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DOTAZNÍK PRE DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA 

Maroš ŠEFČOVIČ 

Dezignovaný podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický 

výhľad 

 

1. Všeobecná spôsobilosť, angažovanosť na európskej úrovni a osobná nezávislosť 

Ktoré aspekty vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité na to, aby ste 

sa stali komisárom a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za ktorú 

by ste mali niesť zodpovednosť? Čo vás motivuje? Ako budete prispievať k návrhu 

strategického plánu Komisie? Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako ho budete 

začleňovať do všetkých oblastí politiky svojho portfólia? Aké záruky nezávislosti môžete 

poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste zabezpečili, aby žiadna vaša činnosť 

v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla spochybniť plnenie vašich úloh v rámci 

Komisie? 

Som presvedčený, že mám správnu kvalifikáciu a odborné skúsenosti na to, aby som prispel 

k všeobecnému európskemu záujmu. 

Od ukončenia univerzitného štúdia medzinárodných vzťahov a po vstupe do diplomatických 

služieb v roku 1990 som sa takmer 20 rokov aktívne zaoberal záležitosťami EÚ. Získal som 

podrobné znalosti o inštitúciách EÚ a preukázal nepretržitú oddanosť európskemu projektu. 

Najskôr ako stály zástupca Slovenska pri EÚ, potom ako komisár pre vzdelávanie, odbornú 

prípravu, kultúru a mládež (na konci prvej Barrosovej Komisie), neskôr ako podpredseda 

Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti (počas druhej 

Barrosovej Komisie) a napokon ako podpredseda pre energetickú úniu, ktorá patrí k desiatim 

hlavným prioritám v rámci súčasného mandátu. 

Posledných desať rokov som sa usiloval propagovať európsky záujem, budovať silné vzťahy 

s inštitúciami EÚ a pomáhať Európe, aby zaujala vedúcu pozíciu pri prechode na čistú 

energiu. Zvlášť som hrdý na ďalekosiahle iniciatívy s inovačným, ale aj silným sociálnym 

rozmerom, najmä na Európsku alianciu pre batérie, Uhoľné regióny v procese transformácie, 

inteligentné financovanie inteligentných budov či Európske centrum investičného poradenstva 

(URBIS). V kolégiu som sa zároveň aktívne zapájal do diskusií a rozhodovania. 

Jednou z kľúčových zásad, ktorými som sa riadil počas mojej služby v úlohe člena Komisie, 

bol blízky vzťah a konštruktívna spolupráca s Európskym parlamentom. 

Počas môjho prvého mandátu podpredsedu pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne 

záležitosti som v mene Komisie rokoval napríklad o rámcovej dohode s Európskym 

parlamentom. Ako podpredseda pre energetickú úniu som so spoluzákonodarcami veľmi úzko 

spolupracoval na budovaní konsenzu o každom legislatívnom návrhu v tomto projekte. 

V súlade s mojím presvedčením, že energetickú úniu nemožno vybudovať len z Bruselu, som 
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oslovoval členov Európskeho parlamentu, ako aj poslancov národných parlamentov, aby sa 

zapojili do rôznych projektov, ku ktorým patrilo aj turné po členských štátoch venované 

problematike energetickej únie. Podobne som sa v úzkej spolupráci s členmi Európskeho 

parlamentu zaslúžil o to, aby sa naše aktivity v rámci iniciatívy Uhoľne regióny v procese 

transformácie dostali až do volebných obvodov, ktoré títo členovia zastupujú, a aby sa v nich 

pokračovalo aj po skončení súčasného mandátu Komisie. 

Ak budem potvrdený vo funkcii podpredsedu, rád by som tieto skúsenosti využil na 

konsolidáciu nášho strategického partnerstva s Európskym parlamentom, a tak prispel 

k zlepšeniu demokratickej legitimity v Európe. 

Vo vízii zvolenej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej, ako dať občanom väčšie slovo pri 

zostavovaní nášho programu a zvýšiť naše ambície, zohráva Európsky parlament ústrednú 

rolu. Silnejší Európsky parlament vedie k silnejšej Európe. 

To zároveň znamená, že s Európskym parlamentom a Radou treba zaobchádzať rovnako a že 

musíme rozvíjať naše politické vzťahy s národnými parlamentmi. 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová sa zaviazala posilniť náš osobitný vzťah 

s Európskym parlamentom. Je to zásadne dôležité pre upevnenie väzieb medzi občanmi 

a inštitúciami, ktoré im slúžia, aby sa zúžila medzera medzi očakávaniami a realitou a aby sa 

dalo lepšie komunikovať, čo Európa pre občanov robí. 

Z nášho osobitného vzťahu by mali mať prospech občania. 

S týmto presvedčením sa zasadím o to, aby sme spolu s ostatnými kolegami v kolégiu počas 

celého mandátu neúnavne spolupracovali s Európskym parlamentom na plnení tohto cieľa. 

Tento záväzok má rôzne aspekty, ktoré podrobne opisujem v odpovedi na nasledujúcu otázku. 

Ak budem potvrdený vo funkcii podpredsedu, ešte viac posilním uplatňovanie rodového 

hľadiska. Uplatňovanie rodového hľadiska je už zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej 

únie, podľa ktorej sa Únia „vo všetkých svojich činnostiach zameriava na odstránenie 

nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami“. Takisto tvorí súčasť 

dokumentu Komisie pod názvom Strategický záväzok k rodovej rovnosti na roky 2016 – 

2019, v ktorom sa uvádza, že rodová rovnosť sa bude podporovať prostredníctvom 

začleňovania hľadiska rodovej rovnosti do každej oblasti intervencie EÚ. 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová zaradila rodovú rovnosť medzi priority svojho 

programu a je odhodlaná ísť s rodovo vyváženým kolégiom príkladom. Vo svojom tíme 

mienim postupovať podľa rovnakej zásady. 

