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UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Ylva JOHANSSON 

Kandidatkinja za povjerenicu za unutarnje poslove 

 
 
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 svoje neovisnosti i kako ćete se pobrinuti za to da Vaše 
prošle, sadašnje ili buduće aktivnosti ne dovedu u pitanje obnašanje Vaših dužnosti u 
Komisiji?  

Na početku političke karijere, u vrijeme kada je Švedska planirala podnijeti zahtjev za članstvo 
u EU-u, promijenila sam političku stranku te se pridružila grupaciji koja je podržavala članstvo 
u EU-u. Za promjenu političkog opredjeljenja motiviralo me je snažno uvjerenje da je Europa 
pravi izbor i cilj za moju zemlju. Vjerna toj odluci, aktivno sam podržavala članstvo Švedske 
u EU-u tijekom referendumske kampanje. Velika mi je čast bila biti u švedskoj vladi u trenutku 
pristupanja EU-u. Otada sam više puta bila članica švedske vlade. 

Uvjerena sam Europljanka i čvrsto predana europskoj integraciji i suradnji. Od pristupanja 
Švedske EU-u aktivno sam sudjelovala u europskim projektima u različitim političkim 
ulogama i funkcijama. Nedavno sam kao švedska ministrica zapošljavanja preuzela aktivnu 
ulogu u području zapošljavanja i socijalne Europe. Tijekom karijere uvijek sam surađivala s 
drugima te mi je namjera nastaviti raditi na taj način i na strateškom programu Komisije. 
Europska unija počiva na zajedničkim vrijednostima te čvrsto vjerujem da zajedničke izazove 
možemo svladati isključivo na temelju tih vrijednosti, kompromisa i udruženog rada koji su 
okosnica europskog načina suradnje.  

Kao ministrica sam s ponosom sudjelovala u oblikovanju politike zapošljavanja, integracije i 
migracija, a imala sam mandate u pet različitih vlada. Sve su te vlade bile manjinske pa su 
bliska suradnja između klubova zastupnika i dobra suradnja s parlamentom bile izrazito bitne. 
Smatram da je suradnja s Europskim parlamentom preduvjet za uspjeh i želim nastaviti takav 
odnos tijekom svojeg mandata. Čvrstom suradnjom s Europskim parlamentom ojačat ću svoju 
ulogu povjerenice za unutarnje poslove. 

Integriranje rodne perspektive u sva područja politike posebno mi je važno i na tome radim već 
dugo godina. Primjenjivala sam rodno osviještenu politiku u praksi i stekla bogato iskustvo u 
donošenju rodno osviještenog proračuna, što je važan alat za uključivanje rodno osviještene 
politike u sve vladine mjere. Sve političke odluke koje se odnose na ljude neminovno su 
usmjerene i na muškarce i na žene. Važno je da se pri svim političkim i proračunskim odlukama 
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vodi računa o utjecaju i na muškarce i na žene te da su promišljene u skladu s time. Stoga su 
pri političkim odlukama neophodni zasebni statistički podaci za muškarce i za žene.  

To je sadržano i u članku 8. Ugovora 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 za razdoblje 2016. – 2019.”, prema kojem se promicanje rodne jednakosti mora 
osigurati primjenom perspektive rodne jednakosti u svim aspektima djelovanja EU-a. U tom 
sam području stekla bogato osobno iskustvo na državnoj razini države članice za koje vjerujem 
da bi bilo korisno za moju novu ulogu. 

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. To ću istaknuti i pri dogovaranju vlastitog 
sudjelovanja u događanjima i raspravama. 

Nova strategija za rodnu ravnopravnost prilika je za daljnji razvoj pojma i primjene rodne 
jednakosti u svim politikama EU-a. Snažnijom primjenom rodno osviještene politike u 
oblikovanju politika bolje se iskorištavaju resursi, povećava učinkovitost politike, podupire 
održivi razvoj i stvara pravednije društvo. Komisija će pri pripremi svih prijedloga nastaviti 
uzimati u obzir njihov utjecaj na rodnu ravnopravnost. Taj će se utjecaj opisati u obrazloženju 
odgovarajućih prijedloga. 

Rodno osviještena politika primjenjuje se u proračunskom postupku kako bi se osiguralo da se 
u proračunskoj politici, raspodjeli sredstava i oblikovanju politika uzimaju u obzir potrebe i 
uvjeti žena i muškaraca te djevojčica i dječaka.  

Rodno osviještena politika znači i da se u svim aktivnostima povezanima s mojim portfeljem 
posebna pozornost treba posvetiti učinku koji bi svaka inicijativa mogla imati na ulogu žena u 
gospodarstvu i društvu u cjelini. To će imati razne praktične učinke na moj portfelj, kao što je 
promicanje uloge žena u području izvršavanja zakonodavstva ili utjecaj koji financiranje 
potpore migrantima ima na muškarce i žene.  

Kad je riječ o neovisnosti u obavljanju mojih dužnosti, ta je vrijednost duboko ukorijenjena u 
mojem obrazovanju, odgoju te socijalnom i kulturnom identitetu. Nadalje, imam za sobom 
dugogodišnju političku karijeru u političkoj kulturi koju karakterizira transparentnost. Bila sam 
zastupnica u nacionalnom parlamentu i ministrica u švedskoj vladi od 1988., uz stanku od 
nekoliko godina. Neovisnost i integritet temeljne su vrijednosti koje sam uvažavala na svim 
dužnostima koje sam obnašala u svojoj karijeri. Namjeravam ih se pridržavati i u sljedećoj 
ulozi. 

Smatram da imam odgovarajuće kvalifikacije i iskustvo da bih mogla doprinijeti općem 
europskom interesu. Namjeravam blisko surađivati s povjerenicima i potpredsjednicima te na 
najbolji mogući način pomagati Kolegiju u ostvarivanju prioriteta Europske unije, koje je 
novoizabrana predsjednica iznijela u političkim smjernicama. 
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Obvezujem se da ću od samog imenovanja poštovati obveze neovisnosti, transparentnosti, 
nepristranosti i raspoloživosti predviđene člankom 17. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji 
i člankom 245. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.  

