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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 komisárkou 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? 

V počiatkoch mojej politickej kariéry, čo bolo v čase, keď sa Švédsko chystalo požiadať 
o členstvo v EÚ, som zmenila stranícku príslušnosť a vstúpila som do politickej skupiny, ktorá 
podporovala členstvo v EÚ. K tejto zmene politickej príslušnosti ma viedlo silné presvedčenie, 
že Európa je tou správnou voľbou a smerovaním pre moju krajinu. Tejto myšlienke som ostala 
verná aj počas kampane pred referendom, keď som aktívne agitovala za členstvo Švédska v EÚ. 
Bola to pre mňa veľká česť, že som mohla byť súčasťou švédskej vlády, keď sa Švédsko stalo 
členom EÚ. Odvtedy som bola členkou švédskej vlády niekoľkokrát. 

Som presvedčenou Európankou a pevne verím v európsku integráciu a spoluprácu. Od 
pristúpenia Švédska k EÚ som sa v rôznych politických úlohách a funkciách aktívne zapájala 
do európskych projektov. Naposledy som ako švédska ministerka práce aktívne pôsobila 
v oblasti zamestnanosti a sociálnej Európy. Moje pôsobenie sa v priebehu celej mojej kariéry 
zakladalo na spolupráci a v tomto duchu by som chcela pokračovať aj počas práce na 
strategickom pláne Komisie. Európska únia je založená na spoločných hodnotách a ja som 
pevne presvedčená, že spoločné výzvy sa dajú riešiť jedine na základe týchto hodnôt, cestou 
kompromisov a spolupráce, ktoré sú základom európskeho spôsobu spolupráce. 

Som hrdá na to, že som sa ako ministerka podieľala na formovaní politiky zamestnanosti, 
integrácie a migrácie. Ako ministerka som pôsobila v piatich rôznych vládach. Zakaždým išlo 
o menšinové vlády, ktorých samotnou podstatou bola úzka spolupráca medzi politickými 
zoskupeniami a zásadný význam mala aj dobrá spolupráca s parlamentom. Spoluprácu 
s Európskym parlamentom vidím ako nevyhnutný predpoklad úspechu a rada by som v nej 
pokračovala ďalej, keďže je kľúčovou súčasťou môjho mandátu. Vďaka solídnej spolupráci 
s Európskym parlamentom budem schopná lepšie plniť svoje úlohy vo funkcii komisárky pre 
vnútorné záležitosti. 
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Veľmi mi záleží na tom, aby sa rodové hľadisko začlenilo do všetkých oblastí politiky. Počas 
mojej kariéry som sa o to snažila po celé roky. Zaviedla som do praxe uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti a mám bohaté skúsenosti s rodovo citlivým rozpočtovaním, ktoré je dôležitým 
nástrojom na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti pri každom opatrení vlády. Všetky 
rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú ľudí, sa vo svojej podstate dotýkajú tak mužov, ako aj žien. Je 
dôležité, aby sa pri všetkých politických i rozpočtových rozhodnutiach zohľadnil ich vplyv na 
mužov aj na ženy a aby sa tieto rozhodnutia podľa toho aj vypracovávali. Vedenie oddelených 
štatistík pre mužov a ženy pri politickom rozhodovaní je v tomto ohľade kľúčovým nástrojom. 

Je to navyše zakotvené aj v článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého „vo 
všetkých svojich činnostiach sa Únia zameriava na odstránenie nerovností a podporu 
rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami“. Je to aj súčasť dokumentu Komisie „Strategický 
záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019“, v ktorom sa uvádza, že je potrebné 
podporovať začleňovanie hľadiska rodovej rovnosti do všetkých aspektov intervencie EÚ. 
V tomto smere som nadobudla veľa osobných skúseností počas môjho pôsobenia vo vláde na 
úrovni členského štátu a verím, že by som ich mohla využiť aj vo svojej novej funkcii. 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová si rodovú rovnosť vytýčila za jednu zo svojich 
hlavných programových priorít a odhodlala sa ísť príkladom, keď zostavila kolégium, ktoré je 
úplne rodovo vyvážené. Vo svojom tíme sa chcem riadiť rovnakou zásadou. 