Zároveň som pripravený nadviazať na iniciatívu z februára s názvom „No-Women-No-Panel“ 

(Ak panely, tak jedine s účasťou žien), ktorej cieľom je zabezpečiť, aby boli na verejných 

podujatiach Komisie rodovo vyvážené diskusné panely. 

Prostredníctvom novej rodovej stratégie máme príležitosť na ďalší rozvoj koncepcie 

a uplatňovania rodového hľadiska vo všetkých politikách EÚ. Intenzívnejšie uplatňovanie 

rodového hľadiska pri tvorbe politík vedie k zlepšovaniu využívania zdrojov, zefektívneniu 

politiky, podpore udržateľného rastu a vytváraniu spravodlivejšej spoločnosti. Som 
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presvedčený, že pri príprave návrhov Komisie je aj naďalej potrebné zvažovať vplyv na 

rodovú rovnosť. Ak je tento vplyv významný, odrazí sa v dôvodovej správe návrhu. 

Napokon sa zaväzujem, že len čo budem do funkcie vymenovaný, budem bezpodmienečne 

dodržiavať povinnosti týkajúce sa nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a dostupnosti 

tak, ako sú vymedzené v článku 17 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a v článku 245 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie. 

V priebehu predošlých mandátov, aj toho súčasného, som si ako člen kolégia plnil voči tejto 

inštitúcii všetky povinnosti, a to aj predkladaním a aktualizovaním všetkých požadovaných 

vyhlásení o finančných záujmoch. Takisto som sa v plnej miere riadil znením a duchom 

zmlúv EÚ, ako aj povinnosťou konať v európskom záujme. 

Ak budem ako člen kolégia potvrdený, budem sa aj naďalej v plnej miere riadiť znením 

a duchom Zmluvy. Budem si najmä plniť povinnosť konať v európskom záujme bez toho, aby 

som prijímal pokyny od akejkoľvek vlády alebo iného orgánu. Rovnako budem dodržiavať 

kódex správania členov Európskej komisie a jeho ustanovenia o konflikte záujmov. Moje 

vyhlásenie o záujmoch je kompletné a verejne prístupné a budem ho bezodkladne 

aktualizovať v prípade, že by došlo k akýmkoľvek zmenám. 

 

2. Riadenie portfólia a spolupráca s Európskym parlamentom 

Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? V čom by podľa vás mala 

spočívať vaša zodpovednosť voči Parlamentu za vaše kroky a za činnosť vašich 

útvarov? Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie 

transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení 

vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych 

iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi 

pripravený poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

Spolupráca s Európskym parlamentom je pre mňa zásadne dôležitá. 

Ak budem ako člen kolégia potvrdený, prevezmem úplnú politickú zodpovednosť za činnosti 

v mojej oblasti právomoci, ktorá bola stanovená v poverovacom liste z 10. septembra 2019. 

Za mimoriadne významnú považujem aj zásadu kolegiality a v tomto zmysle budem v plnej 

miere spolupracovať s ostatnými členmi kolégia. Budem mojich kolegov komisárov 

intenzívne zapájať do rozvoja a uskutočňovania politických iniciatív. 

Zvlášť by som sa usiloval o to, aby sme tvorili spoľahlivé politiky na základe širokého 

konsenzu proeurópskych síl v strategickom partnerstve s Európskym parlamentom. 

Na to, aby inštitucionálny systém EÚ fungoval a rozhodovací systém EÚ bol efektívny 

a legitímny, je potrebná efektívna a úprimná medziinštitucionálna spolupráca. Tá sa opiera 

o niekoľko smerodajných zásad, ktoré sa zaväzujem v plnej miere dodržiavať. Patria medzi ne 

otvorenosť, vzájomná dôvera, efektívnosť a pravidelná výmena informácií. Tieto zásady sú 

zohľadnené aj v politických usmerneniach a poverovacích listoch zvolenej predsedníčky 

Ursuly von der Leyenovej, ktoré si kladú za významný cieľ posilniť osobitný vzťah medzi 

Európskym parlamentom a Komisiou. 
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Ak budem potvrdený vo funkcii podpredsedu pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický 

výhľad, budem sa intenzívne usilovať o dosiahnutie tohto cieľa aj tým, že sa postarám, aby sa 

v plnej miere dodržiavali a vykonávali ustanovenia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi 

Európskym parlamentom a Európskou komisiou z roku 2010 a Medziinštitucionálnej dohody 

o lepšej tvorbe práva z roku 2016. 

Napríklad: 

Následné opatrenia vyplývajúce z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa 

legislatívnych iniciatív 

Zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na 

legislatívnu iniciatívu. Zaviazala sa, že keď Parlament väčšinou svojich členov prijme 

uznesenie, ktorým požiada Komisiu o legislatívny návrh, kolégium odpovie predložením 

legislatívneho aktu a pritom v plnej miere dodrží zásady proporcionality, subsidiarity a lepšej 

tvorby práva. 

V rámci tohto záväzku zabezpečím, aby všetci členovia Komisie úzko spolupracovali 

s príslušnými parlamentnými výbormi a aktívne sa zúčastňovali na príprave uznesení 

v zmysle článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Takisto zabezpečím, aby sa takéto 

uznesenia včas prediskutovali na úrovni kolégia. 