U potpunosti ću poštovati slovo i duh Ugovora, posebice obvezu djelovanja u europskom 
interesu bez ičijeg utjecaja. Poštovat ću i Kodeks ponašanja članova Europske komisije i 
njegove odredbe o 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? 

Ponosna sam što sam kao ministrica u švedskoj vladi sudjelovala u oblikovanju švedske 
politike zapošljavanja, integracije i migracija. U jesen 2015. bila sam odgovorna za 
koordiniranje svih vladinih mjera povezanih s upravljanjem migracijskom i integracijskom 
situacijom u Švedskoj. Moja je zadaća bila osigurati da relevantni ministri i javna tijela 
surađuju na koordiniran način. To iskustvo i bogato iskustvo u vladi pokazuju moju 
pripremljenost i spremnost za suočavanje s teškim izazovima u portfelju unutarnjih poslova. 
  
Europska unija djeluje na temelju svojih humanitarnih vrijednosti, a tijekom proteklih pet 
godina to je dokazala spašavanjem života i zaštitom ljudi u bijegu od rata i progona. Ona ima 
važnu ulogu i u svijetu. Moja je želja raditi za Europsku uniju u kojoj zajedno jamčimo 
sigurnost i zaštitu koju građani u cijeloj Europskoj uniji očekuju i zaslužuju.  
  
Motivira me građanima dati odgovor na pitanja koja ih muče. Građani EU-a smatraju da su 
migracija i sigurnost dva najveća izazova s kojima se Europa suočava. Migracija i sigurnost su 
među prioritetima i bit će u središtu politike sljedeće Komisije. Višestrana politika koja 
obuhvaća razne sektore i međunarodni aspekt migracija i sigurnosti tijekom proteklih godina 
ukazali su na važnost bolje usklađenosti i koordinacije na razini EU-a i na međunarodnoj razini. 
Učinkovito upravljanje migracijama, zaštita vanjskih granica i jamčenje sigurnosti bit će i dalje 
ključna zadaća resora unutarnjih poslova te će ostati u središtu političke pozornosti. 
 
 
Uloga i suradnja s Europskim parlamentom i njegovim odborima 
 
Budem li potvrđena kao povjerenica, preuzet ću punu političku odgovornost za aktivnosti u 
svojem području nadležnosti, kako je navedeno u mandatnom pismu koje mi je novoizabrana 
predsjednica von der Leyen poslala 10. rujna 2019. Načelo kolegijalnosti smatram osobito 
bitnim i vrijednim te ću surađivati s drugim članovima Kolegija u oblikovanju i provedbi novih 
političkih inicijativa.  
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Kao što sam spomenula, suradnja s Europskim parlamentom neizmjerno mi je važna. Surađivat 
ću s Parlamentom i relevantnim odborima u svim fazama postupka donošenja politika i 
političkog dijaloga. 
 
Učinkovita 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 spremna slijediti. Među njima su otvorenost, 
uzajamno povjerenje, učinkovitost i redovita razmjena informacija. Političke smjernice i 
mandatna pisma novoizabrane predsjednice von der Leyen u potpunosti odražavaju ta načela 
te se u njima naglašava namjera da se poseban odnos Europskog parlamenta i Komisije dodatno 
učvrsti. Budem li potvrđena kao povjerenica, radit ću na ostvarivanju tog cilja i pri tome 
postupati potpuno u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma iz 2010. i Međuinstitucijskog 
sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva iz 2016. Moja komunikacija s Parlamentom bit će 
otvorena, transparentna i konstruktivna kako bi se uspostavio odnos od uzajamnog povjerenja. 
 
U skladu s političkim smjernicama novoizabrane predsjednice von der Leyen, spremna sam 
sudjelovati na plenarnim sjednicama, svim relevantnim sastancima odbora i raspravama u 
okviru trijaloga. Pobrinut ću se da parlamentarni odbori budu uključeni u sva bitna zbivanja u 
mojem portfelju, ali sam itekako svjesna važnosti jednakog postupanja prema Parlamentu i 
Vijeću. Osim što to zahtijeva redovni zakonodavni postupak, to je i obveza svih članova 
Kolegija.  
 
Obvezujem se i da ću osigurati da se odnosi sa službama u mojoj nadležnosti temelje na 
načelima lojalnosti, povjerenja, transparentnosti, dvosmjernog protoka informacija i uzajamne 
pomoći. Konkretno, osigurat ću redovitu razmjenu informacija s predsjednikom relevantnih 
parlamentarnih odbora, izravno ću komunicirati s članovima odbora te ću biti na raspolaganju 
za bilateralne sastanke. Osim toga, osigurat ću redovito informiranje Europskog parlamenta, 
osobito prije važnih događaja te u ključnim fazama međunarodnih pregovora u područjima pod 
mojom nadležnošću. 
 
Također ću osigurati da zastupnici Europskog parlamenta dobiju brze i točne odgovore na 
pitanja upućena Komisiji iz mojeg resora. Odazvat ću se na svaki poziv Europskog parlamenta 
da na plenarnoj sjednici i/ili sastancima odbora odgovaram na pitanja ili obrazložim neku temu. 
 
 
Transparentnost 
U političkim smjernicama novoizabrane predsjednice von der Leyen naglašava se da naše 
institucije moraju biti otvorene i neupitno transparentne kako bi građani ponovno stekli 
povjerenje u Uniju. 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. Međuinstitucijsku suradnju jačat ćemo promicanjem 
legitimiteta i odgovornosti, što će se pozitivno odraziti na učinkovitost EU-a i dobro 
upravljanje. 
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Potpuno se 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. Osigurat ću da se te odredbe 
poštuju u mojim strukturiranim dijalozima i drugim kontaktima s odborima Parlamenta.  
 
Prijedlozi politika u mojem portfelju temeljit će se na odgovarajućim savjetovanjima sa 
stručnjacima i javnosti u skladu s načelima bolje regulative.   
 