Okrem toho som odhodlaná nadviazať na iniciatívu No-Women-No-Panel (Ak panely, tak 
jedine s účasťou žien), ktorá sa začala vo februári, a zabezpečiť, aby verejné podujatia 
organizované Komisiou zahŕňali panely s vyváženým zastúpením mužov a žien. Túto otázku 
vznesiem aj vtedy, keď sa bude diskutovať o mojej vlastnej účasti na podujatiach a v paneloch. 

Nová stratégia pre rodovú rovnosť predstavuje príležitosť na ďalšie rozvíjanie koncepcie 
a uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách EÚ. Posilnené uplatňovanie 
rodového hľadiska pri tvorbe politík umožňuje lepšie využívať zdroje, zefektívňuje politiky, 
podporuje udržateľný rozvoj a vytvára spravodlivejšiu spoločnosť. Komisia bude pri príprave 
všetkých svojich návrhov aj naďalej posudzovať rodové vplyvy. Tieto vplyvy sa zachytia 
v dôvodovej správe príslušných návrhov. 

Hľadisko rodovej rovnosti sa uplatňuje aj pri príprave rozpočtu, aby sa zabezpečilo, že 
v rozpočtovej politike a pri rozdeľovaní zdrojov, ako aj pri koncipovaní politík budú 
zohľadnené potreby a podmienky žien i mužov a dievčat i chlapcov. 

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti znamená aj to, že pri všetkých činnostiach spojených 
s mojím portfóliom sa bude musieť venovať osobitná pozornosť tomu, aký vplyv by mohla 
mať každá jedna iniciatíva na úlohu žien v hospodárstve a v spoločnosti ako takej. V praxi sa 
to na mojom portfóliu prejaví mnohými spôsobmi. Môže ísť napríklad o podporovanie žien 
v úlohe zástupcov v oblasti presadzovania práva alebo zohľadnenie vplyvu, ktorý má finančná 
podpora pre migrantov na mužov a ženy. 

Pokiaľ ide o nezávislosť pri plnení mojich povinností, táto hodnota je hlboko zakorenená 
v mojej výchove, mojom vzdelaní a takisto aj v mojej sociálnej a kultúrnej identite. Navyše 
mám za sebou už dlhú politickú kariéru v politickom prostredí, ktoré sa vyznačuje kultúrou 
transparentnosti. S výnimkou niekoľkých rokov som bola od roku 1988 členkou národnej rady 
a ministerkou švédskej vlády. Nezávislosť a integrita boli počas celej mojej kariéry základnými 
hodnotami pri výkone každej funkcie, ktorú som zastávala. Mienim v tom pokračovať aj pri 
výkone svojej budúcej funkcie. 
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Som presvedčená, že mám správnu kvalifikáciu a odborné skúsenosti, aby bolo moje pôsobenie 
prínosné z hľadiska všeobecného európskeho záujmu. Plánujem úzko spolupracovať 
s ostatnými členmi Komisie a podpredsedami a pomáhať kolégiu najlepším možným spôsobom 
pri plnení priorít Európskej únie, ktoré vytýčila zvolená predsedníčka Komisie vo svojich 
politických usmerneniach. 

Ihneď po vymenovaní do funkcie budem striktne dodržiavať povinnosti 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. 

Budem v plnej miere dodržiavať literu a ducha zmluvy, najmä povinnosť konať v európskom 
záujme a bez nasledovania akýchkoľvek pokynov. Budem dodržiavať aj kódex správania 
členov Európskej komisie a jeho ustanovenia o konflikte záujmov. Moje vyhlásenie 
o záujmoch je úplné a verejne prístupné a budem ho aktualizovať v prípade, keby došlo 
k akýmkoľvek zmenám. 

