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ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Maroš ŠEFČOVIČ  

Kandidat za potpredsjednika za međuinstitucijske odnose i predviđanja 

 

1. Opće kompetencije, predanost europskim ciljevima i osobna neovisnost 

Koji su aspekti Vaših osobnih kvalifikacija i iskustva posebno relevantni za preuzimanje dužnosti 

povjerenika i promicanje općeg europskog interesa, osobito u području za koje biste bili odgovorni? Što 

vas motivira? Kako ćete doprinijeti promicanju strateškog programa Komisije? Kako ćete provoditi 

rodno osviještenu politiku i integrirati rodnu perspektivu u sve javne politike koje spadaju u Vaš portfelj? 

Koja jamstva možete pružiti Europskom parlamentu u pogledu Vaše neovisnosti i kako ćete se pobrinuti 

za to da Vaše prošle, sadašnje ili buduće aktivnosti ne dovedu u pitanje obnašanje Vaših dužnosti u 

Komisiji? 

Smatram da uz svoje kvalifikacije i iskustvo mogu pridonijeti općem europskom interesu. 

Europskim poslovima bavim se već gotovo dva desetljeća, otkad sam diplomirao međunarodne odnose 

i ušao u diplomatsku službu 1990. Stekao sam podrobno znanje o europskim institucijama i neprestano 

predano radio za europski projekt. Prvo sam bio stalni predstavnik Slovačke pri EU-u, potom, pred 

kraj prve Barrosove Komisije, povjerenik za obrazovanje, osposobljavanje, kulturu i mlade. U drugoj 

Barrosovoj Komisiji bio sam potpredsjednik za međuinstitucijske odnose i upravu, a zatim 

potpredsjednik za energetsku uniju, koja je bila jedan od deset glavnih prioriteta sadašnje Komisije.  

Već se deset godina zalažem za promicanje europskih interesa, izgradnju snažnih odnosa s europskim 

institucijama i nastojim da Europa preuzme vodeću ulogu u prelasku na čistu energiju. Konkretno, 

ponosan sam na naše dalekosežne, inovativne inicijative sa snažnom socijalnom dimenzijom, a to su 

Europski savez za baterije, inicijativa za rudarske regije u tranziciji, Pametno financiranje za pametne 

zgrade i Europski savjetodavni centar za ulaganja (URBIS). Aktivno sudjelujem i u raspravama i 

odlučivanju u Kolegiju.  

U svojstvu člana Komisije moja su vodeća načela bliski odnosi i konstruktivna suradnja s Europskim 

parlamentom.  

Primjerice, tijekom svojeg prvog mandata kao potpredsjednik za međuinstitucijske odnose i upravu 

sudjelovao sam u ime Komisije u pregovorima o Okvirnom sporazumu s Europskim parlamentom. 

Kao potpredsjednik za energetsku uniju blisko sam surađivao sa suzakonodavcima na postizanju 

konsenzusa o svim zakonodavnim prijedlozima u okviru tog projekta. Uvjeren sam da se energetska 

unija ne može stvarati samo u Bruxellesu, pa sam zastupnike u Europskom parlamentu i nacionalnim 

parlamentima uključio u razne projekte, među ostalim u turneju o energetskoj uniji po državama 

članicama. Isto tako, u bliskoj suradnji sa zastupnicima u Europskom parlamentu nastojao sam 

osigurati da naš rad u okviru inicijative za rudarske regije u tranziciji dopre do njihovih izbornih 

jedinica i da se njegovo djelovanje osjeti i nakon mandata ove Komisije.  

Budem li potvrđen kao potpredsjednik, želim iskoristiti to iskustvo kako bih učvrstio naše strateško 

partnerstvo s Europskim parlamentom i time pridonio jačanju demokratskog legitimiteta u Europi.  
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Europski parlament u središtu je vizije novoizabrane predsjednice Ursule von der Leyen da poveća 

utjecaj europskih građana na oblikovanje našeg programa i jačanje naših ambicija. Jači Europski 

parlament znači jača Europa.  

To znači i da s Europskim parlamentom i Vijećem treba postupati jednako te da s nacionalnim 

parlamentima treba razvijati političke odnose.  

Novoizabrana predsjednica von der Leyen obvezala se dodatno učvrstiti naš poseban odnos s 

Europskim parlamentom. To je od ključne važnosti za jačanje veza između građana i institucija koje 

im služe kako bi se smanjio jaz između očekivanja i stvarnosti te poboljšalo informiranje o onome što 

Europa za njih čini.  

Od našeg bi posebnog odnosa građani trebali imati koristi.  

Imajući to na umu, pobrinut ću se da svi kolege povjerenici i ja tijekom cijelog mandata ustrajno 

njegujemo dobru suradnju s Europskim parlamentom kako bismo ispunili taj cilj. Više podrobnosti o 

tome navest ću u odgovoru na sljedeće pitanje.  

Budem li potvrđen kao potpredsjednik, dodatno ću ojačati provedbu rodno osviještene politike. Ta je 

politika već ugrađena u Ugovor o funkcioniranju Europske unije, u kojem je navedeno da „u svim 

svojim aktivnostima, Unija teži uklanjanju nejednakosti i promicanju ravnopravnosti između 

muškaraca i žena”. Ona je i dio Komisijina „Strateškog djelovanja za ravnopravnost spolova 2016. – 

2019.”, prema kojem se promicanje rodne ravnopravnosti mora osigurati primjenom te perspektive u 

svim aspektima djelovanja EU-a. 