Daljnje postupanje u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim zahtjevima za zakonodavne 
inicijative 
Novoizabrana predsjednica von der Leyen podupire pravo inicijative Europskog parlamenta. 
U vezi s parlamentarnim rezolucijama donesenima većinom glasova zastupnika obvezala se da 
će njezina Komisija poduzeti daljnje mjere u obliku zakonodavnog akta, uz puno poštovanje 
načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. U potpunosti podupirem 
taj cilj te ću u okviru obveze sljedećeg Kolegija o produbljivanju partnerstva s Europskim 
parlamentom surađivati s Parlamentom u svakoj fazi rasprave o rezolucijama u skladu s 
člankom 225. UFEU-a. Obvezujem se da ću blisko surađivati s relevantnim parlamentarnim 
odborima te biti aktivna i prisutna tijekom pripreme rezolucija u skladu s člankom 225. UFEU-
a. Čvrsto vjerujem da će se time poboljšati dijalog te potaknuti povjerenje i postići osjećaj 
suradnje na zajedničkom cilju.  
 
Komisija će u skladu s Okvirnim sporazumom djelotvorno odgovoriti na svaku rezoluciju 
Parlamenta u roku od tri mjeseca od njezina donošenja. Pritom će osigurati politički nadzor 
nad tim procesom.  
 
Dostavljanje informacija i dokumenata 
Vratila 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. Svjesna sam 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. Ugovorom iz 
Lisabona Parlament i Vijeće utvrđeni su kao suzakonodavci, a ja ću se pobrinuti da se to poštuje 
i kad je riječ o načinu dijeljenja informacija u područjima pod mojom nadležnošću. 

 

 

Pitanja koja se odnose na pojedine sektore 
 
 

1. Koji će biti ključni prioriteti Vašeg portfelja i, s obzirom na to se Vaš portfelj u 
velikoj mjeri preklapa s portfeljem potpredsjednika za zaštitu europskog načina 
života, možete li konkretno navesti područja za koja ćete Vi biti odgovorni i ona 
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za koja će biti odgovoran potpredsjednik? Obvezujete li se pojaviti se pred 
odborom LIBE na zahtjev i najmanje dvaput godišnje? 

 
Novoizabrana predsjednica u političkim je smjernicama pojasnila da nam je potreban novi 
pristup migracijama i azilu, što ćemo ostvariti novim paktom o migracijama i azilu.  
 
Namjeravam pažljivo slušati različita mišljenja i pridonijeti postizanju dogovora na temelju 
zajedničkih vrijednosti i humanitarnih odgovornosti. Nadovezujući se na dosadašnji rad i 
rezultate, razmotrit ću sve aspekte migracijske politike i politike azila. Iznimno je važno 
nastaviti primjenjivati sveobuhvatan pristup, koji obuhvaća borbu protiv nezakonitih migracija, 
jačanje vanjskih granica, politike vraćanja, razvoj zakonitih putova, integraciju migranata i 
suradnju s našim partnerima izvan EU-a. U svim tim područjima u prvom su planu naše 
humanitarne obveze. Pobrinut ću se da se novim paktom o migracijama i azilu postigne prava 
ravnoteža između odgovornosti i solidarnosti te da se predlože pragmatična i realistična 
rješenja. Napredovati možemo samo ako uzmemo u obzir stajališta i Europskog parlamenta i 
Vijeća. Zajednički ćemo jezik pronaći uz bliski dijalog.  
 
Drugi je moj prioritet ispraviti nedostatke u našem pristupu unutarnjoj sigurnosti EU-a i 
osigurati da Unija bude spremna suočiti se s novim izazovima. Nastojat ću dodatno poboljšati 
suradnju i razmjenu informacija među tijelima za izvršavanje zakonodavstva te nastaviti graditi 
učinkovitu sigurnosnu uniju. Sigurnosna unija, koja nadilazi koncept suradnje na nacionalnoj 
razini, usmjerena je na suradnju u zaštiti zajedničke sigurnosti Unije. Cilj joj je suziti prostor 
za djelovanje neprijateljskih aktera i razviti otpornost na napade u smislu načina na koji EU i 
države članice reagiraju u slučaju potrebe. Kako bismo postigli te ciljeve, usredotočila bih se 
prije svega na provedbu važećeg zakonodavstva, prvenstveno ključnog novog zakonodavstva 
nedavno dogovorenog u područjima kao što su interoperabilnost i borba protiv terorizma. 
Borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, organiziranog kriminala, seksualnog 
zlostavljanja i iskorištavanja djece te kiberkriminaliteta bit će i dalje najvažnije područje. 
Posebno ću se potruditi da učinimo više kako bismo teroristima uskratili sredstva i onemogućili 
prostor za planiranje, financiranje i izvođenje napada.  
 
Pri tome ću razmotriti kako možemo poboljšati strukturu suradnje u izvršavanju zakonodavstva 
i osigurati potrebne tehnološke inovacije da bismo se mogli nositi s novim prijetnjama. 
Digitalno doba u kojem živimo donosi i nove izazove i nove prilike. U tom će kontekstu biti 
važno uspostaviti uravnotežen pravni okvir u prijedlogu o sprečavanju širenja terorističkog 
sadržaja na internetu. Radit ću i na tome da se naši zakoni ne primjenjuju samo izvan interneta 
i da prekršitelje kaznenih propisa možemo pozvati na odgovornost čak i ako se skrivaju iza 
anonimnosti koju omogućuje moderna tehnologija. Pri tome ćemo morati učiniti više i za 
sprečavanje radikalizacije na internetu i izvan njega. Digitalni je svijet, uz sve prednosti koje 
je donio društvu, stvorio i prostor u kojem se čini da kriminalci mogu djelovati nekažnjeno. To 
je neprihvatljivo. Moramo omogućiti tijelima kaznenog progona da se prilagode digitalnom 
svijetu.  
 
Proteklih su godina migracijski i sigurnosni izazovi izravno utjecali na schengensko područje, 
koje je dovedeno u pitanje. Brz povratak potpuno funkcionalnom schengenskom području 
slobodnog kretanja bez nadzora unutarnjih granica osnovni je prioritet. Za to će se najprije 
trebati usmjeriti na provedbu važećih schengenskih pravila, među ostalim i zbog pripreme za 
buduće proširenje schengenskog područja, a zatim razmotriti kako ih poboljšati. Reforma našeg 
sustava azila i politike vraćanja te učinkovito upravljanje vanjskim granicama, uključujući 
intenzivniju borbu protiv krijumčarenja, pridonijet će ponovnoj izgradnji povjerenja u 
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schengensko područje. Pri tome će biti iznimno važno brže provesti odredbe o ojačanoj 
Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu i postići njezinu potpunu operativnost jer ona 
ima ključnu ulogu u osiguravanju čvrste i dobro upravljane vanjske granice, u skladu s 
političkim smjernicama.  
 