 

2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

Ako by ste posúdili svoju úlohu členky 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 pripravená 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 pripravená 
poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

Som hrdá, že som sa ako švédska ministerka vlády podieľala na formovaní švédskej politiky 
zamestnanosti, integrácie a migrácie. Počas jesene 2015 som bola zodpovedná za koordináciu 
všetkých vládnych opatrení, ktoré súviseli s riadením migrácie a zvládaním integrácie vo 
Švédsku. Mojou úlohou bolo zabezpečiť, aby príslušní ministri a príslušné subjekty verejného 
sektora spolupracovali koordinovaným spôsobom. Táto konkrétna skúsenosť spolu s mojimi 
bohatými skúsenosťami, ktoré som nadobudla za pôsobenia vo vláde, svedčia o tom, že som 
pripravená pohotovo riešiť neľahké výzvy portfólia pre vnútorné záležitosti. 
 
Európska únia funguje na princípe humanitárnych hodnôt, o čom vypovedá aj posledných päť 
rokov, počas ktorých zachraňovala životy a chránila ľudí, ktorí utekali pred vojnou 
a prenasledovaním. Únia zohráva dôležitú úlohu aj vo svete. Mojou motiváciou je pracovať 
pre Európsku úniu, v ktorej spoločne zaisťujeme pre ľudí v celej Európskej únii bezpečnosť 
a ochranu, ktoré očakávajú a ktoré si zaslúžia. 
 
To, čo ma motivuje, je priniesť občanom odpovede na otázky, ktoré ich znepokojujú. Občania 
EÚ považujú migráciu a bezpečnosť za dve najdôležitejšie výzvy, ktorým čelí Európa. 
Migrácia a bezpečnosť sa radia medzi priority nadchádzajúcej Komisie a budú ústrednými 
prvkami jej politík. Mnohotvárnosť, politická prierezovosť a medzinárodný rozmer migrácie 
a bezpečnosti v posledných rokoch odhalili, aká dôležitá je väčšia koherencia a súdržnosť na 
úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni. Účinné riadenie migrácie, ochrana vonkajších hraníc 
a zaisťovanie bezpečnosti zostanú aj naďalej prvoradou úlohou portfólia pre vnútorné 
záležitosti a budú aj naďalej v centre politickej pozornosti. 
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Úloha Európskeho parlamentu a jeho výborov a spolupráca s nimi 
 
Ak sa moja nominácia na komisárku potvrdí, prevezmem na seba plnú politickú zodpovednosť 
za činnosť v oblasti mojej pôsobnosti, ako sa stanovuje v poverovacom liste, ktorý som dostala 
10. septembra 2019 od zvolenej predsedníčky. Zásadu kolegiality považujem za veľmi dôležitú 
a veľmi hodnotnú, a preto budem plne spolupracovať s ostatnými členmi kolégia pri 
koncipovaní a zavádzaní nových politických iniciatív. 
 
Ako som už spomínala, komunikáciu s Európskym parlamentom považujem za mimoriadne 
dôležitú. S Parlamentom a príslušnými výbormi budem spolupracovať vo všetkých fázach 
procesu tvorby politiky, ako aj politického dialógu. 
 
Účinná medziinštitucionálna spolupráca je nevyhnutná pre fungovanie inštitucionálneho 
systému EÚ a pre efektívnosť a legitimitu rozhodovacieho systému EÚ. Je založená na určitých 
základných zásadách, ktoré som pripravená plne dodržiavať. Patria sem okrem iného 
otvorenosť, vzájomná dôvera, efektívnosť a pravidelná výmena informácií. Politické 
usmernenia zvolenej predsedníčky von der Leyenovej a jej poverovacie listy v plnej miere 
zohľadňujú tieto zásady a zdôrazňujú zámer posilniť osobitný vzťah medzi Európskym 
parlamentom a Komisiou. Ak sa moja nominácia na komisárku potvrdí, budem pracovať na 
tom, aby sa tento cieľ dosiahol, a popritom budem v plnej miere dodržiavať ustanovenia 
rámcovej dohody z roku 2010 a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z roku 
2016. S Parlamentom budem komunikovať otvoreným, transparentným a konštruktívnym 
spôsobom, aby som si s ním vybudovala vzťah založený na vzájomnej dôvere. 
 