Novoizabrana predsjednica von der Leyen u svojem je programu visok prioritet dala pitanju rodne 

ravnopravnosti i obvezala se da će predvoditi svojim primjerom tako što će uspostaviti rodno 

uravnotežen sastav Kolegija. Isto načelo namjeravam primijeniti na svoj tim.  

Obvezujem se i da ću primjenjivati inicijativu „Javna rasprava nije rasprava bez žena” pokrenutu u 

veljači, čiji je cilj da u svim panelima na javnim događanjima u organizaciji Komisije budu 

podjednako zastupljena oba spola.  

Nova strategija za rodnu ravnopravnost prilika je za daljnji razvoj pojma i primjene rodne 

ravnopravnosti u svim politikama EU-a. Snažnijom provedbom rodno osviještene politike u 

oblikovanju politika bolje se iskorištavaju resursi, povećava učinkovitost politike, podupire održivi 

razvoj i stvara pravednije društvo. Vjerujem da je pri izradi svakog prijedloga Komisije važno u obzir 

uzeti njegov utjecaj na rodnu ravnopravnost. Ako je taj utjecaj znatan, mora se navesti u objašnjenju 

priloženom prijedlogu. 

Naposljetku, obvezujem se da ću, budem li imenovan, od samog početka poštovati obveze neovisnosti, 

transparentnosti, nepristranosti i raspoloživosti predviđene člankom 17. stavkom 3. Ugovora o 

Europskoj uniji i člankom 245. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.  

Kao član prijašnjeg i sadašnjeg Kolegija ispunio sam sve obveze prema instituciji, uključujući 

dostavljanje i ažuriranje svih potrebnih izjava o financijskim interesima. Isto tako, uvijek sam 

poštovao slovo i duh Ugovorâ EU-a i obvezu djelovanja u europskom interesu. 

Budem li potvrđen kao član Kolegija, i dalje ću u potpunosti poštovati slovo i duh Ugovora.  

Konkretno, poštovat ću obvezu postupanja u europskom interesu i neću primati naputke bilo koje 

vlade ili drugog tijela. Poštovat ću i Kodeks ponašanja članova Europske komisije i njegove odredbe o 
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sukobu interesa. Moja je izjava o sukobu interesa dovršena i dostupna javnosti. U slučaju promjena 

odmah ću je ažurirati. 

 

2. Upravljanje portfeljem i suradnja s Europskim parlamentom 

Kako vidite svoju ulogu člana Kolegija povjerenika? U kojem pogledu smatrate da biste bili odgovorni 

Parlamentu za svoje postupke i djelovanje svojih odjela? Na što ste se konkretno spremni obvezati u 

pogledu veće transparentnosti, bolje suradnje i konkretnog daljnjeg postupanja u vezi sa stajalištima 

Parlamenta i njegovim zahtjevima za zakonodavne inicijative? Jeste li spremni informacije i dokumente o 

planiranim inicijativama ili tekućim postupcima pružati Parlamentu u jednakoj mjeri kao i Vijeću? 

Suradnja s Europskim parlamentom neizmjerno mi je važna.  

Budem li potvrđen kao član Kolegija, preuzet ću punu političku odgovornost za aktivnosti u području 

moje nadležnosti, kako je utvrđeno u mandatnom pismu koje mi je poslano 10. rujna 2019. Veliku 

važnost pridajem načelu kolegijalnosti, stoga ću u tom smislu blisko surađivati s drugim članovima 

Kolegija. Blisko ću surađivati s kolegama u razvoju i provedbi prioritetnih inicijativa.  

Posebno bih se zalagao da putem strateškog partnerstva s Europskim parlamentom izradimo snažne 

politike temeljene na širokom konsenzusu proeuropskih snaga.  

Učinkovita i lojalna međuinstitucijska suradnja neophodna je za funkcioniranje institucionalnog okvira 

EU-a te za učinkovitost i legitimitet sustava donošenja odluka EU-a. Ona počiva na određenim 

vodećim načelima koja sam u potpunosti spreman slijediti. Među njima su otvorenost, uzajamno 

povjerenje, učinkovitost i redovita razmjena informacija. U političkim smjernicama i mandatnim 

pismima novoizabrane predsjednice Ursule von der Leyen u potpunosti se odražavaju ta načela i ističe 

cilj jačanja posebnog odnosa Europskog parlamenta i Komisije.  

Budem li potvrđen kao potpredsjednik za međuinstitucijske odnose i predviđanja, neumorno ću raditi 

na ostvarenju tog cilja, pri čemu ću osigurati puno poštovanje i provedbu odredaba Okvirnog 

sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Vijeća iz 2010. te Međuinstitucijskog 

sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva iz 2016.  

Primjerice:  

Daljnje postupanje u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim zahtjevima za zakonodavne 

inicijative 

Novoizabrana predsjednica Ursula von der Leyen podupire pravo inicijative Europskog parlamenta. 

Obvezala se da će, kad Parlament većinom glasova svojih članova donese rezolucije kojima se od 

Komisije traži da podnese zakonodavne prijedloge, Kolegij odgovoriti predlaganjem zakonodavnog 

akta, uz potpuno poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva.  