Blisko ću surađivati s potpredsjednikom za zaštitu europskog načina života na ostvarivanju tih 
važnih prioriteta. Novoizabrana je predsjednica jasno istaknula da potpredsjednici i povjerenici 
imaju različite uloge. Kako je utvrđeno u načelima glavnih metoda rada novoizabrane 
predsjednice za sljedeću Komisiju, Glavna uprava za migracije i unutarnje poslove odgovarat 
će izravno meni. Potpredsjednik će, uz potporu Glavnog tajništva, davati smjernice i 
koordinirati moj i nekoliko drugih portfelja. Predsjedat će skupinom povjerenika u kojoj će se 
okupiti nekoliko članova Komisije i različitih službi kako bi oblikovali usklađene politike i 
ostvarili rezultate. Takav sveobuhvatan i cjelovit pristup bit će odlučujući za uspjeh u 
spomenutim područjima politike, čemu ću aktivno pridonositi. 
 
Zajedno sa svim ostalim povjerenicima pomoći ću u jačanju posebnog partnerstva Komisije i 
Europskog parlamenta. Čvrsta veza s Europskim parlamentom vrlo mi je bitna te ću se zalagati 
za takav odnos i u području unutarnjih poslova. Redovito ću se pojavljivati pred Odborom za 
građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, a najmanje dvaput godišnje. Sudjelovat ću 
u međuinstitucijskim raspravama o zakonodavnim prijedlozima i sastajati se s Odborom kad 
god moja prisutnost bude potrebna. Aktivna suradnja sa zastupnicima u Parlamentu, posebice 
s Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, bit će neophodna za napredak 
u ostvarivanju naših ključnih prioriteta u tom području.  
 
 

2. Kako namjeravate iskoristiti ovlasti Komisije kako bi se osiguralo potpuno 
prenošenje i provedba postojećih zakonodavnih instrumenata EU-a u području 
azila? Hoćete li zadržati prijedloge zajedničkog europskog sustava azila iz 2016.? 
Kako ćete se pobrinuti za to da te inicijative dovedu do održivog rješenja 
utemeljenog na solidarnosti i pravednoj podjeli odgovornosti, kako je zapisano i 
zaključeno u stajalištu Parlamenta o preinačenoj Uredbi iz Dublina i kako je 
utvrđeno u članku 80. UFEU-a? Hoćete li zagovarati primjenu UFEU-a i 
glasovanje kvalificiranom većinom u Vijeću u vezi s donošenjem prijedloga za 
reformu zajedničkog europskog sustava azila? Kako ćete pratiti i procjenjivati 
utjecaj formalne, neformalne i financijske suradnje s trećim zemljama u pogledu 
temeljnih prava tražitelja azila i migranata te kako ćete izvještavati Parlament o 
tim procjenama? Koje ćete mjere predložiti kako bi se osiguralo da najbolji 
interes maloljetnika s pratnjom i maloljetnika bez pratnje postane prioritet u svim 
mjerama koje se na njih odnose te da dobiju zaštitu i potporu koja je u skladu s 
Konvencijom o pravima djeteta? 

 
Komisija kao čuvarica Ugovora ima ključnu ulogu u osiguravanju potpunog prenošenja i 
provedbe postojećih zakonodavnih instrumenata EU-a u području azila. Postupci zbog povrede 
omogućuju nam da ostvarimo svoje političke ciljeve i neću ih oklijevati iskoristiti ako propisi 
i postupci država članica ne budu u skladu s pravom EU-a. U području azila nastavit ću s radom 
na izvršavanju zakonodavstva i zakonodavnoj reformi kako bi se uspostavio sveobuhvatan, 
funkcionalan i istinski zajednički sustav azila kojim se osigurava snažna zaštita onima kojima 
je potrebna, sprečavaju sekundarna kretanja i vraćaju osobe koje nemaju pravo boraviti u 
Europskoj uniji. Nastavit ću blisko surađivati i s državama članicama te im ponuditi konkretnu 
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operativnu i financijsku potporu kako bi mogle svladati izazove s kojima se suočavaju te postići 
potpunu usklađenost s pravom EU-a.  
 
Kad je riječ o reformi azila, odajem priznanje Europskom parlamentu jer je žurno definirao 
svoje početno stajalište o većini složenih instrumenata koji su obuhvaćeni reformom. Kako 
bismo napredovali, moramo sada ponovno pokrenuti i proširiti raspravu oslanjajući se na 
dosadašnji rad. Prije uvođenja novog pakta o migracijama i azilu održat ću bliski dijalog s 
Europskim parlamentom i Vijećem radi definiranja temelja za uravnoteženi kompromis. 
Svjesni smo da postoji mnogo kontroverznih otvorenih pitanja, no trebalo bi nam biti jasno da 
je za održiv sustav migracija i azila neophodno pronaći rješenje. Bit će važno primijeniti 
sveobuhvatan pristup u novom paktu te staviti politiku azila u kontekst cijelog niza politika u 
tom području: s obzirom na međusobnu povezanost politika i razmjere izazova ne možemo 
zanemariti ni jedan aspekt.  
 
Na temelju tog novog pristupa predstavljeni će se prijedlozi ponovno ocijeniti i mogli bi se 
ponovno razmatrati, premda se priznaje velik napredak ostvaren u nizu područja. Posebno ću 
se usredotočiti na definiranje svih oblika solidarnosti kako bi sve države članice mogle na 
odgovarajući način doprinijeti potpori zemljama koje su najizloženije pritisku. Pronalaženje 
održivih rješenja utemeljenih na solidarnosti i pravednoj podjeli odgovornosti, što je nadahnulo 
stajalište Parlamenta o preinačenoj Uredbi iz Dublina, i dalje će biti misao vodilja u mojem 
radu.  
 
Moja je namjera u radu na reformi azila prevladati razlike i postići dogovor na temelju naših 
zajedničkih vrijednosti i humanitarnih odgovornosti. Kako bismo pronašli rješenje koje je 
održivo i prilagođeno budućnosti, trebamo nastojati postići najširu moguću suglasnost u 
pogledu teških pitanja koja su pred nama. 
 