V súlade s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky von der Leyenovej budem pri 
výkone svojej funkcie dostupná, aby som sa mohla zúčastňovať na plenárnych zasadnutiach, 
ako aj na všetkých príslušných zasadnutiach výboru a na rokovaniach v rámci trialógu. 
Zabezpečím, aby boli parlamentné výbory informované o každom podstatnom vývoji v oblasti 
mojej pôsobnosti. Zároveň si plne uvedomujem dôležitosť rovnakého prístupu k Parlamentu aj 
Rade. Nie je to iba požiadavka v rámci riadneho legislatívneho postupu, ale aj nevyhnutnosť 
pre každého člena kolégia. 
 
Okrem toho sa zaväzujem zabezpečiť, aby boli vzťahy s útvarmi, ktoré budú pod mojím 
vedením, založené na zásadách lojálnosti, dôvery, transparentnosti, obojsmernej výmeny 
informácií a vzájomnej pomoci. Konkrétne zabezpečím pravidelnú výmenu informácií 
s predsedami príslušných parlamentných výborov, budem priamo komunikovať s členmi 
výborov a budem k dispozícii na bilaterálnych zasadnutiach. Postarám sa aj o to, aby bol 
Európsky parlament pravidelne informovaný, a to najmä pred veľkými udalosťami 
a v kľúčových etapách medzinárodných rokovaní v oblastiach, ktoré budú v mojej pôsobnosti. 
 
Zaistím navyše aj to, aby sa na otázky poslancov Európskeho parlamentu, ktoré budú 
adresované Komisii a budú sa týkať mojej oblasti pôsobnosti, poskytli rýchle a presné 
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odpovede. Predstúpim pred plénum Európskeho parlamentu a/alebo jeho výbory vždy, keď 
budem vyzvaná, aby som zodpovedala otázku alebo poskytla konkrétnu odpoveď. 
 
 
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 vo vzťahu k transparentnosti bezchybne. Budem úzko spolupracovať s Európskym 
parlamentom a Radou, aby sme do celého legislatívneho procesu vniesli viac transparentnosti. 
Občania by mali vedieť, s kým sa my ako inštitúcie, ktoré im slúžia, stretávame a diskutujeme 
a aké stanoviská obhajujeme v legislatívnom procese. Ak posilníme medziinštitucionálnu 
spoluprácu tak, že podporíme legitímnosť a zodpovednosť, zlepší sa efektívnosť fungovania 
EÚ a dobrá správa vecí verejných. 
 
Som plne odhodlaná uplatňovať rozsiahle ustanovenia o transparentnosti a výmene informácií 
podľa Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 
a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým zabezpečím, aby sa tieto 
ustanovenia dodržiavali pri mojich štruktúrovaných dialógoch, ako aj pri ostatných kontaktoch 
s parlamentnými výbormi. 
 
Politické návrhy v mojej zodpovednosti sa navyše budú musieť zakladať na riadnych 
konzultáciách s expertmi a verejnosťou v súlade so zásadami lepšej tvorby práva. 
 
Následné opatrenia vyplývajúce z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa 
legislatívnych iniciatív 
Zvolená predsedníčka von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na 
legislatívnu iniciatívu. Zaviazala sa, že jej Komisia bude na uznesenia Parlamentu prijaté 
väčšinou poslancov reagovať prostredníctvom legislatívneho aktu v plnom súlade so zásadami 
proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. Tento cieľ plne podporujem a v súlade so 
záväzkom budúceho kolégia, ktorým je prehlbovanie partnerstva s Európskym parlamentom, 
budem úzko spolupracovať s Parlamentom v každej etape rokovaní o uzneseniach podľa článku 
225 ZFEÚ. Zaväzujem sa úzko spolupracovať s príslušnými parlamentnými výbormi a byť 
aktívna a prítomná pri príprave uznesení podľa článku 225 ZFEÚ. Pevne verím, že sa vďaka 
tomu zlepší dialóg, prehĺbi dôvera a zmysel pre spoluprácu na spoločnom cieli. 
 
