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Viviane REDING

(pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo)

Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost

1. Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za 
prevzem funkcije komisarja in pospeševanje splošnega evropskega interesa, zlasti 
na področju, za katero bi bili odgovorni? Kaj vas k temu spodbuja? Kako lahko 
Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, da vaše 
pretekle, trenutne in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma v vaše opravljanje 
dolžnosti znotraj Komisije? 

Ker sem odrasla v Luksemburgu, državici s številnimi mejami, sem že zgodaj spoznala pomen 
meja v Evropi v vsakodnevnem življenju državljanov. Zato je za nas Luksemburžane 
„Schengen“ veliko več kot le politični pojem. Fizična in pravna odstranitev meja, ki bi 
državljanom olajšala življenje, zmanjšala stroške poslovnih transakcij in zbližala Evropejce, 
je bila moja motivacija za vstop v evropsko politiko. 

Ta osebna izkušnja me je spodbudila, da sem kot podpredsednica Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Evropskega parlamenta (1997–1999) delala na 
področju pravosodja in notranjih zadev. Že takrat sem se zavzemala za večjo vključenost 
Evropskega parlamenta in Evropskega sodišča v to pomembno področje politike. To se je s 
sprejetjem Lizbonske pogodbe tudi uresničilo. Le tri dni pred začetkom veljavnosti Lizbonske 
pogodbe sem bila imenovana za komisarko za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo, 
kar me približuje svojim najglobljim političnim prepričanjem. 

Izkušnje, ki sem jih pridobila kot nacionalna in nato evropska parlamentarka, bodo močno 
vplivale na delo na področju, ki mi je bilo zaupano. Politično kariero sem začela leta 1979 in 
kot članica luksemburškega parlamenta delala deset let. Nato sem dva mandata (1989–1999) 
delala kot članica Evropskega parlamenta.

V političnem življenju me je vodila potreba po doseganju oprijemljivih rezultatov za 
državljane. V tem smislu je bilo ključnega pomena obdobje od 1981 do 1999, ko sem 
opravljala delo občinske svetnice v mestu Esch-sur-Alzette v Luksemburgu. Kot predsednica 
Odbora za peticije Evropskega parlamenta (1989–1992) sem dobila temeljit vpogled v 
probleme državljanov in njihovih pričakovanj v zvezi z evropskimi institucijami. To je 
pozneje zelo vplivalo na moje delo v Evropski komisiji.
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Kot evropska komisarka za izobraževanje in kulturo (1999–2004) sem se osredotočila na 
pobude, ki so imele neposreden vpliv na državljane (npr. program izmenjave študentov 
„Erasmus Mundus“). V drugem mandatu sem kot komisarka za informacijsko družbo in 
medije (od 2004) z močno podporo Evropskega parlamenta uvedla novo razsežnost 
potrošniških in državljanskih pravic v zakonodajo o telekomunikacijah, vključno z nižjimi 
cenami gostovanja, enotno številko za nujne klice (112),  strožjimi določbami o zaščiti 
osebnih podatkov in povečanimi pravicami za uporabnike interneta.

Kot političarka sem vedno pripisovala velik pomen enaki obravnavi žensk in moških. S tem 
vprašanjem sem se začela ukvarjati, ko sem postala nacionalna predsednica krščansko-
socialnih žensk v Luksemburgu (1988–1993). Delo na tem področju sem okrepila kot 
podpredsednica Odbora za socialne zadeve, zaposlovanje in delovno okolje Evropskega 
parlamenta (1992–1994) in ga nadaljevala v okviru svojega bolj tehničnega portfelja, 
informacijska družba in mediji, ko sem spodbujala večjo vključenost mladih žensk na delovna 
mesta na področju IT. Menim, da je enakost žensk, ki je bila dosežena z vključitvijo člena 
119 EGS (zdaj člena 157 PDEU) v Rimsko pogodbo, ena najbolj revolucionarnih družbenih 
dosežkov evropske integracije.