Som pevne presvedčený, že sa vďaka tomu zlepší dialóg, dôvera a zmysel pre spoluprácu 

v prospech spoločného cieľa. 

V súlade s rámcovou zmluvou Komisia účinne zareaguje na uznesenia Parlamentu do troch 

mesiacov od ich prijatia. 

Všeobecná spolupráca 

Budem podporovať zvolenú predsedníčku Ursulu von der Leyenovú v plnení jej cieľa, aby 

všetci komisári v každom štádiu tvorby politík a politického dialógu úzko spolupracovali 

s Európskym parlamentom, a tak zvýšili našu účasť na politickej úrovni na všetkých 

príslušných zasadnutiach výborov a diskusných trialógov. 

Postarám sa, aby sa do každej významnejšej problematiky v mojej kompetencii zapájali 

parlamentné výbory. Ako člen kolégia, ktorý sa zodpovedá priamo zvoleným členom 

Európskeho parlamentu, sa postarám o to, aby sa počas riadneho legislatívneho postupu 

zaobchádzalo s Parlamentom a Radou rovnako. 

Pracovný program Komisie, spoločné vyhlásenie a viacročné programovanie 

Pravidelne každý rok pred schválením pracovného programu Komisie usporiadam stretnutie 

Konferencie predsedov výborov s celým kolégiom. Takisto budeme na tomto základe naďalej 

so spoluzákonodarcom otvárať diskusie s cieľom stanoviť spoločné priority uvedené 

v spoločnom vyhlásení. 

Napokon budem v súlade so Zmluvou o EÚ (článkom 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii) 

a Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva aktívne spolupracovať s Parlamentom 

a Radou na príprave vôbec prvého viacročného programu. 
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Strategický výhľad 

Som pevne presvedčený, že medziinštitucionálne vzťahy je potrebné prepojiť so strategickým 

výhľadom. 

Budúce každoročné výhľadové správy mám v úmysle dôsledne prerokovať s Európskym 

parlamentom. Mala by to byť pre nás príležitosť posúdiť súčasné a budúce rušivé činitele 

a spôsob, ako spoločne budovať kultúru odolnosti a pripravenosti vzhľadom na narastajúce 

hrozby, meniace sa pracovné režimy, prehlbujúce sa nerovnosti, prechod na čistú energiu 

a zrýchlenú transformáciu priemyslu (vrátane digitalizácie). V rámci strategického výhľadu 

by sme sa mali dohodnúť na spoločnej vízii, súbore nástrojov na politické opatrenia, zapojení 

zainteresovaných strán a ďalších stratégiách spolupráce. 

To našim inštitúciám umožní vytvoriť presvedčivý naratív o tom, ako premeniť našu 

dlhodobú víziu na skutočnosť z hľadiska jednotlivých politických iniciatív (a to nielen 

legislatívnych), a poskytnúť tak občanom prostriedky na to, aby sa vyrovnali so zmenami 

a aby čoraz sebavedomejšie formovali svoju budúcnosť, výsledkom čoho by bola aj menšia 

polarizácia politických debát. 

Vytvorilo by to solídny základ pre diskusiu o zosúladení našich strategických priorít 

a o tvorbe programov a politík na úrovni EÚ, vďaka čomu by sa strategický výhľad stal 

konsenzuálnou integrálnou súčasťou viacročného programovania. 

Lepšia právna regulácia 

Chcem v spolupráci s Európskym parlamentom zaistiť, aby naše právne predpisy spĺňali tie 

najvyššie štandardy kvality a vychádzali z overených poznatkov. 

Účinný medziinštitucionálny dialóg bude kľúčovým aj z hľadiska realizácie programu lepšej 

právnej regulácie (najmä dodržiavania zásad subsidiarity a proporcionality, spoľahlivejšieho 

posudzovania vplyvu, konzultácií so zainteresovanými stranami, Programu regulačnej 

vhodnosti a efektívnosti REFIT, hodnotenia, zjednodušenia a znižovania byrokracie) 

a plnenia ustanovení Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. 

Transparentnosť 

V politických usmerneniach zvolenej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej sa zdôrazňuje, 

že ak chceme opätovne získať dôveru občanov v Úniu, mali by naše inštitúcie fungovať 

otvorene a z hľadiska transparentnosti bezchybne. V úzkej spolupráci s Európskym 

parlamentom a Radou sa budem usilovať o zvýšenie transparentnosti počas celého 

legislatívneho procesu. Občania by mali vedieť, s kým sa my ako inštitúcie, ktoré im slúžia, 

stretávame a diskutujeme a aké stanoviská obhajujeme v legislatívnom procese. Zvýšením 

miery transparentnosti a zodpovednosti sa posilní medziinštitucionálna spolupráca a zvýši 

dôvera v inštitúcie EÚ. 

Preto som naplno odhodlaný vykonávať ďalekosiahle ustanovenia Rámcovej dohody 

o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou a Medziinštitucionálnej dohody 

o lepšej tvorbe práva venované transparentnosti a toku informácií. Predovšetkým zabezpečím, 
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aby sa tieto ustanovenia dodržiavali v rámci mojich štruktúrovaných dialógov a ďalších 

kontaktov s parlamentnými výbormi. 

V spolupráci s ostatnými inštitúciami budem naďalej podporovať zriadenie spoločnej 

databázy legislatívnych spisov, ako bolo odsúhlasené v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 

tvorbe práva z roku 2016. Okrem toho bude potrebné zvýšiť úsilie o integráciu registra 

vykonávacích a delegovaných aktov a dokončiť medziinštitucionálne rokovania o registri 

transparentnosti. 