Ja ću u okviru te obveze nastojati da svi članovi Komisije blisko surađuju s odgovarajućim 

parlamentarnim odborima te da aktivno sudjeluju u pripremi rezolucija u skladu s člankom 225. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Osigurat ću i da se o tim rezolucijama pravodobno raspravi 

u okviru Kolegija.  

Čvrsto vjerujem da će se time poboljšati dijalog te potaknuti povjerenje i osjećaj zajedničkog rada na 

ostvarenju zajedničkog cilja. 

Komisija će u skladu s Okvirnim sporazumom djelotvorno odgovoriti na svaku rezoluciju Parlamenta 

u roku od tri mjeseca od njezina donošenja.  
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Opća suradnja  

Podupirat ću novoizabranu predsjednicu Ursulu von der Leyen u ostvarenju njezinih najavljenih 

ciljeva da svi povjerenici surađuju s Europskim parlamentom u svakoj fazi postupka donošenja 

politika i političkog dijaloga, čime ćemo povećati svoje sudjelovanje na političkoj razini na svim 

relevantnim sastancima odbora i u trijalozima.  

Pobrinut ću se za to da parlamentarni odbori budu uključeni u bitna zbivanja u mojem portfelju. Kao 

član Kolegija koji je odgovoran izravno izabranim zastupnicima u Europskom parlamentu zajamčit ću 

jednako postupanje prema Parlamentu i Vijeću tijekom redovnog zakonodavnog postupka.  

Program rada Komisije, zajednička izjava i donošenje višegodišnjeg programa 

Prije odobrenja programa rada Komisije namjeravam svake godine organizirati sastanak Konferencije 

predsjednika odbora i cijelog Kolegija. Na toj ćemo osnovi i dalje pokretati rasprave sa 

suzakonodavcima kako bismo utvrdili zajedničke prioritete navedene u Zajedničkoj izjavi. 

Naposljetku, u skladu s člankom 17. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji i s Međuinstitucijskim 

sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva aktivno ću surađivati s Parlamentom i Vijećem u pripremi 

prvog višegodišnjeg programa.   

Predviđanja 

Mislim da je vrlo važno povezati međuinstitucijske odnose sa strateškim predviđanjima. 

S Europskim parlamentom namjeravam temeljito raspraviti o budućem godišnjem izvješću o 

predviđanjima. Tom će se prilikom moći ocijeniti trenutačni i budući negativni čimbenici te način na 

koji zajednički možemo izgraditi kulturu otpornosti i pripravnosti na rastuće prijetnje, promjenu 

obrazaca rada, sve veću nejednakost, prelazak na čistu energiju i ubrzanu industrijsku transformaciju 

(uključujući digitalizaciju). U okviru predviđanja trebali bismo dogovoriti zajedničku viziju, paket 

mjera politike, sudjelovanje dionika i druge strategije suradnje.  

Time će naše institucije dobiti priliku za razvoj snažnog diskursa za ostvarenje dugoročnih vizija i 

razmatranje političkih inicijativa (ne samo zakonodavne) kako bi se naši građani osposobili za lakše 

svladavanje promjena i stekli veće samopouzdanje da oblikuju svoju budućnost, što bi dovelo i do 

manje polariziranih političkih diskursa.  

Tako će se stvoriti čvrsti temelji za raspravu o usklađivanju naših strateških prioriteta, utvrđivanja 

programa i donošenja politika na razini EU-a, zahvaljujući čemu će predviđanja postati sastavni dio 

sporazumnog donošenja višegodišnjeg programa.  

Bolja regulativa  

Želim surađivati s Europskim parlamentom kako bismo zajamčili da je naše zakonodavstvo u skladu s 

najvišim standardima kvalitete i da se temelji na dokazima. 

Djelotvoran međuinstitucijski dijalog bit će od ključne važnosti i za provedbu programa bolje 

regulative (posebno očuvanje načela proporcionalnosti i supsidijarnosti, rigoroznija procjena učinka, 

savjetovanje s dionicima, Program za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT), evaluacija, 

pojednostavnjenje i smanjenje birokracije) i poštovanje Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi 

zakonodavstva.  

Transparentnost 
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U političkim smjernicama novoizabrane predsjednice Ursule von der Leyen ističe se da bi, ako želimo 

vratiti povjerenje građana u Uniju, naše institucije trebale biti otvorene i neupitno transparentne. 

Blisko ću surađivati s Europskim parlamentom i Vijećem na povećanju transparentnosti u cijelom 

zakonodavnom postupku. Mi predstavljamo institucije koje služe građanima koji imaju pravo znati s 

kime se sastajemo i raspravljamo te koja stajališta zastupamo u zakonodavnom postupku. Jačanjem 

međuinstitucijske suradnje putem promicanja transparentnosti i odgovornosti povećat će povjerenje u 

institucije EU-a. 

Stoga se potpuno obvezujem provoditi sveobuhvatne odredbe o transparentnosti i razmjeni informacija 

iz Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije te Međuinstitucijskog 

sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva iz 2016. Konkretno, osigurat ću da se te odredbe poštuju u 

mojim strukturiranim dijalozima i drugim kontaktima s odborima Parlamenta.  

U suradnji s ostalim institucijama i dalje ću podupirati uspostavu zajedničke baze podataka o 

zakonodavnim spisima, kako je dogovoreno u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi 

zakonodavstva iz 2016. Usto će biti potrebno uložiti dodatne napore u integraciju registra provedbenih 

i delegiranih akata te u dovršetak međuinstitucijskih pregovora o registru transparentnosti.  

