
ktorý umožní inštitúciám EÚ a členským štátom spoločne bojovať proti násiliu 
páchanému na ženách.

- Budem spolupracovať s predsedom na návrhu, ktorý by mal byť predložený v rámci jeho 
právomoci, na prípravu prístupu EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach 
a základných slobodách (článok 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii) a na predložení 
odporúčania začať rokovania s Radou Európy čo najskôr v roku 2010.

- Budem spolupracovať s predsedom a podpredsedom pre medziinštitucionálne vzťahy 
a administratívu s cieľom predložiť na základe článku 24 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a výsledkov verejnej konzultácie začatej v roku 2009, v rámci právomoci 
predsedu, nariadenie o postupe a podmienkach požadovaných pre predloženie novej 
občianskej iniciatívy v zmysle článku 11 Zmluvy o Európskej únii.
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- Prvú polovicu svojho mandátu využijem na intenzívnejšiu prácu na systéme elektronickej 
justície ako účinnom nástroji pre ľahký a nebyrokratický prístup k právu vo všetkých 27 
členských štátoch a na preskúmanie ďalších konkrétnych opatrení zameraných na 
zlepšenie vzdelávania v súdnictve a rozvoj európskej právnej kultúry medzi právnikmi 
členských štátov (napríklad prostredníctvom nového programu „Erasmus pre sudcov“).

- Chcela by som obnoviť súčasný program „Občania pre Európu“, ktorý končí v roku 2013.
Ďalšia generácia tohto programu by sa mala zamerať na praktické programy, ktoré 
posilňujú európsku identitu (ako partnerstvo miest), kultúrnu a jazykovú výmenu ako aj na 
konkrétne skúsenosti týkajúce sa našich spoločných európskych hodnôt.

Dovoľte mi tiež zmieniť sa o dvoch projektoch, ktorým by som sa chcela venovať 
v strednodobom časovom horizonte:

- prechod od prvých stavebných blokov európskeho záväzkového práva (jednotný 
referenčný rámec, štandardné podmienky, práva spotrebiteľov) k európskemu 
občianskemu zákonníku, ktorý by mohol mať podobu dobrovoľného nástroja na zlepšenie 
súdržnosti alebo voliteľného 28. režimu zmluvného práva či ambicióznejšieho projektu,

- premena Eurojustu na Európsku prokuratúru v zmysle článku 86 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Prístup občanov k informáciám o inštitúciách a práve EÚ považujem za dôležitú súčasť 
európskeho občianstva. Z tohto dôvodu budem plne podporovať úsilie Úradu pre publikácie –
ktorý slúži všetkým inštitúciám EÚ – vytvoriť počas môjho mandátu portál pre jednotný 

prístup k právu Európskej únie, ktorý bude zahŕňať všetky fázy rozhodovacích postupov 
vrátane transpozície práva EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov ako aj judikatúru 
Súdneho dvora a vnútroštátnych súdov pri uplatňovaní práva EÚ.

Potrebu zabezpečiť dobrú kvalitu legislatívnych návrhov budem považovať za horizontálnu 
úlohu v rámci celej oblasti mojej pôsobnosti. Vysoká kvalita návrhov je prvým krokom k 
úspešnej implementácii a účinnému presadzovaniu acquis. Len za týchto podmienok dokáže 
Európa priniesť konkrétne výsledky v prospech občanov. 

Sekretariát