Poskytovanie informácií a dokumentov 

V nadväznosti na to, čo som uviedol o zapojení parlamentných výborov do každej 

významnejšej problematiky v mojej kompetencii, a to v rovnakom čase a za rovnakých 

podmienok ako v Rade, som si plne vedomý, že poskytovanie informácií a dokumentov je 

zásadnou súčasťou prehlbovania partnerstva medzi Európskym parlamentom a Komisiou. 

Preto sa zaväzujem, že budem naplno dodržiavať príslušné ustanovenia rámcovej dohody 

medzi našimi dvomi inštitúciami a medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. 

 

Otázky Výboru pre ústavné veci 

3. Právo iniciatívy EP 

 

Okrem záväzku, ktorý prijíma zvolený predseda s cieľom nadväzovať legislatívnymi 

aktmi na uznesenia EP, ktorými sa od Komisie požaduje, aby predložila legislatívne 

návrhy, mohli by ste uviesť, aké ďalšie konkrétne záväzky ste pripravený prijať na 

posilnenie práva Parlamentu na iniciatívu – vo všeobecnosti alebo v konkrétnych 

politických oblastiach – najmä pokiaľ ide o návrhy na zmenu zmluvy, zmenu rámcovej 

dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou a/alebo zmenu 

medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva? 

Aké legislatívne kroky plánujete prijať v nadväznosti na uznesenie Európskeho 

parlamentu z 25. októbra 2016, ktoré bolo prijaté podľa článku 225 ZFEÚ a ktorým sa 

Komisii ukladá legislatívna iniciatíva týkajúca sa vytvorenia mechanizmu EÚ pre 

demokraciu, právny štát a základné práva (P8_TA(2016)0409)? 

 

Podporujem právo Európskeho parlamentu na legislatívnu iniciatívu, ako to stanovila zvolená 

predsedníčka von der Leyenová v politických usmerneniach. Som odhodlaný tento 

mechanizmus sfunkčniť, aby mohla Komisia reagovať na parlamentné uznesenia prijaté podľa 

článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie väčšinou jeho členov legislatívnym aktom 

v úplnom súlade so zásadami proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. 

Na takéto legislatívne uznesenia bude možné rýchlo reagovať za predpokladu, že naše 

inštitúcie sa zapoja do konštruktívneho a transparentného dialógu. 

Komisia navrhne úzku spoluprácu s Európskym parlamentom v každej fáze tvorby 

a prerokúvania takýchto uznesení. V praxi zabezpečím, aby všetci členovia Komisie od 

začiatku veľmi úzko spolupracovali s príslušnými parlamentnými výbormi. Mali by sme 

zaviesť mechanizmus, ktorý by od samotného začiatku zabezpečoval neustály dialóg medzi 

Komisiou a výbormi. Všetci členovia kolégia by zároveň mali byť pripravení diskutovať 

o koncepcii a príprave parlamentných uznesení a spolupracovať s poslancami EP v každej 

fáze návrhu a diskusie. 
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Vďaka tomu sa zlepší dialóg, dôvera aj zmysel pre spoluprácu v prospech spoločného cieľa. 

Okrem toho úzka spolupráca medzi Parlamentom a Komisiou im už od počiatku umožní čo 

najlepšie porozumieť podstate návrhu. 

Po prijatí uznesenia zabezpečím, aby bolo o ňom kolégium komisárov informované a aby 

v rámci politickej diskusie rokovalo o otázkach, ktoré sú v ňom uvedené. Tento nový proces 

bude na politickej úrovni zapracovaný do pracovných metód novej Komisie, čím sa 

zabezpečí, že členovia kolégia budú uznesenia podľa článku 225 ZFEÚ nepretržite sledovať, 

diskutovať o nich a napokon na ne odpovedia. 

V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva1 bude Komisia informovať 

Európsky parlament do troch mesiacov od prijatia príslušného uznesenia v pléne. Osobitne sa 

zameriam na to, aby bola odpoveď na uznesenie EP čo najrýchlejšia a najúčinnejšia. 

Ako podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad budem úzko 

spolupracovať so všetkými členmi kolégia s cieľom zabezpečiť, aby sa tento proces v plnej 

miere dodržiaval a aby sa doň premietli naše medziinštitucionálne diskusie o viacročnom 

plánovaní. 

Zo širšieho hľadiska zorganizujeme hneď na začiatku nášho mandátu v súlade 

s Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva z roku 2016 (ods. 5) výmenu názorov 

o hlavných politických cieľoch a prioritách troch inštitúcií na nové funkčné obdobie 

a prípadne aj o orientačnom harmonograme. 

Vo svojich politických usmerneniach kladie zvolená predsedníčka osobitný dôraz na právny 

štát a v tejto súvislosti navrhuje zaviesť komplexný mechanizmus právneho štátu 

s celoeurópskou pôsobnosťou a každoročným podávaním objektívnych správ. Zároveň 

zdôraznila, že úlohu Európskeho parlamentu je potrebné posilniť. Pracovať na tom budú 

podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť a komisár pre spravodlivosť, a to najmä 

v rámci ročného cyklu preskúmania právneho štátu vo všetkých členských štátoch. 