Dostavljanje informacija i dokumenata 

Vratio bih se na svoju izjavu u kojoj navodim da ću se pobrinuti da parlamentarni odbori budu 

uključeni u bitna zbivanja u mojem portfelju te da trebaju biti uključeni u isto vrijeme i na jednak 

način kao i Vijeće. Potpuno sam svjestan da je dostavljanje informacija i dokumenata ključan aspekt 

produbljivanja partnerstva između Europskog parlamenta i Komisije. Stoga se obvezujem u potpunosti 

provoditi odgovarajuće odredbe Okvirnog sporazuma između dviju institucija i Međuinstitucijskog 

sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva.  

 

Pitanja Odbora za ustavna pitanja 

3. Pravo EP-a na inicijativu 

 
Uz obvezu koju je preuzela novoizabrana predsjednica, da će se po rezolucijama EP-a kojima se 

od Komisije traži da podnese zakonodavne prijedloge pripremati zakonodavni akti, možete li 

navesti koje ste druge konkretne obveze, općenito ili u konkretnim područjima politika, spremni 

preuzeti radi jačanja prava Parlamenta na inicijativu, posebno u pogledu prijedloga za izmjenu 

Ugovora, izmjene Okvirnog sporazuma između Europskog parlamenta i Komisije i/ili izmjene 

Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva?  
Koje ste zakonodavne aktivnosti spremni poduzeti u skladu s rezolucijom Parlamenta od 25. 

listopada 2016., donesenom u skladu s člankom 225. UFEU-a, u kojoj se od Komisije traži 

zakonodavna inicijativa o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i 

temeljna prava (P8_TA(2016)0409)?  

 

Podržavam pravo na inicijativu Europskog parlamenta, kako ga je u svojim političkim smjernicama 

utvrdila novoizabrana predsjednica von der Leyen. Obvezujem se da ću se zalagati za to pravo kako bi 

Komisija mogla odgovoriti predlaganjem zakonodavnog akta na rezolucije koje Parlament većinom 

glasova svojih članova donese na temelju članka 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz 

puno poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. 

Kako bi se osigurala brza reakcija na te zakonodavne rezolucije, naše institucije moraju započeti s 

konstruktivnim i transparentnim dijalogom.  
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Komisija će predložiti suradnju s Europskim parlamentom u svakoj fazi izrade tih rezolucija i rasprave 

o njima. Konkretno, pobrinut ću se da svaki član Komisije od samog početka vrlo blisko surađuje sa 

svojim relevantnim parlamentarnim odborom. Kako bismo osigurali trajni dijalog između Komisije i 

odborâ, trebali bismo uspostaviti mehanizam ranog kontaktiranja. Svi članovi Kolegija trebali bi biti 

spremni i za raspravu o osmišljavanju i pripremi parlamentarnih rezolucija i za suradnju sa 

zastupnicima u svim fazama izrade i rasprave o njima.  

Na taj ćemo način produbiti dijalog, potaknuti povjerenje i ojačati osjećaj suradnje u službi 

zajedničkog cilja. Isto tako, bliska suradnja Parlamenta i Komisije od samog će početka u najvećoj 

mogućoj mjeri omogućiti usuglašavanje sadržajnih pitanja. 

Nakon što se rezolucija donese, pobrinut ću se da Kolegij povjerenika o tome bude obaviješten i da 

održi političku raspravu o pitanjima koja su u njoj iznesena. Novim radnim metodama Komisije taj će 

se novi postupak učvrstiti na političkoj razini kako bi se osiguralo da članovi Kolegija prate, 

raspravljaju i na koncu odgovore na rezolucije na temelju članka 225. UFEU-a.  

Komisija će u skladu s Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva1 u roku od tri 

mjeseca od donošenja odgovarajuće rezolucije na plenarnoj sjednici obavijestiti Europski parlament. 

Posebno ću se pobrinuti za to da odgovor na rezoluciju Europskog parlamenta bude što brži i 

učinkovitiji. 

U svojstvu potpredsjednika za međuinstitucijske odnose i predviđanja blisko ću surađivati sa svim 

članovima Kolegija kako bismo osigurali da se taj postupak u potpunosti poštuje i da odražava naše 

međuinstitucijske rasprave o višegodišnjem planiranju.  

Općenito, čim preuzmemo dužnost, organizirat ćemo razmjenu mišljenja o glavnim političkim 

ciljevima i prioritetima triju institucija za novi mandat te, kad god bude bilo moguće, pripremiti 

okvirni raspored u skladu s Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva iz 2016. 

(stavak 5.). 

Novoizabrana predsjednica stavila je u političkim smjernicama poseban naglasak na vladavinu prava i 

predložila uvođenje sveobuhvatnog mehanizma vladavine prava koji će se primjenjivati na razini EU-a 

i koji predviđa objektivno godišnje izvješćivanje. Istaknula je i potrebu za snažnijom ulogom 

Europskog parlamenta, što će provoditi potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost te povjerenik 

za pravosuđe, posebno u obliku godišnjeg ciklusa revizije vladavine prava kojim su obuhvaćene sve 

države članice. 