U bliskoj suradnji s potpredsjednikom za zaštitu europskog načina života, visokim 
predstavnikom / potpredsjednikom i drugim povjerenicima nastavit ću raditi na sklapanju 
uzajamno korisnih partnerstava s trećim zemljama koja obuhvaćaju cijeli niz migracijskih 
politika. Poštovanje temeljnih prava u tom je kontekstu jednako važno kao i u drugim 
aspektima migracijske politike i politike azila. Osiguravanje poštovanja načela zabrane 
prisilnog udaljenja ili vraćanja u svim okolnostima, jamčenje pravičnog postupka i pristupa 
učinkovitim pravnim sredstvima načela su koja su duboko ukorijenjena u naš politički i pravni 
okvir. Snažne mjere zaštite temeljnih prava bit će neizostavan dio svih oblika formalne, 
operativne i financijske suradnje s trećim zemljama. Razmotrit ćemo kako najbolje pratiti i 
ocjenjivati tu usklađenost u okviru novog pakta o migracijama i azilu te se obvezujem redovito 
izvješćivati Parlament o napretku. S visokim predstavnikom / potpredsjednikom i drugim 
kolegama oslanjat ću se na rad i analizu koje obave delegacije EU-a i europski časnici za vezu 
zaduženi za migracije, naše oči i uši na terenu. Časnici za vezu koje su EU i države članice 
rasporedili u partnerske zemlje podrijetla, tranzita i odredišta i dalje će imati osnovnu ulogu u 
operativnoj provedbi sveobuhvatnog pristupa za mobilizaciju djelovanja i resursa EU-a u našim 
vanjskim aktivnostima upravljanja migracijama. 
 
Najbolji interesi djeteta bit će okosnica svake nove inicijative u tom području te ću nastaviti 
jačati pravila za zaštitu djece, posebice maloljetnika bez pratnje, uz potpuno poštovanje 
Konvencije o pravima djeteta. Komisija će nastaviti pomno pratiti primjenu pravnih mjera za 
zaštitu djece migranata, među ostalim i obveze da se uvijek uzmu u obzir njihovi interesi, kao 
što je to radila i dosad. 
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3. U okviru holističkog pristupa migracijama, koja rješenja predviđate za aktivnosti 

traganja i spašavanja na Sredozemlju te u pustinjama kako bi se spriječilo 
umiranje migranata duž migracijskih putova do Europe? Kako u tom pogledu 
ocjenjujete ulogu pravnih putova kao što su preseljenje, humanitarna viza i 
migracije radne snage? Kako ocjenjujete ulogu libijske granične i obalne straže u 
aktivnostima traganja i spašavanja u Sredozemlju u pogledu zabilježenih 
slučajeva kršenja ljudskih prava i dokazanih veza s trgovcima ljudima u Libiji? 
U pogledu spašavanja života na Sredozemlju, biste li podržali inicijativu država 
članica kao što su Francuska i Njemačka za privremeni dogovor o iskrcavanju 
osoba spašenih na Sredozemlju kao zamjenu za ad hoc rješenja koja se trenutačno 
primjenjuju? Kako ćete osigurati da se humanitarna pomoć ne kriminalizira u 
skladu s takozvanom Direktivom o olakšavanju? Koje su Vaše prioritetne mjere 
u pogledu borbe protiv trgovanja ljudima i krijumčara, s jedne strane, kako bi se 
prekinuli njihovi poslovni modeli i ukinulo sivo područje u kojem djeluju unutar 
Europske unije i izvan nje, te kako bi se, s druge strane, žrtvama trgovanja 
ljudima pružila potrebna zaštita i potpora? 

 
Kako je novoizabrana predsjednica istaknula u političkim smjernicama, spašavanje je života 
uvijek bio te će i dalje biti prioritet Komisije. Naša je moralna dužnost i pravna obveza 
spašavati živote na moru i dodijeliti zaštitu osobama u bijegu od progona i ozbiljnih prijetnji, 
među ostalim i zbog rata ili sukoba. Novi pakt o migracijama i azilu podupirat će taj imperativ 
na različite načine, među ostalim otvaranjem i proširenjem sigurnih i zakonitih putova, 
osiguravanjem pouzdanog i održivog pristupa traganju i spašavanju te borbom protiv 
krijumčarenja migranata. Rad na svim tim trima ciljevima bit će važan prioritet. 
 
Europa je dužna podupirati zajednice koje primaju izbjeglice izvan EU-a i pomoći da se 
izbjeglicama osigura osnovna humanitarna pomoć i dostojanstven život. Osim toga, Europa 
treba ostati sigurno mjesto za one kojima je potrebna zaštita. Osim intenzivnijeg rada na 
reformi našeg sustava azila i u skladu s političkim smjernicama, želim omogućiti zakonite i 
sigurne načine ulaska u Europsku uniju. Preseljenje se pokazalo uspješnim, EU je svjetski 
predvodnik u takvim nastojanjima, no potrebno je učiniti više s obzirom na sve veće globalne 
potrebe. Nastavit ću surađivati s državama članicama kako bi se preseljenje pospješilo. Osim 
toga, razmotrit ću kako poduprijeti uspostavu humanitarnih koridora za pružanje pomoći onima 
kojima je ona hitno potrebna. 
  
Vjerujem da migracijska politika EU-a može dobro funkcionirati ako se temelji na 
sveobuhvatnom pristupu, u kojem je jedan od načina za suzbijanje nezakonitih migracija 
olakšati urednu i dobro vođenu zakonitu migraciju. Suočeni smo sa sve većom potrebom za 
zakonitom migracijom kako bi naša tržišta rada bila i dalje konkurentna i kako bismo se nosili 
s dugoročnim demografskim izazovima. Suradnja u području zakonite migracije može 
potaknuti treće zemlje na bolju suradnju s EU-om, primjerice u području ponovnog prihvata. 
 