Komisia bude okrem toho účinne reagovať na uznesenia Parlamentu do troch mesiacov od ich 
prijatia v súlade s rámcovou dohodou. Komisia bude zaručovať politický dohľad nad celým 
procesom. 
 
Poskytovanie informácií a dokumentov 
Ako som už uviedla vyššie, zabezpečím, aby boli parlamentné výbory informované o každom 
podstatnom vývoji v oblasti mojej pôsobnosti v rovnakom čase a rovnakým spôsobom ako 
Rada. Zároveň si plne uvedomujem, že poskytovanie informácií a dokumentov je dôležitým 
aspektom prehlbovania partnerstva medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Preto sa 
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zaväzujem, že budem v plnej miere uplatňovať príslušné ustanovenia rámcovej dohody medzi 
oboma inštitúciami a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. V Lisabonskej 
zmluve sa stanovuje, že Rada a Európsky parlament sú si ako spoluzákonodarcovia rovnocenní. 
Preto zabezpečím, aby sa táto rovnocennosť dodržiavala, aj pokiaľ ide o spôsob, akým sa budú 
zdieľať informácie v oblastiach, ktoré patria do mojej pôsobnosti. 

 

 

Sektorové otázky 
 
 

1. Aké budú vaše kľúčové priority v rámci portfólia, ktoré ste dostali, a – vzhľadom 
na to, že vaše portfólio sa vo veľkej miere prekrýva s portfóliom podpredsedu pre 
ochranu nášho európskeho spôsobu života – môžete určiť konkrétne oblasti, za 
ktoré budete zodpovedať, a oblasti, za ktoré bude zodpovedať podpredseda?  
Zaväzujete sa, že na základe žiadosti výboru a aspoň dvakrát za rok vystúpite pred 
výborom LIBE? 

 
Zvolená predsedníčka vo svojich politických usmerneniach objasnila, že v oblasti migrácie 
a azylu potrebujeme nový začiatok, a tým je nový pakt o migrácii a azyle. 
 
Môj prístup bude spočívať v tom, že budem pozorne počúvať rôzne názory a budem sa snažiť, 
aby sme na základe našich spoločných hodnôt a humanitárnych zodpovedností našli spoločné 
východisko. Budem sa zaoberať všetkými prvkami migračnej a azylovej politiky, pričom sa 
budem opierať o doterajšiu prácu a doteraz dosiahnuté výsledky. Aj naďalej je nevyhnutné, 
aby sme uplatňovali komplexný prístup zahŕňajúci boj proti neregulárnej migrácii, posilnenie 
vonkajších hraníc, politiky návratu, rozvoj legálnych ciest, integráciu migrantov a spoluprácu 
s našimi partnermi mimo EÚ. Vo všetkých týchto oblastiach budem považovať pri svojej práci 
naše humanitárne povinnosti za prioritu. Zabezpečím, aby nový pakt o migrácii a azyle 
dosiahol tú správnu rovnováhu medzi zodpovednosťou a solidaritou a priniesol pragmatické 
a realistické riešenia. Pokrok budeme vedieť dosiahnuť len vtedy, keď zohľadníme pozície 
Európskeho parlamentu aj Rady. Hľadanie spoločného východiska si bude vyžadovať úzky 
dialóg. 
 