 

4. Pravo EP-a na istragu 

Koje mehanizme smatrate nužnima za smisleno pravo na istragu Europskog parlamenta kako bi 

se Parlamentu pružio novi pravni okvir kojim bi se ojačale njegove istražne ovlasti, u skladu s 

člankom 226. UFEU-a? Možete li se obvezati na to da ćete uložiti maksimalne napore za 

ponovno pokretanje pregovora o uredbi kojom bi se uredilo izvršavanje prava Parlamenta na 

istragu i da će Komisija aktivno sudjelovati u tom postupku? 

Ugovorom o funkcioniranju Europske unije2 definirana je uloga Europskog parlamenta u 

kontroli i političkom nadzoru. Smatram da je cilj svih alata ili instrumenata kojima se te 

odredbe provode osigurati da se navodna kršenja ili nepravilnosti u provedbi prava Unije 

rješavaju na odgovarajući način i da ih se može ispraviti.  

                                                           
1 Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva, SL L 123, 12.5.2016., str. 1.–14. 
2 U članku 226. Ugovora o funkcioniranju Europske unije navodi se da Europski parlament, postupajući na vlastitu inicijativu 

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom i uz odobrenje Vijeća i Komisije, utvrđuje detaljne odredbe kojima se 

uređuje ostvarivanje prava na istragu. 



 

7 
 

U tom smislu potpuno razumijem nastojanja Parlamenta da uspostavi ažurirani instrument i 

Odluku 95/167/EZ o detaljnim odredbama o izvršavanju prava Europskog parlamenta na 

istragu zamijeni ažuriranom svrsishodnom Uredbom koju će Europski parlament predložiti, a 

Komisija i Vijeće odobriti.  

Europski parlament donio je 2012. prijedlog za preispitivanje sustava, koji je nekoliko puta 

izmijenjen (službeno i neslužbeno). Komisija i Europski parlament sudjeluju u konstruktivnoj 

razmjeni mišljenja o predloženoj reviziji te su se uspjeli složiti oko niza elemenata.  

Upoznat sam i s najnovijim „neslužbenim dokumentom” koji je Odbor Parlamenta za ustavna 

pitanja potvrdio u travnju 2018. Taj dokument sadržava nekoliko konstruktivnih prijedloga iz 

perspektive Komisije koji se odnose na i. pravila o osnivanju istražnog odbora, ii. postupovna 

pravila koja se primjenjuju na njegove istrage; iii. uvođenje središnje kontaktne točke za 

istragu, iv. upućivanja na Uredbu 45/20013 (koja je zamijenjena Uredbom 2018/17254) i 

Okvirni sporazum između Europskog parlamenta i Europske komisije5.  

Još postoje pravna i institucijska pitanja koje je potrebno riješiti tijekom međuinstitucijskih 

pregovora.  

Slažem se da postoji potreba za odgovarajućim instrumentom kojim se u potpunosti poštuju 

institucijske nadležnosti i mjerodavni pravni okviri država članica. Stoga sam spreman 

sudjelovati u konstruktivnoj trilateralnoj raspravi kako bismo pronašli odgovarajuća rješenja 

za preostala neriješena pitanja. 

 

Pitanja Odbora za pravna pitanja 
 
5. Prema stavku 10. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva iz travnja 

2016., Komisija je dužna pomno i bez odlaganja razmotriti zahtjeve za prijedloge o aktima 

Unije koje Europski parlament podnese u skladu s člankom 225. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije. Prema članku 225. UFEU-a, ako Komisija na zahtjev Parlamenta ne podnese 

prijedlog, o razlozima je dužna obavijestiti Europski parlament.  
 Parlament izražava žaljenje zbog toga što se čini da, unatoč činjenici da su odgovori Komisije 

na rezolucije donesene na temelju članka 225. UFEU-a sve detaljniji i pravodobniji, oni 

potječu iz službi Komisije, odnosno da ne predstavljaju političku reakciju Kolegija 

povjerenika na rezolucije Parlamenta.  Kao kandidat za povjerenika u čijem je području 

djelovanja provedba Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva, kako 

namjeravate ispraviti tu situaciju? Kao potpredsjednik nadležan za međuinstitucijske 

odnose, kako namjeravate u praksi zajamčiti da će preuzeta obveza u pogledu jačanja 

posebnog partnerstva Komisije s Parlamentom, izražena u mandatnim pismima svih 

kandidata za povjerenike, biti ispunjena, posebno u pogledu prava Parlamenta na 

inicijativu?  Kako će se namjera Komisije da bude „aktivna i prisutna tijekom pripreme 

rezolucija u kojima se traži da Komisija podnese zakonodavne akte” provoditi u praksi i 

kako ćete osigurati da se u tom postupku poštuje Parlament?  

                                                           
3  Uredba (EZ) 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u 

institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka, SL L 8, 12.1.2001., str. 1.  
4 Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 

osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o 

stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ, SL L 295, 21.11.2018., str. 39. 
5  SL L 204, 20.11.2010., str. 47.  



 

8 
 

 
Novoizabrana predsjednica von der Leyen u političkim se smjernicama obvezala da će Komisija na 

rezolucije Parlamenta koje  većina njegovih članova donese u skladu s člankom 225. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije odgovoriti predlaganjem zakonodavnog akta, uz puno poštovanje 

načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. 