Nastavit ću se zalagati za novi, održiviji, pouzdani i trajni pristup traganju i spašavanju koji će 
biti dio novog pakta o migracijama i azilu. Potraga i spašavanje uglavnom su uređeni 
međunarodnim pravom, koje nacionalna tijela moraju poštovati, a Komisija nije nadležna za 
koordinaciju operacija traganja i spašavanja ili za određivanje mjesta iskrcaja. Međutim, 
iskustvo tijekom proteklih mjeseci pokazalo je da Komisija u tom području ima presudnu ulogu 
u podupiranju i koordiniranju aktivnosti premještanja i raspodjele osoba nakon iskrcavanja, na 
zahtjev država članica. Iako se održiva rješenja mogu pronaći isključivo putem reforme 
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zajedničkog europskog sustava azila, spremna sam razmotriti mogućnost privremenih 
dogovora među državama članicama kako bi se odmah operativno reagiralo na hitne potrebe 
osoba na brodu i država članica pod najvećim pritiskom. 
 
Nevladine organizacije često su imale glavnu ulogu u spašavanju života u Sredozemlju. 
Trebamo priznati njihov doprinos. Smatram očitim da onaj tko pruža stvarnu humanitarnu 
pomoć migrantima u opasnosti ne treba zbog toga biti kažnjen. Pravo EU-a ne kriminalizira 
humanitarnu pomoć migrantima. Naprotiv, državama članicama pruža se mogućnost da 
kriminalizaciju izričito izbjegnu primjenom „klauzule o humanitarnom izuzeću” iz Direktive o 
olakšavanju. Međutim, upoznata sam da je bilo problema u vezi s provedbom te da je Europski 
parlament pozvao Komisiju da izda smjernice o klauzuli o humanitarnom izuzeću. Stoga se 
tijekom svojeg mandata planiram dodatno pozabaviti tim pitanjem te u suradnji s Europskim 
parlamentom, civilnim društvom i svim relevantnim dionicima definirati najprimjerenije 
daljnje korake, uzimajući u obzir vaša stajališta i iskustva s provedbom važećih pravila.  
 
Namjeravam i dalje raditi na akcijskom planu protiv krijumčarenja. Moramo nastaviti vršiti 
pritisak kako bismo prekinuli okrutne poslovne modele krijumčara i trgovaca ljudima. To 
podrazumijeva i intenzivniju suradnju s trećim zemljama podrijetla, tranzita ili odredišta.  
 
U pogledu pitanja o europskim mjerama u Libiji smatram da ne smijemo stajati po strani. 
Suradnja s Afričkom unijom i Ujedinjenim narodima ima jasan cilj: pružiti potporu i pomoć 
migrantima i izbjeglicama u Libiji. Za libijske teritorijalne vode odgovorna je libijska obalna 
straža i ključno je da to obavlja na pravi način. Potpora koju EU pruža u obliku osposobljavanja 
pomaže u podizanju standarda, otkrivanju i uništavanju krijumčarskih aktivnosti i učinkovitom 
sprečavanju smrtnih slučajeva u libijskim vodama. Prioritet je tog osposobljavanja spašavanje 
života na moru te je njegov bitan dio posvećen ljudskim pravima, posebice pravima žena, i 
dostojanstvenom postupanju prema migrantima i izbjeglicama, u bliskom partnerstvu s IOM-
om i UNHCR-om. Svjesna sam da postoje problemi u vezi s ljudskim pravima u operacijama 
libijske obalne straže. Zato je u okviru operacije Sophia uspostavljeno posebno praćenje. 
Poštovanje temeljnih prava izrazito je bitno te ću se pobrinuti da to bude sastavni dio svih naših 
aktivnosti. Smatram da je prioritet i jačanje naše suradnje sa zemljama koje graniče s Libijom 
kako bi se razbile krijumčarske mreže koje su uzrok iskorištavanja i patnje. Zajednički istražni 
tim u Nigeru razotkrio je desetke mreža te su uhićene stotine krijumčara i trgovaca ljudima. 
Trebamo nastojati proširiti taj rad. 
	
Migranti zadržani u Libiji u neprihvatljivoj su situaciji i uvjetima. U bliskoj ću suradnji s 
Afričkom unijom i Ujedinjenim narodima nastaviti pozivati libijske vlasti da isprazne i zatvore 
centre za zadržavanje. Istovremeno trebamo nastaviti razmatrati kako pomoći najranjivijima 
da napuste Libiju. Pri tome trebamo surađivati s UNHCR-om na inicijativama kao što je 
mehanizam za hitni tranzit i uspostaviti humanitarni koridor za odgovor na hitne potrebe. Za 
to je iznimno važno da države članice intenziviraju preseljenje, što trebamo poticati na sve 
načine, financijskim i drugim sredstvima. 
 
Mnoge skupine za krijumčarenje migranata uključene su i u trgovinu ljudima. Taj opasni oblik 
organiziranog kriminala teška je povreda ljudskih prava, a potaknut je golemom dobiti. To 
mora biti u fokusu naše suradnje s partnerima izvan EU-a. No treba imati na umu da se ta 
kriminalna aktivnost odvija unutar Europe. Naime, otprilike polovina navodnih i identificiranih 
žrtava građani su EU-a, a 22 % žrtve su trgovine unutar vlastite države članice. To je izuzetno 
važno pitanje pri kojem se sigurnosna unija mora maksimalno iskazati. Moramo intenzivnije 
raditi kako bi se te mreže uništile, prekograničnom suradnjom uklonili bilo kakvi propusti i 
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razbio lanac trgovine ljudima koji obuhvaća sve počinitelje, trgovce ljudima, profitere, 
izrabljivače, sudionike i zlostavljače.  
 
 

4. Nekoliko je država članica 2015. uvelo i otada zadržalo granične kontrole na 
unutarnjim granicama schengenskog područja. Uzimajući u obzir važnost 
očuvanja schengenskog područja za slobodu i sigurnost građana EU-a, kako 
namjeravate riješiti trenutačnu situaciju i osigurati povratak na potpuno ukidanje 
kontrola na svim unutarnjim granicama? Koje ćete korake predložiti kako biste 
osigurali da sve države članice u potpunosti poštuju pravila ograničenja 
unutarnjih graničnih kontrola? Hoćete li se obvezati na pokretanje postupka zbog 
povrede pravila protiv država članica koje ih ne poštuju, bez obzira na to koliko 
su one moćne? Hoćete li zadržati, revidirati ili povući prijedlog prethodne 
Komisije o reviziji pravila iz Zakonika o schengenskim granicama u pogledu 
privremenog nadzora unutarnjih granica?  