Za izvajanje odgovornosti, ki mi jo je zaupal predsednik Barroso, da skupaj z njim 
nadzorujem obveščevalno dejavnost Komisije, se lahko oprem na izkušnje iz novinarstva.
Poleg tega sem pri svojem delu vedno dajala prednost učinkovitemu obveščanju o politikah 
EU, ki neposredno vplivajo na državljane. Veselim se, da bom na podlagi te izkušnje povečala 
učinkovitost obveščanja o vprašanjih EU in ga usmerila v lokalne in regionalne medije, ki 
bodo Evropo bolj približali državljanom.

Kot članica Komisije od leta 1999 sem v celoti spoštovala besedilo in duh Pogodbe, zlasti 
obveznost delovanja v evropskem interesu, prav tako nisem sprejemala nobenih navodil iz 
domovine ali od katerega koli drugega organa. Moje ravnanje bo še naprej ostalo isto v skladu 
s členom 17(3)  PEU in členom 245 PDEU, ki upoštevata, da je Komisija zavezana 
neodvisnemu delovanju. Zavezujem se, da bom spoštovala vsa načela iz Kodeksa ravnanja 
komisarjev in se vzdržala vsakega ravnanja, ki ne bi bilo združljivo z mojim položajem. V 
skladu s Kodeksom ravnanja komisarjev bom v primeru sprememb posodobila svojo izjavo o 
interesih, ki je na voljo na spletu.

Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom ter njegovimi 
odbori

2. Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim 
menite, da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših 
oddelkov ter mu o tem poročati?

Kot kandidatka za podpredsednico in članica kolegija od leta 1999 nameravam svoje izkušnje 
tudi v prihodnje dajati na voljo kolegiju. Še vedno bo zame zelo pomembna kolegialnost, 
hkrati pa bom sprejela polno politično odgovornost za dejavnosti, ki jih izvajajo službe v moji 
pristojnosti. Seveda bom še naprej na voljo Evropskemu parlamentu in njegovim odborom, 
redno bom tudi poročala in izmenjevala informacije s Parlamentom. V okviru svoje 
institucionalne vloge bom Evropskemu parlamentu pomagala pri izvajanju novih pristojnosti 
iz Lizbonske pogodbe na področju pravosodja, temeljnih pravic in državljanstva. Tesno 
sodelovanje z Evropskim parlamentom bo zame ključnega pomena, da zagotovim politike, 
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usmerjene v potrebe državljanov in varstvo njihovih pravic. Kot do zdaj, lahko Evropski 
parlament tudi v prihodnje pričakuje, da bom osebno sodelovala v pomembnih pogajanjih in 
razpravah.

3. Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 
zakonodajnih pobud, tudi upoštevaje začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe? Ali 
ste v zvezi z načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki pripravljeni posredovati 
Parlamentu enakovredne informacije in dokumente kot Svetu?

Zavezujem se, da bom skupaj z Evropskim parlamentom v celoti izvajala določbe Okvirnega 
sporazuma glede izmenjave informacij med Komisijo in Evropskim parlamentom ter v celoti 
uveljavljala določbe Lizbonske pogodbe. Tesno nameravam sodelovati z Evropskim 
parlamentom, če bo od Komisije zahteval predstavitev zakonodajnih predlogov. V okviru 
svojih pristojnosti nameravam Evropski parlament, tako njegove odbore kot plenarno 
skupščino, izčrpno in pravočasno obveščati o tekočih postopkih in pri obravnavi novih pobud.
Menim, da enaka obravnava Parlamenta in Sveta ni le pravno obvezna v okviru rednega 
zakonodajnega postopka, pač pa je tudi politična obveza za komisarja, ki mora za svoje delo v 
prvi vrsti odgovarjati neposredno izvoljenim članom Evropskega parlamenta. 

Vprašanja v zvezi z delovnim področjem

4. Katere so tri najpomembnejše prednostne naloge, ki jih želite izpolniti na svojem 
predvidenem delovnem področju, po potrebi upoštevaje finančno, gospodarsko in 
socialno krizo ter vprašanja v zvezi s trajnostnim razvojem?