Kao što sam naveo u odgovoru Odboru za ustavna pitanja, Komisija će u svakoj fazi izrade takvih 

rezolucija i rasprave o njima predlagati suradnju s Europskim parlamentom. U svojstvu 

potpredsjednika za međuinstitucijske odnose i predviđanja poticat ću sve članove Komisije da 

blisko surađuju s Europskim parlamentom, posebno s njegovim odborima, od vrlo ranih faza 

postupka iz članka 225. i uz puno poštovanje nadležnosti Europskog parlamenta. Konkretno, 

Komisija će prije donošenja rezolucije na plenarnoj sjednici biti spremna raspraviti svaki takav 

prijedlog s nadležnim odborima Europskog parlamenta, njegovu usklađenost s načelima 

supsidijarnosti i proporcionalnosti te s pravilima bolje izrade zakonodavstva. Na taj ćemo način 

produbiti dijalog, potaknuti povjerenje i ojačati osjećaj suradnje u službi zajedničkog cilja. Isto 

tako, bliska suradnja Parlamenta i Komisije od samog početka omogućit će usuglašavanje 

sadržajnih pitanja u najvećoj mogućoj mjeri.  

U svojstvu potpredsjednika za međuinstitucijske odnose i predviđanja pozorno ću pratiti preuzetu 

obvezu novoizabrane predsjednice da će Komisija zakonodavnim aktom odgovoriti na rezolucije 

Europskog parlamenta u skladu s člankom 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz puno 

poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. Pobrinut ću se da 

Kolegij ocijeni svaku rezoluciju i tako osigura političku reakciju.  

Komisija će u skladu s Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva6 u roku od 

tri mjeseca od donošenja odgovarajuće rezolucije na plenarnoj sjednici obavijestiti Europski 

parlament.  

 
6. Komisija je 7. prosinca 2018. podnijela koordinirani plan o umjetnoj inteligenciji. Komisija u 

tom planu potvrđuje da umjetna inteligencija mijenja naš svijet, među ostalim poboljšanjem 

proizvoda, procesa i poslovnih modela u svim gospodarskim sektorima. Umjetna inteligencija 

mijenja i javne usluge. Promjene koje donosi umjetna inteligencija otvaraju brojna pitanja, 

od etičkih do pitanja građanskopravne odgovornosti. Naši građani izražavaju i zanos i strah 

u vezi s daljnjim razvojem umjetne inteligencije i posljedicama koje će ona imati na njihova 

radna mjesta, modele obrazovanja i potrošnje te na poduzeća. Međunarodna konkurencija 

oštrija je nego ikad, a velikim ulaganjima u tom području ističu se SAD i Kina. Čini se da se 

plan iz 2018. ne dotiče načina na koji bi se promjene koje donosi umjetna inteligencija trebale 

odraziti u zakonodavstvu EU-a i na koji bi se dosadašnje zakonodavstvo trebalo ažurirati s 

obzirom na trenutačnu situaciju u kojoj umjetna inteligencija dobiva izraženu ulogu.  
 Novoizabrana predsjednica namjerava Vam povjeriti predsjedanje Platformom REFIT, što 

znači da biste Vi, na temelju rasprave unutar te platforme, trebali Kolegiju povjerenika 

podnositi prijedloge o tome kako regulativu EU-a učiniti djelotvornijom i učinkovitijom. 

Koje inicijative planirate pokrenuti kako bi se osiguralo da će platforma REFIT pri provjeri 

primjerenosti i učinkovitosti postojećeg zakonodavstva na odgovarajući način voditi računa o 

umjetnoj inteligenciji, a da se pritom ne ugroze odgovarajuća zaštita podataka (Opća uredba 

o zaštiti podataka) i pravila o privatnosti?  
 
 Umjetna inteligencija omogućit će opsežnu automatizaciju odluka i postupaka, što je golem 

potencijal za povećanje učinkovitosti i produktivnosti u svim gospodarskim sektorima. Istodobno 

se zbog te tehnologije, koja se temelji na samoučenju i samopoboljšanju algoritama, može pojaviti 

                                                           
6 Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva, SL L 123, 12.5.2016., str. 1.–14. 
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niz pitanja politike koja se, primjerice, odnose na preuzimanje odgovornosti i društvenu 

prihvaćenost.  
 
 Regulatornim okvirom za umjetnu inteligenciju, koji je novoizabrana predsjednica najavila u 

političkim smjernicama, osigurat će se da se razvoj i primjena sustava umjetne inteligencije u 

proizvodima i uslugama odvijaju uz puno poštovanje temeljnih prava i da na pouzdan (zakonit, 

etički i rigorozan) način funkcioniraju na cijelom jedinstvenom tržištu EU-a.  

 
Takvim će se pristupom osigurati regulatorna jasnoća, izgraditi pouzdanje i povjerenje te stvoriti 

konkurentska prednost i potaknuti ulaganja u europsku industriju. Njime bi se trebao poboljšati 

razvoj i primjena umjetne inteligencije u EU-u uz istodobnu zaštitu europskog inovacijskog 

kapaciteta.  
 

Naš rad na umjetnoj inteligenciji nadovezat će se, naravno, na postojeći okvir politike koji je 

uspostavila Komisija na odlasku, uključujući strategiju „Umjetna inteligencija za Europu” iz 

travnja 2018., koordinirani plan o umjetnoj inteligenciji iz prosinca 2018. i nedavnu komunikaciju 

kojom se utvrđuje europski pristup etičkim pitanjima povezanima s umjetnom inteligencijom.  
  