 
Schengensko područje slobodnog kretanja jedno je od najvećih i najprepoznatljivijih 
postignuća europske integracije, koje je promijenilo živote građana EU-a. Ono je dovedeno u 
pitanje zbog izravnog utjecaja izazova s kojima smo se suočili posljednjih godina, osobito 
brojnih sekundarnih kretanja. Povratak potpuno funkcionalnom schengenskom području bez 
nadzora unutarnjih granica osnovni je prioritet. Privremene kontrole na unutarnjim granicama, 
koje su neke schengenske države zadržale, podsjećaju nas da moramo uspostaviti još 
učinkovitije schengensko područje i vratiti povjerenje.  
 
Povjerenje u našu zajedničku sposobnost obrade zahtjeva za azil, zaštite vanjskih granica i 
sprečavanja sekundarnih kretanja te učinkovite suradnje na ublažavanju sigurnosnih prijetnji 
temelj je potpuno funkcionalnog schengenskog područja. Iz tih će razloga strategija o tome 
kako se vratiti na potpuno funkcionalno schengensko područje biti sastavni dio novog pakta o 
migracijama i azilu.  
 
Analizirat ću zakonodavne i nezakonodavne načine jačanja Schengena. Razmotrit ću kako 
razraditi preporuke Komisije iz 2017. o zamjeni kontrola na unutarnjim granicama razmjernim 
policijskim kontrolama i suradnjom. Usredotočit ću se na osiguravanje provedbe važećih 
schengenskih pravila, među ostalim i radi pripreme za buduće proširenje schengenskog 
područja, te ću proučiti kako ih poboljšati. Dio toga bit će preispitivanje predložene izmjene 
Zakonika o schengenskim granicama. Moj je cilj pojasniti državama članicama koje mjere 
mogu poduzeti umjesto ponovnog uvođenja kontrola na unutarnjim granicama. Sa svim ću 
državama članicama tražiti rješenja za ukidanje kontrola na unutarnjim granicama koje se 
trenutačno provode. Ponovno uvođenje kontrola na unutarnjim granicama trebalo bi biti krajnja 
mjera dopuštena samo ako je to nužno da bi se odgovorilo na ozbiljnu prijetnju javnom poretku 
ili unutarnjoj sigurnosti.  
 
Istodobno, jedan je od mojih najviših prioriteta u cilju jačanja vanjskih granica brza provedba 
i potpuna primjena nedavno dogovorene Uredbe o europskoj graničnoj i obalnoj straži te 
posebice brža uspostava stalnih snaga u njihovu punom sastavu. To je usko povezano i s 
modernizacijom našeg sustava azila. Za zaštitu schengenskog područja izrazito je važno i 
jačanje zajedničke vizne politike EU-a. Revidirani Zakonik o vizama počet će se provoditi 
početkom sljedeće godine, ali smatram da je moguće još i više modernizirati postupke 
izdavanja viza kako bi se putovanjima državljana trećih zemalja u schengensko područje 
upravljalo na suvremen, prilagođen i siguran način. Nastavit ću surađivati i s ključnim 
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partnerskim zemljama u području vizne politike, među ostalim i u pogledu potpunog 
reciprociteta putovanja bez vize. 
 
Naposljetku, provedba nedavno usuglašene interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a i 
razvoj novih informacijskih sustava za granice (sustav ulaska/izlaska i ETIAS) pridonijet će 
učinkovitijem nadzoru vanjskih granica. Namjeravam to pomno pratiti. Zahvaljujući napretku 
u tim područjima moći ćemo stvoriti jako i otporno schengensko područje. 
 
Komisija kao čuvarica Ugovora ima ključnu ulogu u osiguravanju potpunog prenošenja i 
provedbe postojeće schengenske pravne stečevine. Te ću ovlasti primjenjivati kako bih 
osigurala funkcioniranje Schengena, a to uključuje ovlasti Komisije za procjenu nužnosti i 
proporcionalnosti svih budućih produljenja graničnih kontrola. Primjenjivat ću i druge 
mehanizme za osiguravanje usklađenosti sa schengenskom pravnom stečevinom, kao što je 
mehanizam za evaluaciju schengenske pravne stečevine, koji se temelji na povjerenju među 
državama članicama i služi poboljšanju njihove provedbe prava EU-a. 
 
 

5. Kao kandidatkinja za povjerenicu za unutarnje poslove, koji su prioriteti unutar 
Vašeg portfelja u pogledu unutarnje sigurnosti? Kako ocjenjujete trenutačnu 
zakonodavnu situaciju? Slažete li se s time da će jamčenje unutarnje sigurnosti 
prije svega ovisiti o cjelovitoj primjeni postojećih instrumenata i zakonodavstva 
te utvrđivanju nedostataka? Kako ćete se pobrinuti za to da se svim sigurnosnim 
mjerama koje predložite u potpunosti poštuju temeljna prava i načela nužnosti i 
proporcionalnosti, također tijekom i nakon provedbe na nacionalnoj razini? 
Planirate li preispitati i proširiti mandat Europola i u kojoj mjeri? Namjeravate 
li predložiti posebno zakonodavstvo za povećanje prava žrtava?  
 
Osim općih istupanja pred odborom LIBE, obvezujete li se na održavanje dijaloga 
o sigurnosti s odborom LIBE svakih šest mjeseci kako bi se ocijenila provedba u 
području unutarnje sigurnosti te kako bi se utvrdili nedostaci i moguća rješenja 
za uklanjanje tih nedostataka? 

 
Društvo se brzo mijenja pa tako i pitanja naše sigurnosti. Zbog toga moramo nastaviti raditi na 
našim politikama i instrumentima za borbu protiv kriminala i terorizma, među ostalim 
razvijanjem poveznica i pronalaženjem sinergija među različitim područjima politike, kako bi 
naš odgovor bio na razini prijetnji. Poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda bit će sastavni 
dio mojeg pristupa.  
 