 

4. Vyšetrovacie právomoci EP 

Aké nástroje považujete za nevyhnutné na to, aby mohol Európsky parlament 

zmysluplne vykonávať vyšetrovacie právomoci s cieľom poskytnúť Parlamentu nový 

právny rámec na posilnenie jeho vyšetrovacích právomocí v súlade s článkom 226 

ZFEÚ? Môžete sa zaviazať, že vyviniete maximálne úsilie o obnovenie pozastavených 

rokovaní o nariadení, ktorým sa riadi výkon vyšetrovacích právomocí Parlamentu, 

a o aktívne zapojenie Komisie do tohto procesu? 

Zmluva o fungovaní Európskej únie2 uznáva úlohu Európskeho parlamentu v oblasti 

politickej a inej kontroly. Domnievam sa, že cieľom nástrojov, ktorými sa tieto ustanovenia 

vykonávajú, je zaručiť, aby sa obvinenia z porušenia alebo nesprávneho úradného postupu pri 

uplatňovaní práva Únie riadne prešetrili a napravili. 

                                                           
1 Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1-14). 
2 V článku 226 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že Európsky parlament z vlastnej 

iniciatívy a v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po súhlase Rady a Komisie ustanoví 

podrobné pravidlá, ktorými sa spravuje výkon práva vyšetrovať. 



8 
 

V tejto súvislosti mám plné pochopenie s Parlamentom, ktorý sa usiluje o zavedenie 

aktualizovaného nástroja, ktorý nahradí rozhodnutie 95/167/ES o podrobných ustanoveniach 

o výkone vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu aktualizovaným nariadením 

vhodným na daný účel na základe návrhu Európskeho parlamentu odobreného Komisiou 

a Radou. 

Európsky parlament prijal v roku 2012 návrh na preskúmanie systému, v ktorom vykonal 

niekoľko po sebe nasledujúcich (formálnych aj neformálnych) zmien. Komisia sa 

s Európskym parlamentom zapojila do konštruktívnej výmeny názorov o navrhovanom 

preskúmaní, ktorá im vo viacerých ohľadoch umožnila nájsť spoločné východiská. 

Takisto som za zaoberal najnovším „neoficiálnym dokumentom“, ktorý schválil parlamentný 

Výbor pre ústavné veci v apríli 2018. Tento neoficiálny dokument obsahuje niekoľko 

konštruktívnych návrhov z hľadiska Komisie, ktoré sa týkajú i) pravidiel zriadenia 

vyšetrovacieho výboru, ii) procesných pravidiel vzťahujúcich sa na jeho vyšetrovania, iii) 

vytvorenia centrálneho kontaktného miesta na účely vyšetrovania, iv) odkazov na nariadenie 

č. 45/20013 (nahradené nariadením č. 2018/17254) a na rámcovú dohodu medzi Európskym 

parlamentom a Európskou komisiou5. 

Naďalej pretrvávajú isté právne a inštitucionálne obavy, ktoré je potrebné vyriešiť na 

medziinštitucionálnych rokovaniach. 

Súhlasím, že je potrebné mať k dispozícii primeraný nástroj, ktorý v plnej miere rešpektuje 

inštitucionálne právomoci a príslušné právne rámce členských štátov. Preto som pripravený 

viesť konštruktívnu trojstrannú diskusiu zameranú na hľadanie vhodných riešení otázok, ktoré 

ešte neboli vyriešené. 

 

Otázky Výboru pre právne veci 

 

5. V odseku 10 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z apríla 2016 sa 

vyžaduje, aby Komisia urýchlene a podrobne zvážila žiadosti o návrhy týkajúce sa 

aktov Únie, ktoré Európsky parlament predložil podľa článku 225 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie. V článku 225 ZFEÚ sa Komisii ukladá povinnosť 

informovať Európsky parlament o dôvodoch nepredloženia návrhu, keď o to 

Parlament požiadal. 

Parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek tomu, že odpovede Komisie na 

uvedené uznesenia založené na článku 225 ZFEÚ sú podrobnejšie a aktuálnejšie, zdá 

sa, že pochádzajú skôr od útvarov Komisie než ako politická reakcia kolégia 

komisárov na uznesenie Parlamentu. Ako plánujete túto situáciu napraviť ako 

komisár poverený vykonávaním Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva? 

Ako mienite ako podpredseda zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy zabezpečiť 

                                                           
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na 

spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.  
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES, 

Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39. 
5 Ú. v. EÚ L 204, 20.11.2010, s. 47.  
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z praktického hľadiska, aby bol splnený záväzok vyjadrený v poverovacích listoch 

všetkých dezignovaných komisárov, pokiaľ ide o posilnenie osobitného partnerstva 

Komisie s Parlamentom, najmä pokiaľ ide o právo iniciatívy Parlamentu? Ako sa 

pretaví úmysel Komisie byť „aktíva a prítomná počas prípravy uznesení, ktorými sa 

požaduje, aby Komisia predložila legislatívny akt“, do praxe a ako zabezpečíte, aby 

bol Parlament v tomto procese rešpektovaný? 

 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová sa v politických usmerneniach zaviazala, že jej 

Komisia bude reagovať na uznesenia Parlamentu prijaté podľa článku 225 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie väčšinou jeho členov legislatívnym aktom v úplnom súlade so 

zásadami proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. 