 Kako je navedeno u mandatnom pismu  koje mi je uputila novoizabrana predsjednica von der 

Leyen, moja je odgovornost predsjedati platformom REFIT, stručnom skupinom koja će Komisiji 

pružati savjete o tome kako pojednostavniti zakonodavstvo EU-a i smanjiti opterećenje za krajnje 

korisnike.  

 
 Preko te će platforme oni na koje se to izravno odnosi davati važne informacije o učincima umjetne 

inteligencije na administrativna opterećenja. Kao predsjednik nove platforme osigurat ću i da se pri 

razmatranju učinkovitosti postojećeg zakonodavstva u potpunosti uzme u obzir i umjetna 

inteligencija. Platforma će djelovati uz puno poštovanje pravila o zaštiti podataka (GDPR) u skladu 

s najvišim standardima zaštite podataka EU-a. 

 
 U svojstvu predsjednika platforme REFIT obvezujem se da ću odgovoriti na sva mišljenja iznesena 

na njoj i da će se ona uzeti u obzir u postupku donošenja odluka. Kako bi se osiguralo da svi 

aspekti budu uzeti u obzir, blisko ću surađivati s potpredsjednicom za Europu spremnu za digitalno 

doba te povjerenicima za pravosuđe i istraživanja i inovacije. 
 

Općenito, želim se pobrinuti za to da se u okviru postupka REFIT ne ocjenjuje samo uspješnost 

naših instrumenata politike u prošlosti, nego da se provedu i predviđanja kako bi se zajamčila 

učinkovitost naših politika u budućnosti. Iz te je perspektive umjetna inteligencija izvrstan primjer. 

Namjeravam obnoviti mandat platforme REFIT (u „Fit-for-Future”). Pobrinut ću se i za to da 

Europski parlament bude izravno uključen i o svemu obaviješten.  
 

 
7. Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva iz 2016. i dalje je u fazi 

implementacije. Kako namjeravate pospješiti i ubrzati pregovore o praktičnim rješenjima za 

suradnju i razmjenu informacija u vezi s međunarodnim sporazumima i za usklađivanje 

regulatornog postupka s kontrolom te kako namjeravate u praksi primijeniti neobvezujuće 

kriterije za primjenu članaka 290. i 291. 
 

Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva na snazi je od 2016. te je i dalje valjan i 

relevantan, a prioritet ostaje ispravna provedba i kontinuirani angažman Europskog parlamenta, 

Vijeća i Komisije. U skladu s točkom 50. Sporazuma Europski parlament, Vijeće i Komisija 

zajednički i redovito prate njegovu provedbu. U duhu jamčenja trajnog dijaloga između Komisije i 

Europskog parlamenta, što je novoizabrana predsjednica u političkim smjernicama istaknula kao 

prioritet, obvezujem se na redovit politički dijalog s drugim institucijama o provedbi Sporazuma 

kako bismo utvrdili područja u kojima su moguća poboljšanja. 
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 Kada je riječ o točki 40. koja se odnosi na međunarodne sporazume, u pregovorima triju institucija 

o izradi praktičnih rješenja za suradnju i razmjenu informacija o međunarodnim sporazumima 

postignut je znatan napredak, ali oni još nisu dovršeni. U skladu s Međuinstitucijskim sporazumom 

o boljoj izradi zakonodavstva (točka 40.) poticat ću sve strane da nastave s političkim pregovorima 

i spreman sam surađivati s Vijećem i državama članicama kako bismo taj proces priveli kraju.  
 
Kada je riječ o Komisiji, u skladu s preuzetom obvezom novoizabrane predsjednice da osigura 

visok stupanj transparentnosti, kao potpredsjednik za međuinstitucijske odnose poticat ću svoje 

kolege da Europskom parlamentu redovito podnose izvješća, posebno prije važnih događanja i u 

ključnim fazama međunarodnih pregovora. Posebno ću blisko surađivati s visokim predstavnikom, 

koji je zadužen za koordinaciju vanjskog djelovanja i obavješćivanje Europskog parlamenta. 

Obvezujem se da ću u potpunosti provoditi odredbe Okvirnog sporazuma i Međuinstitucijskog 

sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva i time, među ostalim, jamčiti jednako postupanje prema 

Europskom parlamentu i Vijeću u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata. 

 
U području delegiranih i provedbenih akata sve su tri institucije tijekom proteklih godina ostvarile 

stvarni napredak. U skladu sa zakonodavnim prijedlozima Komisije za usklađivanje 168 

zakonodavnih akata u kojima se i dalje upućuje na regulatorni postupak s kontrolom (i za tri takva 

akta u području pravosuđa), Europski parlament i Vijeće postigli su početkom godine dogovor o 

usklađivanju 64 takva akata u Uredbi 2019/1243 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. 

o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata 

kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom. U pogledu preostalih akata, tri su 

institucije u zajedničkoj izjavi istaknule potrebu stavljanja prioriteta nabrzo ujednačavanje svih 

temeljnih akata koji se i dalje odnose na regulatorni postupak s kontrolom. Potpuno se obvezujem 

da ću surađivati s Parlamentom i Vijećem na postizanju sporazuma i spreman sam bez odlaganja 

pokrenuti pregovore o preostalim aktima. 
 