Lizbonska pogodba določa nove pristojnosti Evropske unije na področju pravosodja, 
temeljnih pravic in državljanstva, in sicer po „metodi Skupnosti“. Moja splošna prednostna 
naloga bo celovito izvajanje novih možnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba v interesu vseh 
državljanov. Tri konkretne prednostne naloge (zame vse enako pomembne) pa bodo: razvoj 
pristnega evropskega pravosodnega območja brez meja, trdno in usklajeno evropsko območje 
za temeljne pravice in okrepitev Evrope po meri državljanov.

V zvezi s prvo prednostno nalogo (pravosodje) nameravam zagotoviti, da razlike med 
nacionalnimi pravosodnimi sistemi ne bodo več ovirale državljanov pri iskanju pravice in da 
se bosta medsebojno priznavanje in medsebojno zaupanje v 27 državah članicah povečala ter 
dopolnila z ustreznimi ukrepi za usklajevanje. V zvezi s civilnim in gospodarskim pravom 
nameravam za pogodbena razmerja na notranjem trgu, zlasti razmerja med podjetji in 
potrošniki, zagotoviti varnejšo in bolj usklajeno podlago za lajšanje čezmejnih transakcij.
Zato bom gradila na prvih treh gradnikih usklajenega evropskega pogodbenega prava, in sicer 
standardnih pogojih, potrošniških pravicah in skupnih načelih pogodbenega prava, da se 
postavijo temelji za razvoj evropskega civilnega zakonika v prihodnosti (v obliki 
neobveznega instrumenta za izboljšanje skladnosti, neobveznega 28. režima iz pogodbenega 
prava ali kot bolj ambiciozen projekt). Prav tako bom začela razpravo o boljši ureditvi 
poslovnega prava na notranjem trgu, in sicer o določitvi skupnih pravil o zakonih, ki se 
uporabljajo v pravu družb, zavarovalniških pogodbah in prenosu terjatev. Poleg tega 
nameravam predlagati ukrepe v podporo gospodarski dejavnosti, tako da se bo zagotovilo 
učinkovitejše izvajanje zakonodajnih odločb (kot je odprava postopka eksekvature), vključno 
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z uporabo modernih tehnologij. Na področju pravosodja bodo pomembna točka dnevnega 
reda čezmejni vidiki družinskega prava. Na področju kazenskega pravosodja se moramo 
osredotočiti na ukrepe, ki krepijo državljanske pravice v okviru čezmejnih kazenskih 
postopkov, in s primerljivimi odvračilnimi sankcijami pomagati ustreznim organom v boju 
proti čezmejnemu kriminalu. Sem je vključen razvoj obsežnega sistema za pridobivanje 
dokazov v primerih čezmejnega kriminala. Okrepitev Eurojusta in njegov prehod v Evropsko 
javno tožilstvo je ključni cilj Lizbonske pogodbe, na podlagi katerega nameravam v svojem 
mandatu doseči znaten napredek.