Ako som uviedol aj v odpovedi Výboru pre ústavné veci. Komisia navrhne Európskemu 

parlamentu úzku spoluprácu v každom štádiu tvorby takýchto uznesení a príslušnej 

diskusie. Vo funkcii podpredsedu pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad 

budem nabádať všetkých členov Komisie, aby úzko spolupracovali s Európskym 

parlamentom, najmä s jeho výbormi, a to už od počiatočných fáz procesu podľa článku 225 

a v plnom súlade s výsadami Európskeho parlamentu. V praxi to znamená, že Komisia 

bude pripravená prerokovať každý takýto návrh, ako aj jeho súlad so zásadami 

subsidiarity, proporcionality a s pravidlami lepšej tvorby práva s príslušnými výbormi EP 

pred prijatím uznesenia v pléne. Vďaka tomu sa zlepší dialóg, dôvera aj zmysel pre 

spoluprácu v prospech spoločného cieľa. Okrem toho úzka spolupráca medzi Parlamentom 

a Komisiou im už od počiatku umožní čo najlepšie porozumieť podstate návrhu. 

Vo funkcii podpredsedu pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad budem riadne 

plniť záväzok zvolenej predsedníčky a zabezpečím, aby Komisia reagovala na uznesenia 

Európskeho parlamentu podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie legislatívnym 

návrhom v plnom súlade so zásadami proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. 

Zaistím, aby kolégium každé uznesenie posúdilo a poskytlo tak politickú reakciu. 

V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva6 bude Komisia informovať 

Európsky parlament do troch mesiacov od prijatia príslušného uznesenia v pléne. 

 

6. Komisia predložila 7. decembra 2018 koordinovaný plán v oblasti umelej inteligencie. 

Komisia v tomto pláne uznáva, že umelá inteligencia mení náš svet, napríklad zlepšovaním 

produktov, procesov a obchodných modelov vo všetkých hospodárskych odvetviach. Mení 

aj verejné služby. Zmeny, ktoré priniesla umelá inteligencia, vyvolávajú niekoľko otázok, 

ktoré sa týkajú otázok etiky a občianskoprávnej zodpovednosti. Naši občania vyjadrujú 

nadšenie i obavy, pokiaľ ide o ďalší rozvoj umelej inteligencie a jej praktických dôsledkov 

pre ich pracovné miesta, vzdelávacie a spotrebiteľské modely a podniky. Medzinárodná 

hospodárska súťaž je tvrdšia, ako kedykoľvek predtým, s masívnymi investíciami v USA 

a Číne. Zdá sa však, že plán z roku 2018 sa netýka toho, ako by sa zmeny, ktoré priniesla 

umelá inteligencia, mali odrážať v právnych predpisoch EÚ a ako by sa mali aktualizovať 

predchádzajúce právne predpisy vzhľadom na súčasný stav, keď umelá inteligencia má 

zohrávať prevládajúcu úlohu. 

                                                           
6 Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1-14). 
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Dezignovaný predseda by vás chcel poveriť úlohou predsedať platforme REFIT, čím 

získate privilégium predkladať kolégiu komisárov návrhy o tom, ako zefektívniť 

reguláciu EÚ na základe diskusie v platforme. Aké iniciatívy plánujete prijať 

s cieľom zabezpečiť, aby platforma REFIT náležite zohľadnila umelú inteligenciu pri 

kontrole vhodnosti a výkonnosti existujúcich právnych predpisov bez toho, aby bola 

dotknutá príslušná ochrana údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

a pravidlá ochrany súkromia? 

 

Umelá inteligencia umožní rozsiahlu automatizáciu rozhodnutí a postupov, čo predstavuje 

obrovský potenciál z hľadiska zvyšovania efektivity a produktivity vo všetkých 

hospodárskych odvetviach. Táto technológia, založená na samoučiacich 

a samozlepšovacích algoritmoch, môže zároveň podnietiť veľké množstvo politických 

otázok, napríklad pokiaľ ide o zodpovednosť a spoločenskú akceptáciu. 

 

Regulačný rámec pre umelú inteligenciu, ktorý ohlásila zvolená predsedníčka v politických 

usmerneniach, zabezpečí, aby sa vývoj a zavádzanie systémov umelej inteligencie do 

výrobkov a služieb diali v plnom súlade so základnými právami a aby dôveryhodným 

spôsobom (zákonne, eticky a spoľahlivo) fungovali na celom jednotnom trhu EÚ. 

 

Takýto prístup zabezpečí regulačnú jednoznačnosť, vzbudí dôveru a vytvorí konkurenčnú 

výhodu a stimuluje investície do európskeho priemyslu. Mal by viesť k zlepšeniu vývoja 

a zavádzania umelej inteligencie v EÚ a zároveň chrániť európsku inovačnú kapacitu. 

 

Naša práca v oblasti umelej inteligencie bude samozrejme vychádzať z existujúceho 

politického rámca, ktorý zaviedla odchádzajúca Komisia, vrátane stratégie Umelá 

inteligencia pre Európu z apríla 2018, koordinovaného plánu v oblasti umelej inteligencie 

z decembra 2018 a nedávneho oznámenia, v ktorom sa stanovuje európsky prístup 

k etickým otázkam týkajúcim sa umelej inteligencie. 

 

Ako uviedla zvolená predsedníčka von der Leyenová v mojom poverovacom liste, mojou 

úlohou bude predsedať platforme REFIT, ktorá bude ako expertná skupina poskytovať 

Komisii poradenstvo o tom, ako zjednodušiť právne predpisy EÚ a znížiť záťaž pre 

konečných príjemcov a používateľov. 

 

Táto platforma bude dôležitým zdrojom informácií o vplyve umelej inteligencie na 

administratívnu záťaž, a to priamo od dotknutých subjektov. Ako predseda novej platformy 

zabezpečím aj to, aby umelú inteligenciu v plnej miere zohľadnila aj pri skúmaní 

výkonnosti existujúcich právnych predpisov. Platforma bude konať v úplnom súlade 

s pravidlami ochrany údajov (GDPR) a dodržiavať najvyššie normy ochrany údajov v EÚ. 