Blisko ću surađivati s potpredsjednikom za zaštitu europskog načina života kako bismo 
izgradili učinkovitu sigurnosnu uniju na temeljima postavljenima u posljednjih pet godina. 
Nastavit ću se angažirati na potpunom prenošenju i provedbi postojećeg zakonodavstva. Služit 
ću se svim sredstvima, pa i postupcima zbog povrede ako bude potrebno, za osiguravanje 
pravilne primjene prava Unije u području sigurnosti. Potpuna i pravovremena provedba 
nedavno dogovorenih uredbi o interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a apsolutni je 
prioritet koji ću pomno pratiti. Također ću poticati blisku suradnju između agencija EU-a za 
pravosuđe i unutarnje poslove. 
 
Ujedno ću nastojati ukloniti preostale nedostatke u našim sigurnosnim politikama. Od presudne 
je važnosti brz dogovor o prijedlogu uredbe o sprečavanju širenja terorističkog sadržaja na 
internetu. Kazneni progon ne smije zakazati jer nije moguće pristupiti digitalnim tragovima 
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kaznenih djela. Moramo se suočiti s tim pitanjem i osigurati da se naši kazneni propisi provode 
i na internetu.  
 
S obzirom na složenu, prekograničnu i promjenjivu prirodu prijetnji, među ostalim i u 
kiberprostoru, nužno je primijeniti integrirani i sveobuhvatan pristup sigurnosti. Moramo 
osigurati bolju suradnju i razmjenu informacija među različitim zajednicama, pa i između 
javnog i privatnog sektora, uzimajući u obzir unutarnju i vanjsku dimenziju. Moramo nastaviti 
ulagati u inovacije i istraživanje kako bismo policiju opremili alatima potrebnima da bi se 
nosila s današnjim izazovima i održala korak s brzim tehnološkim promjenama. Moramo 
poboljšati prekograničnu suradnju kako bismo pronašli rješenja za propuste u borbi protiv 
teških kaznenih djela i terorizma u Europi. Namjeravam se pobrinuti da države članice 
raspolažu dostatnim kapacitetima i znanjem kako bi se mogle učinkovito suočavati s novim 
sigurnosnim prijetnjama koje predstavljaju kriminalci koji se služe novim tehnologijama kao 
što su umjetna inteligencija i 5G mreže.  
 
Nadležnost za kazneni progon ograničena je na državna područja, dok su teška kaznena djela i 
terorizam sve više transnacionalni. Suradnja između tijela kaznenog progona mora biti 
prikladna za uklanjanje nedostataka i svladavanje novih prijetnji. Boljom prekograničnom 
suradnjom među tijelima kaznenog progona trebala bi se osigurati dostupnost informacija 
potrebnih za istraživanje organiziranog kriminala i terorizma. Namjeravam se posebno 
posvetiti i visokorizičnim prekograničnim područjima poput organiziranog kriminala. 
 
Europol ima središnju ulogu u borbi protiv teškog prekograničnog kriminala i terorizma. 
Tijekom mojeg mandata evaluirat će se uredba o Europolu, a ovisno o ishodu možda će je 
trebati ažurirati.   
 
Potrebno je intenzivnije raditi na sprečavanju, zaštiti i kaznenom progonu terorizma. Moramo 
učiniti više kako bi se smanjio prostor u kojem teroristi mogu djelovati te kako bi im se 
ograničio pristup eksplozivima, oružju i financiranju. Usto, trebamo povećati otpornost naše 
kritične infrastrukture i pojačati zaštitu. Naš pristup sigurnosti i zaštiti mora biti jednako 
beskompromisan na internetu i izvan njega. Stoga ću se nastaviti zalagati za sprečavanje i 
uklanjanje terorističkog sadržaja s interneta. Internetski forum EU-a i dalje će biti ključan za 
povezivanje internetskih platformi i tijela u cilju suzbijanja govora mržnje i terorističkog 
sadržaja na internetu. To će biti važan dio konstantne borbe protiv radikalizacije, nasilnog 
ekstremizma i terorizma. 
 
Već imamo skup obvezujućih pravila koja jamče osnovna prava na zaštitu, potporu i u 
određenim slučajevima odštetu za žrtve kaznenih djela diljem Unije, ali nisu sve žrtve jednake. 
Kako je istaknuto u zaključcima i preporukama Posebnog odbora za borbu protiv terorizma 
Europskog parlamenta, žrtve terorizma imaju drukčije potrebe od žrtava trgovine ljudima. 
Stoga su Komisija i Europski parlament blisko surađivali na izradi pravila za posebne 
kategorije žrtava, primjerice djecu žrtve seksualnog iskorištavanja i trgovine ljudima te žrtve 
terorizma i prijevara povezanih s bezgotovinskim sredstvima plaćanja. Iznimno je važno da se 
ta pravila na odgovarajući način prenose i primjenjuju u svim državama članicama EU-a.  
Blisko ću surađivati s povjerenicima za pravosuđe i ravnopravnost kako bismo utvrdili postoje 
li nedostaci u trenutačnom zakonodavstvu i jesu li potrebna dodatna pravila za žrtve.  
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Smatram da su sigurnost i poštovanje temeljnih prava dosljedni i komplementarni politički 
ciljevi. Potpora javnosti za sigurnosnu politiku počiva na poštovanju temeljnih prava. Bitno je 
osigurati i da nema neriješenih pitanja kad je riječ o sigurnosti naših građana. Moramo 
objediniti učinkovitost i stalno praćenje poštuju li se temeljna prava, nužnost i 
proporcionalnost. Nadovezujući se na nedavne primjere, poput novog zakonodavstva o 
interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a, pobrinut ću se da se temeljna prava, među 
kojima je i pravo na zaštitu osobnih podataka, uzmu u obzir pri izradi svakog budućeg 
zakonodavstva, a zatim ću pomno pratiti njihovu učinkovitu provedbu u državama članicama 
primjenjujući sve ovlasti kojima raspolažem.  
 
U skladu s ciljem jačanja posebnog partnerstva Komisije i Europskog parlamenta redovito ću 
se pojavljivati pred Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, uključujući 
u kontekstu redovitih dijaloga o sigurnosti. Europski parlament, a posebno taj odbor, imao je 
važnu ulogu u uspostavi sigurnosne unije. Namjeravam aktivno surađivati sa zastupnicima u 
Parlamentu, posebice s tim odborom kako bismo napredovali u ostvarivanju svojih ključnih 
prioriteta u tom području.   
 
 