Trdno in usklajeno evropsko območje temeljnih pravic, ki je moja naslednja prednostna 
naloga, se oblikuje tako, da trije sistemi temeljnih pravic, ki jih imamo v EU (Listina EU o 
temeljnih pravicah, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
in temeljne pravice, ki jih zagotavljajo ustave držav članic) skupaj učinkovito delujejo, se 
dopolnjujejo in drug drugega utrjujejo v interesu vsakega posameznika v EU. V zvezi z 
Listino EU (ki se nanaša predvsem na institucije in organe EU) bo moja glavna naloga 
zagotoviti skladnost vse predlagane zakonodaje EU z vsemi temeljnimi pravicami Listine, 
vključno s človekovim dostojanstvom, svobodo izražanja, pravico do zasebnosti, lastninsko 
pravico, pravico do gospodarske pobude, enakostjo pred zakonom, nediskriminacijo, 
dostopom do pravnega varstva in pravičnostjo v pravnih postopkih. Zlasti bom pozorna na 
ocene učinka in predloge drugih služb Komisije, da bo zagotovljena popolna skladnost z 
Listino EU o temeljnih pravicah.  Prav tako nameravam okrepiti zakonodajo EU, ki varuje 
otrokove pravice, in zagotoviti, da bomo imeli na voljo moderno in usklajeno strategijo 
politike, ki se nanaša na diskriminacijo na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti (člena 10 in 19 PDEU). Zelo 
pomembno vprašanje je tudi varstvo podatkov. Pravica do zasebnosti (člen 7 Listine EU) je 
bistvena za svobodo posameznika. Ta pravica zahteva posebno pozornost, saj v današnjem 
času moderne tehnologije za izmenjavo in shranjevanje podatkov postajajo standardno orodje 
tako v podjetjih (zlasti v novih tržnih tehnikah prek interneta) kot v vladi (zlasti v zvezi s 
preprečevanjem kriminala in izvajanjem kazenskega pregona). Trdno verjamem, da bodo 
državljani verjeli v Evropo le, če bomo še naprej zagotavljali varovanje osebnih podatkov 
pred nepooblaščeno uporabo in če se bodo državljani lahko sami odločali, ali se njihovi 
podatki lahko obdelajo ali ne. Zato nameravam združiti pravila EU o varovanju podatkov v 
moderen in obširen pravni instrument. Tesno bom sodelovala s Svetom Evrope, da se v zvezi 
z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin zagotovi 
usklajenost našega delovanja na področju temeljnih pravic, pri čemer se bodo upoštevale naše 
različne pristojnosti. S predsednikom bom oblikovala predlog za mandat za pogajanje za 
pristop EU k Strasbourški konvenciji, ki je določen z Lizbonsko pogodbo in bo v najkrajšem 
času predstavljen v okviru njegovih pristojnosti.  V zvezi z nacionalno ravnjo varstva 
temeljnih pravic nameravam skrbno spremljati ustavne spremembe in sodno prakso 
nacionalnih ustavnih ali vrhovnih sodišč ter spodbujati izmenjavo pravnega strokovnega 
znanja med nacionalno in evropsko ravnjo, ki bo prispevala h oblikovanju kulture evropskih 
temeljnih pravic. Za sodelovanje s Komisijo bom zaprosila tudi Agencijo za temeljne pravice 
na Dunaju.

Pri moji naslednji prednostni nalogi (Evropa po meri državljanov) se želim osredotočiti na 
konkretne ukrepe za spodbujanje in varovanje pravic državljanov v njihovem vsakdanjem 
življenju. V zvezi s tem se lahko in mora narediti več, kot je poudaril Alain Lamassoure v 
poročilu „Le citoyen et l'application du droit communautaire„ z dne 8. junija 2008. Tesno 
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nameravam sodelovati z Evropskim parlamentom, da izboljšamo naša prizadevanja za 
zagotovitev boljšega obveščanja državljanov o njihovih pravicah in zapolnimo vrzeli v 
zakonodajnem okviru. Menim, da je potrebna pazljivost pri zagotavljanju hitrega in 
učinkovitega izvajanja ter uporabe evropskih zakonov, ki državljanom podeljujejo pravice. Še 
naprej bom izvajala dvotirni pristop partnerstva z državami članicami, da bo zagotovljena 
hitra uskladitev z zakonodajo EU. Če se to ne bi obneslo in bi države članice kršile 
zakonodajo EU o pravicah državljanov, bom uporabila odločen pristop, s posebnim 
poudarkom na učinkovitem izvajanju Direktive 2004/38/ES o prostem gibanju v vseh 27 
državah članicah. Podobno pozornost bom namenila izvajanju naše obsežne zakonodaje o 
nediskriminaciji. Prav tako želim sprožiti razpravo o najboljšem načinu odpravljanja 
diskriminacije v EU na podlagi nacionalnosti, vključno z bivanjem, ki do sedaj ni bilo zajeto v 
obstoječi zakonodaji o nediskriminaciji. V duhu Evrope po meri državljanov nameravam, v 
sodelovanju z drugimi komisarji, izkoristiti tudi nove možnosti iz Lizbonske pogodbe za 
učinkoviteje uveljavljanje pravic državljanov v zvezi diplomatsko in konzularno zaščito. 