 

Ako predseda platformy REFIT sa v plnej miere zaväzujem odpovedať na všetky jej 

stanoviská a zabezpečiť, aby sa riadne premietli do nášho rozhodovacieho procesu. 

S cieľom zabezpečiť zohľadnenie všetkých aspektov budem úzko spolupracovať 

s podpredsedníčkou zodpovednou za Európu pripravenú na digitálny vek, komisárom 

zodpovedným za spravodlivosť a komisárkou zodpovednou za výskum a inováciu. 

 

Zo širšieho hľadiska chcem zabezpečiť, aby sa proces REFIT zameral nielen na spätné 

hodnotenie toho, aké výkonné boli naše politické nástroje v minulosti, ale aby v záujme 

účinnosti našich politík zároveň významne prispieval k strategickému výhľadu. Z tohto 
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pohľadu slúži umelá inteligencia ako výborný príklad. Plánujem mandát platformy REFIT 

obnoviť (tak, aby bola „pripravená na budúcnosť“). Takisto sa chcem postarať o to, aby 

bol riadne zapojený a informovaný Európsky parlament. 

 

 

7. Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva z roku 2016 je naďalej vo fáze 

vykonávania. Ako plánujete uľahčiť a urýchliť rokovania o praktických opatreniach 

spolupráce a výmeny informácií o medzinárodných dohodách a o zosúladení s RPK 

a ako plánujete zaviesť do praxe nezáväzné kritériá na uplatňovanie článkov 290 

a 291 ZFEÚ? 

 

Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva sa uplatňuje od roku 2016. Je aj naďalej 

platná a relevantná, pričom prioritou ostáva jej správne vykonávanie a nepretržitá 

angažovanosť zo strany Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Podľa odseku 50 

dohody Európsky parlament, Rada a Komisia spoločne a pravidelne monitorujú 

vykonávanie dohody. V záujme zabezpečenia trvalého dialógu medzi Komisiou 

a Európskym parlamentom, ktorý sa uvádza v politických usmerneniach zvolenej 

predsedníčky ako priorita, sa zaväzujem viesť s ostatnými inštitúciami pravidelný politický 

dialóg o vykonávaní dohody s cieľom identifikovať možné oblasti zlepšenia. 

 

Pokiaľ ide o odsek 40 týkajúci sa medzinárodných dohôd, rokovania týchto troch inštitúcií, 

ktorých cieľom bolo vypracovať praktické opatrenia spolupráce a výmeny informácií 

v oblasti medzinárodných dohôd, dosiahli značný pokrok, ale neboli ukončené. V súlade 

s Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva (odsek 40) budem nabádať všetky 

strany, aby obnovili politické rokovania, a som pripravený v spolupráci s Radou 

a členskými štátmi tento proces uzavrieť. 

 

Pokiaľ ide o Komisiu, vzhľadom na záväzok zvolenej predsedníčky zabezpečiť vysoký 

stupeň transparentnosti budem ako podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy nabádať 

kolegov, aby pravidelne informovali Európsky parlament, a to najmä pred veľkými 

podujatiami a v kľúčových fázach medzinárodných rokovaní. Budem úzko spolupracovať 

najmä s vysokým predstaviteľom, ktorý je zodpovedný za koordináciu vonkajšej činnosti 

a poskytovanie informácií Európskemu parlamentu. Som odhodlaný v plnej miere 

vykonávať ustanovenia rámcovej dohody a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe 

práva, a to aj pokiaľ ide o zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s Európskym 

parlamentom a Radou pri poskytovaní informácií a dokumentov. 

 

V oblasti delegovaných a vykonávacích aktov dosiahli tieto tri inštitúcie v posledných 

rokoch skutočný pokrok. V nadväznosti na legislatívne návrhy Komisie, ktorými sa má 

zosúladiť zvyšných 168 legislatívnych aktov obsahujúcich odkaz na regulačný postup 

s kontrolou, (a na tri takéto akty v oblasti spravodlivosti) sa Európsky parlament a Rada 

tento rok dohodli na zosúladení 64 z týchto aktov v nariadení Európskeho parlamentu 

a Rady č. 2019/1243 z 20. júna 2019, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich 

použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie. Pokiaľ ide o zostávajúce akty, uvedené tri inštitúcie 

v spoločnom vyhlásení uznali, že rýchlemu zosúladeniu všetkých základných aktov, ktoré 

stále odkazujú na regulačný postup s kontrolou, je potrebné priradiť veľkú prioritu. Plne sa 

zaväzujem spolupracovať s Parlamentom a Radou na dosiahnutí dohody a som pripravený 

urýchlene začať rokovať o zostávajúcich aktoch. 
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Začiatkom tohto roka sa tieto tri inštitúcie dohodli aj na súbore nezáväzných rozlišovacích 

kritérií na uplatňovanie delegovaných a vykonávacích aktov, ktoré boli v júli uverejnené 

v úradnom vestníku. Tieto kritériá uľahčia a zefektívnia diskusie o výbere spôsobu udelenia 

splnomocnenia. Ich uvedenie do praxe je úlohou všetkých troch inštitúcií. Pre Komisiu to 

znamená predovšetkým zabezpečiť, aby sa tieto kritériá zohľadňovali pri tvorbe legislatívnych 

návrhov. Na druhej strane Európsky parlament a Rada budú musieť zabezpečiť, aby sa tieto 

kritériá dodržiavali a uplatňovali v rámci legislatívnych rokovaní, a Komisia bude v tomto 

zmysle zohrávať aktívnu úlohu. Uvedené tri inštitúcie sa ďalej zhodli na tom, že vykonávanie 

týchto kritérií sa môže každoročne prediskutovať na politickej aj technickej úrovni v rámci 

všeobecného monitorovania vykonávania Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. 