Tri su institucije početkom ove godine postigle dogovor i o nizu neobvezujućih kriterija 

razgraničavanja za primjenu delegiranih i provedbenih akata, koji su objavljeni u Službenom listu u 

srpnju. Tim će se kriterijima olakšati i racionalizirati rasprave o odabiru ovlasti. Njihova provedba 

u praksi zadatak je svih triju institucija. Za Komisiju to prije svega znači da treba osigurati da se pri 

izradi zakonodavnih prijedloga ti kriteriji uzmu u obzir. Europski parlament i Vijeće morat će, s 

druge strane, osigurati poštovanje i primjenu tih kriterija u zakonodavnim pregovorima, a Komisija 

će u tom smislu aktivno sudjelovati. Osim toga, tri su se institucije dogovorile da će se, u okviru 

općeg praćenja provedbe Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva, o provedbi 

tih kriterija moći raspravljati jednom godišnje na političkoj i tehničkoj razini. Pobrinut ću se da 

ispunimo tu preuzetu obvezu.     
 
Važan element za općenito objašnjenje uporabe delegiranih akata, ali i olakšavanje usklađivanja i 

primjene kriterija razgraničavanja, činjenica je da Komisija u potpunosti poštuje obveze koje je 

preuzela u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva, a to je da će se sustavno 

savjetovati sa stručnjacima iz država članica i obavještavati Europski parlament. Pobrinut ću se za 

to da Komisija u potpunosti ispuni te obveze. Novim registrom delegiranih akata koje su naše tri 

institucije zajednički razvile i pokrenule krajem 2017. u tom je području znatno povećana 

transparentnost i uzajamno povjerenje. Taj je registar prvi međuinstitucijski internetski alat za 

upravljanje. Njime je omogućen integrirani pregled životnog ciklusa delegiranih akata. Započeo je i 

rad na poboljšanju registra izrade provedbenih akata – registra komitologije, koji bi trebao biti 

dovršen do 2020. i integriran s registrom delegiranih akata.  
 

 
Pitanja Odbora za predstavke 
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8.  Odbor za predstavke bavi se velikim brojem predstavki koje podnose građani koji nisu 

zadovoljni primjenom ili provedbom zakonodavstva EU-a. Otprilike dvije trećine tih 

predstavki šalje se Komisiji na detaljnu istragu o predmetnom pitanju. Odbor je primijetio 

da Komisija u svojim odgovorima sve češće zaključuje da se „određeni pojedinačni slučajevi 

navodne nepravilne primjene često mogu na zadovoljavajući način riješiti drugim, 

prikladnijim mehanizmima na (razini EU-a i na) nacionalnoj razini” te da se „općenito, 

podnositelji predstavki upućuju na nacionalnu razinu, ako je pravna zaštita dostupna” 

(Komunikacija „Pravo EU-a: boljom primjenom do boljih rezultata)”. 
 Kako konkretno namjeravate ojačati ulogu Komisije kao čuvara Ugovora i osigurati da se 

navodna nepravilna primjena zakonodavstva EU-a ispravno prati i rješava na razini EU-a, 

umjesto da se podnositelji predstavki opetovano upućuju na nacionalnu razinu? 

 
Komisija pridaje veliku važnost doprinosu građana, poduzeća i drugih dionika u otkrivanju povreda 

prava EU-a. Postupci zbog povrede često se pokreću na temelju informacija koje su dostavili 

podnositelji predstavki, što je vrijedan doprinos našoj ulozi čuvara Ugovora. 

U Komunikaciji iz 2016. „Pravo EU-a: boljom primjenom do boljih rezultata” Komisija je utvrdila 

snažniji strateški pristup svojoj politici provedbe. To znači da će se usmjeriti na najvažnije povrede 

prava EU-a koje utječu na interese građana i poduzeća. Taj  je pristup urodio plodom u 

ostvarivanju napretka u područjima određenih politika (kao što je zaštita okoliša ili vladavine 

prava). 

Ako postoji djelotvorna pravna zaštita, Komisija u pravilu podnositelje predstavki upućuje na tijela 

koja su najkvalificiranija za njezino rješavanje i pružanje brzog odgovora na predmetno 

pitanje.  Naglasak je na dobivanju rezultata. Komisija i dalje ima ulogu čuvara Ugovora i rješava 

slučajeve u kojima, na primjer, nacionalno zakonodavstvo nije u redu ili ako se pojedinačnim 

pritužbama upućuje na opću praksu koja nije u skladu s pravom EU-a ili na sustavno nepoštovanje 

prava EU-a. Komisija će nastaviti rješavati i slučajeve u kojima nisu dostupna druga pravna 

sredstva.  

Spreman sam doći u Odbor za predstavke kada bude podnosio godišnje izvješće. Osim toga, ako 

bude postojao velik broj predstavki o određenoj temi, poticat ću članove Kolegija da prisustvuju 

sastanku Odbora na kojem se raspravlja o tim predstavkama kako bi se pronašla rješenja 

predmetnih pitanja. Općenito, Komisija će blisko surađivati s Odborom na usmjeravanju, 

savjetovanju i poticanju građana na uporabu najprimjerenijeg mehanizma za rješavanje problema. 

Podrazumijeva se da ću se zalagati da Komisija u svojem radu i dalje poštuje standarde dobrog 

administrativnog postupanja u odnosima s građanima i da pri rješavanju predstavki koje se odnose 

na povrede prava EU-a ispunjava obveze dobre uprave. 

 