V zvezi s temi tremi prednostnimi nalogami politike bom uporabila instrumente, ki so na 
voljo Komisiji za učinkoviteje obveščanje o politikah EU in njihovem dejanskem vplivu na 
državljane, vključno z uporabo interneta. Poleg tega bom skupaj s Parlamentom zagotovila, da 
se bo obveščanje o vseh vprašanjih EU, ki se nanašajo na državljane, izvajalo odločno in 
profesionalno. Svojo vlogo bom izpolnila, v sodelovanju s Parlamentom, tudi pri 
zagotavljanju dobre obveščenosti državljanov o njihovih pravicah in dolžnostih v okviru EU 
ter njihovem ozaveščanju o delovanju in pomenu EU. 

5. Katere specifične zakonodajne in nezakonodajne pobude nameravate dati in po 
kakšnem časovnem razporedu? Kaj konkretnega lahko obljubite v zvezi s 
prednostnimi nalogami in zahtevami odborov, ki so v prilogi in bi spadali na vaše 
delovno področje? Kako bi osebno zagotovili visoko kakovost zakonodajnih 
predlogov?

Takoj ko bo nova Komisija začela delovati, nameravam predložiti (skupaj s komisarjem za 
notranje zadeve) akcijski načrt za izvajanje Stockholmskega programa. Obsegal bo obsežen 
pregled konkretnih prihodnjih ukrepov EU za razvoj in okrepitev evropskega območja 
pravice, svobode in varnosti v službi državljanov. Stockholmski program zajema okoli 170 
pobud. Zato se šteje za zakonodajni program, ki je v več pogledih primerljiv s programom 
enotnega trga iz leta 1992. Za učinkovito izvajanje Stockholmskega programa se bo treba 
osredotočiti na prednostne naloge.

V prvem delu mandata (2010–2012) želim svoj čas in energijo posvetiti naslednjim pobudam:

- Doseči želim znaten napredek v prizadevanjih za novo evropsko pogodbeno pravo, da se 
bodo olajšale čezmejne transakcije, zlasti med podjetji in potrošniki. Zato nameravam v 
letu 2010 dokončati – s pomočjo akademskega znanja iz cele Evrope – skupni referenčni 
okvir in ga nato vključiti v dobro oglaševan pravni instrument. Prav tako želim pospešiti 
delo o standardnih pogojih, ki so osnovno orodje za zanesljivejše in cenejše odnose med 
podjetji in potrošniki na notranjem trgu. Nadalje bi rada tesneje sodelovala s Parlamentom 
in Svetom, da se uspešno dokonča zakonodajni postopek v zvezi z direktivo o pravicah 
potrošnikov. Ta direktiva je izredno pomembna za potrošniške pravice in enake pogoje za 
podjetja. Moja prednostna naloga bo zagotoviti, da bo nadaljnji razvoj te direktive v 
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skladu z širšim delom o evropskem pogodbenem pravu in da bo omogočil splošno 
okrepitev potrošniških pravic, s katerimi se bo zagotovila visoka stopnja varovanja 
potrošnikov. V zvezi z vsemi vprašanji o potrošnikih bom tesno sodelovala s komisarjem 
za zdravje in varstvo potrošnikov.

- Doseči želim hiter napredek v zvezi z nedokončanim predlogom o uporabnem pravu za 
zakonske spore („Rim III“). Trdno verjamem v sodelovanje vseh držav članic v vseh 
politikah EU. Vendar sem tudi prepričana, da zaradi človeške razsežnosti tega predloga, ki 
bi lahko v veliki meri odpravil pravno negotovosti za otroke in njihove starše v pogosto 
nasprotujočih si dvonacionalnih situacijah, ne smemo preveč odlašati. Če ne bo druge 
rešitve, sem pripravljena predstaviti predlog za okrepljeno sodelovanje za „Rim III“ že v 
prvih mesecih mandata. Okrepljeno sodelovanje v tej zadevi bo za države članice jasen 
znak. Seveda iskreno upam, da bo dober predlog Komisije, ki ga bodo podprle številne 
države članice, hitro prepričal vse druge države članice k pridružitvi.