Zabezpečím, aby sme si tento záväzok plnili. 

 

Pre vysvetlenie používania delegovaných aktov v širších súvislostiach, ale aj lepšie 

zosúladenie a uplatňovanie rozlišovacích kritérií je dôležité, že Komisia v plnej miere 

dodržiava záväzky, ktoré na seba prevzala v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe 

práva, a to najmä pokiaľ ide o systematické konzultácie s odborníkmi z členských štátov 

a informovanie Európskeho parlamentu. Zabezpečím, aby si Komisia tieto záväzky v plnom 

rozsahu splnila. Naše tri inštitúcie vypracovali a koncom roka 2017 spoločne uviedli do 

prevádzky nový register delegovaných aktov, ktorý výrazne zvýšil transparentnosť 

a vzájomnú dôveru v tejto oblasti. Tento register je historicky prvým medziinštitucionálnym 

nástrojom elektronickej správy. Poskytuje integrovaný pohľad na životný cyklus 

delegovaných aktov. Takisto sa začalo pracovať na vylepšení komitologického registra, 

ktorý dokumentuje prácu na vykonávacích aktoch, pričom jeho dokončenie je naplánované 

do roku 2020, ako aj jeho začlenenie do registra delegovaných aktov. 

 

 

Otázky Výboru pre petície 

8.  Výbor pre petície sa zaoberá významným množstvom petícií predložených 

dotknutými občanmi, ktorí nie sú spokojní s uplatňovaním alebo vykonávaním práva 

EÚ. Približne 2/3 týchto petícií sa zasiela Komisii na podrobné prešetrenie záležitosti. 

Výbor konštatoval, že Komisia vo svojich odpovediach častejšie dochádza k záveru, 

že „niektoré jednotlivé prípady údajného nesprávneho uplatňovania možno často 

uspokojivo riešiť inými, vhodnejšími mechanizmami na úrovni (EÚ a) na vnútroštátnej 

úrovni“ a že „vo všeobecnosti postupuje sťažnosti na vnútroštátnu úroveň, ak je 

dostupná právna ochrana“ (oznámenie „Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho 

uplatňovania práva). 

Ako konkrétne plánujete posilniť úlohu Komisie ako strážkyne zmlúv a zabezpečiť, 

aby sa údajné nesprávne uplatňovanie právnych predpisov EÚ náležite riešilo 

a napravovalo na úrovni EÚ namiesto toho, aby sa predkladatelia petícií opakovane 

obracali na vnútroštátnu úroveň? 

 

Komisia si pri odhaľovaní porušení práva EÚ vysoko cení podnety od občanov, podnikov 

a iných zainteresovaných strán. Postupy v prípade nesplnenia povinnosti sa často začínajú 

na základe informácií, ktoré poskytli sťažovatelia. To nám významne pomáha plniť si 

úlohu strážkyne zmluvy. 

Komisia načrtla v oznámení z roku 2016 s názvom „Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou 

lepšieho uplatňovania práva“ strategickejší prístup k politike presadzovania práva. Jeho 

cieľom je zamerať sa na najzávažnejšie porušenia práva EÚ, ktoré majú vplyv na záujmy 
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občanov a podnikov. Tento prístup priniesol výsledky pri presadzovaní konkrétnych politík 

(ako je ochrana životného prostredia alebo právneho štátu). 

Ak existuje účinná právna ochrana, Komisia spravidla orientuje sťažovateľov na orgány, 

ktoré sú najlepšie pripravené vybaviť sťažností a rýchlo odpovedať na položenú otázku. 

Dôraz sa kladie na dosahovanie výsledkov. Komisia aj naďalej plní svoju úlohu strážkyne 

zmlúv a rieši prípady, keď napríklad nie je v poriadku vnútroštátne právo alebo keď určitá 

sťažnosť poukazuje na všeobecnú prax, ktorá je nezlučiteľná s právom EÚ, alebo na 

systematické nedodržiavanie právnych predpisov EÚ. Komisia bude naďalej riešiť aj 

prípady, v ktorých nie sú k dispozícii žiadne iné prostriedky nápravy. 

Som pripravený predstúpiť pred Výbor pre petície pri predkladaní jeho ročnej správy. 

Okrem toho v prípade významného počtu petícií na danú tému budem podporovať účasť 

zodpovedného člena (-ov) kolégia na zasadnutí výboru, na ktorom sa o týchto petíciách 

diskutuje, aby sa dospelo k záveru, ako možno vyjadrené obavy odstrániť. V širších 

súvislostiach bude Komisia s výborom úzko spolupracovať na usmerňovaní, poradenstve 

a povzbudzovaní občanov, aby využívali čo najvhodnejšie mechanizmy na riešenie 

problémov. Samozrejmé zabezpečím, aby Komisia pri svojej práci naďalej dodržiavala vo 

svojich vzťahoch s občanmi normy dobrého úradného postupu a plnila si povinnosti 

dobrého úradného postupu pri vybavovaní sťažností predkladateľov petícií týkajúcich sa 

porušenia práva EÚ. 

 