- V povezavi z uveljavljanjem pravic iz zakonodaje EU menim, da moramo v sedanje 
oblike kolektivnih pravnih sredstev, ki obstajajo ali so predlagane na različnih področjih 
politik EU, uvesti proceduralno skladnost. Zato nameravam komisarju za zdravje in 
varstvo potrošnikov ter komisarju za konkurenco predlagati, da se v letu 2010 skupaj 
posvetujemo z vsemi zadevnimi zainteresiranimi stranmi, da se zagotovi skladnost 
civilnega procesnega prava in ocenijo možne rešitve za preprečitev razdrobljene 
zakonodaje.

- V zvezi z varovanjem podatkov načrtujem natančen pregled pravnega reda EU o varstvu 
podatkov z namenom njegove hitre posodobitve. Obstoječe pravne instrumente (zlasti 
Direktivo o splošnem varstvu podatkov iz leta 1995 in Okvirni sklep iz leta 2008, ki se 
uporablja za policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah) želim združiti v 
moderen in obsežen pravni instrument, ki bo odražal vse spremembe iz Lizbonske 
strategije in bo v celoti skladen s členom 7 Listine EU, hkrati pa bo upošteval hiter razvoj 
informacijske družbe.

- Državljani EU se pri uveljavljanju pravice do prostega gibanja ali oskrbi z blagom in 
storitvami izven nacionalnih meja še vedno soočajo s številnimi ovirami. Svoje pravice 
kot državljani EU bi morali imeti možnost uporabljati na isti način kot pravice, ki jih 
imajo kot nacionalni državljani. Moja prva prednostna naloga v tem okviru bo zagotoviti 
celovito izvajanje Direktive 2004/38/ES o prostem gibanju v vseh 27 državah članicah.
Poleg tega želim v letu 2010 sestaviti obsežno poročilo o nadaljnjih neposrednih in 
posrednih ovirah zaradi nacionalnih meja, na katere državljani naletijo v vsakdanjem 
življenju, ter učinkovitem uveljavljanju njihovih pravic na podlagi državljanstva Unije. Na 
podlagi tega nameravam predstaviti predloge za nadaljnje lajšanje (poleg že obstoječe 
zakonodaje) uveljavljanja pravic državljanov EU v zvezi s prostim gibanjem in bivanjem 
na območju vseh držav članic v skladu s členom (2) PDEU. Prav tako želim izkoristiti 
potencialno dodano vrednost, ki jo ponuja uporaba člena 18(2) PDEU, da se odpravi, 
kadar je to primerno in praktično, diskriminacija na podlagi nacionalnosti, vključno z 
bivanjem, ki še vedno zmanjšuje popolni učinek državljanstva Unije. 

- V civilnih zadevah bom pregledala Uredbo Bruselj I o pristojnosti in priznavanju ter 
izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, da se odpravi postopek 
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eksekvature za odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah ter razširi vzajemno 
priznavanje na tista pravna področja, na katerih še ne velja.

- V zvezi z nediskriminacijo na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti (glej člena 10 in 19 PDEU) nameravam 
opravljati svojo institucionalno vlogo z namenom sprejetja zakonodajnih predlogov, ki jih 
je Komisija predstavila leta 2008 (nediskriminacija zunaj delovnega mesta, porodniški 
dopust in samozaposleni delavci). Prizadevala si bom tudi za učinkovito izvajanje enake 
obravnave žensk in moških v celi EU in njeno razpoznavnost v smislu praktičnih 
rezultatov, med drugim s podporo priprave Listine žensk (Women’s Charter), s katero bo 
leta 2010 obeležena 15. obletnica pekinške konference, za kar se je v svojem govoru na 
plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta septembra 2009 zavzemal predsednik 
Barroso. Veliko vlogo pripisujem Evropskemu inštitutu za enakost spolov, kateremu 
nameravam dati vso podporo, da bo do poletja 2010 začel delovati v Vilni. Hkrati moramo 
razviti moderno strategijo za spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi, zato 
nameravam leta 2010 v zvezi s tem predstaviti večletno strategijo. Strategija o invalidnosti 
zajema obdobje od leta 2010 in bo prestavljena v prvem letu mandata. Na splošno pa 
želim povečati ozaveščenost širše javnosti v zvezi z družbenim napredkom, ki ga je EU v 
zvezi z nediskriminacijo dosegla v zadnjih desetletjih. Tesno bom sodelovala s 
komisarjem za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje v zvezi z vprašanji 
nediskriminacije (zlasti položaj Romov v EU) in socialnimi pravicami.

- Mislim, da je nasilje nad ženskami v naši družbi resno vprašanje, ki zadeva evropske 
vrednote in vseh 27 držav članic. Zato bom ta pojav obravnavala s skupnim odzivom in 
oblikovala okvir politike za skupni boj proti nasilju nad ženskami na ravni držav članic in 
institucij EU.

- Skupaj s predsednikom bom pripravila predlog za pripravo pristopa EU k Evropski 
konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin  (člen 6(2) PEU), 
predstavljen v okviru njegovih pristojnosti, ter predstavitev priporočil za začetek pogajanj 
s Svetom Evrope čim prej v letu 2010.

- Sodelovala bom s predsednikom in podpredsednikom za medinstitucionalne odnose in 
administrativne zadeve ter v okviru pristojnosti predsednika predstavila uredbo o 
postopku in pogojih, zahtevanih za novo državljansko pobudo iz člena11 PEU, v skladu s 
členom 24(1) PDEU in rezultati javnega posvetovanja, ki se je začelo leta 2009. 

- Poleg tega bom v prvem delu mandata okrepila prizadevanja za e-pravosodje kot 
učinkovito orodje za lahek in nebirokratski dostop do pravnih instrumentov v vseh 27 
državah članicah ter raziskala nadaljnje konkretne ukrepe za izboljšanje sodnega 
izobraževanja in razvoja evropske pravne kulture med nacionalnimi pravniki (npr. v 
novem programu “Erasmus za sodnike“).

- Prenovila bi rada obstoječi program „Državljani za Evropo“, ki se bo iztekel leta 2013.
Naslednja generacija tega programa se mora osredotočiti na praktične programe, ki 
krepijo identiteto Evrope (kot je partnerstvo med mesti), izmenjavo kultur in jezikov ter 
konkretne izkušnje naših skupnih evropskih vrednosti.

Izpostavila bi rada še dva projekta, ki se ju bom lotila srednjeročno:
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- premik iz prvih treh gradnikov evropskega pogodbenega prava (skupni referenčni okvir, 
standardni pogoji in potrošniške pravice) k evropskemu civilnemu zakoniku, v obliki 
neobveznega orodja za izboljšanje skladnosti, neobveznega 28. režima iz pogodbenega 
prava ali kot bolj ambiciozen projekt,

- prehod Eurojusta v Evropsko javno tožilstvo, kakor je predvideno v členu 86 PDEU.

Pomembna razsežnost evropskega državljanstva je dostop državljanov do informacij o 
institucijah EU in do zakonodaje EU. Zato bom v celoti podpirala prizadevanja Urada za 
publikacije, ki je skupen vsem institucijam EU, da se bo v času mojega mandata oblikoval 
skupni portal za dostop do zakonodaje Evropske unije, ki bo vseboval vse stopnje postopkov 
odločanja, vključno s prenosom zakonodaje EU v nacionalne zakonodaje ter sodno prakso 
Sodišča in nacionalnih sodišč, ki uporabljajo zakonodajo EU.

Potrebo po zagotavljanju dobre kakovosti zakonodajnih predlogov bom v okviru svojega 
portfelja izvajala kot horizontalno nalogo. Kakovostni predlogi so prvi korak k uspešnemu 
izvajanju in učinkovitemu uveljavljanju pravnega reda, da se s konkretnimi rezultati zagotovi 
Evropa za državljane.