Ďalšou z mojich kľúčových priorít je vyriešiť nedostatky v našom prístupe k vnútornej 
bezpečnosti EÚ a zabezpečiť, aby bola Únia pripravená na nové hrozby, ktorým čelíme. Budem 
sa snažiť ďalej zlepšovať spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva 
a pokračovať v budovaní účinnej bezpečnostnej únie. Bezpečnostná únia presahuje koncept 
spolupráce na vnútroštátnej úrovni a snaží sa o kolaboratívny prístup k ochrane kolektívnej 
bezpečnosti Únie. Jej cieľom je obmedziť priestor, v ktorom môžu pôsobiť nepriateľské 
subjekty, a vybudovať odolnosť voči útokom tak, aby EÚ a členské štáty dokázali v prípade 
potreby reagovať. Aby sa tieto ciele dosiahli, zamerala by som sa v prvom rade na zabezpečenie 
vykonávania existujúcich právnych predpisov, a predovšetkým nových kľúčových právnych 
predpisov, na ktorých sa nedávno dohodlo v oblastiach ako interoperabilita a boj proti 
terorizmu. Kľúčovými oblasťami budú aj naďalej boj proti terorizmu a násilnému extrémizmu, 
organizovanej trestnej činnosti, sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí a počítačovej 
kriminalite. Osobitne sa budem usilovať o to, aby sme vyvinuli ešte väčšie úsilie na 
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znemožnenie prístupu teroristov k prostriedkom a priestoru na plánovanie, financovanie 
a uskutočnenie útokov. 
 
Pri tejto práci sa budem zaoberať tým, ako by sme mohli zlepšiť štruktúru našej spolupráce 
v oblasti presadzovania práva a ako by sme mohli zabezpečiť potrebnú technologickú inováciu, 
aby sme dokázali reagovať na nové a vznikajúce hrozby. Digitálny vek, v ktorom žijeme, 
prináša nové výzvy a nové príležitosti. V tejto súvislosti bude dôležité, aby sme stanovili 
vyvážený právny rámec v návrhu o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online. Budem 
sa snažiť zabezpečiť aj to, aby sa naše zákony v online prostredí uplatňovali rovnako ako 
v offline prostredí a aby sme mohli vyvodiť zodpovednosť voči tým, ktorí porušujú 
trestnoprávne predpisy, a to aj vtedy, keď sa skrývajú za anonymitou, ktorú poskytuje moderná 
technológia. To znamená, že budeme musieť pokročiť aj vo vyvíjaní úsilia na predchádzanie 
radikalizácii offline aj online. Digitálny svet so všetkými výhodami, ktoré priniesol pre 
spoločnosť, vytvoril zároveň priestor, v ktorom môžu páchatelia trestných činov zjavne 
beztrestne konať. To je neprijateľné. Orgány presadzovania práva musia byť vybavené 
nástrojmi, aby dokázali konať v digitálnom svete. 
 
Priamym následkom výziev, ktorým sme v posledných rokoch čelili v oblasti migrácie 
a bezpečnosti, bolo spochybnenie schengenského priestoru. Rýchle obnovenie plne funkčného 
schengenského priestoru voľného pohybu bez kontrol na vnútorných hraniciach je kľúčovou 
prioritou. To si bude v prvom rade vyžadovať, aby sa všetko úsilie sústredilo na vykonávanie 
súčasných schengenských pravidiel, a to okrem iného aj s cieľom pripraviť pôdu pre budúce 
rozšírenie schengenského priestoru, a aby sa následne preskúmali možnosti zlepšenia 
súčasných schengenských pravidiel. Reforma nášho azylového systému a politiky návratu, ako 
aj plne účinné riadenie vonkajších hraníc vrátane vyvíjania intenzívnejšieho úsilia v boji proti 
prevádzačstvu takisto prispejú k obnoveniu dôvery v schengenský priestor. Jedným 
z kľúčových prvkov v tejto súvislosti bude urýchlené zavedenie a úplné sfunkčnenie posilnenej 
Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorá zohráva ústrednú úlohu pri 
zabezpečovaní odolnej a účinne riadenej vonkajšej hranice v súlade s politickými 
usmerneniami. 
 
Aby som dosiahla tieto kľúčové priority, budem úzko spolupracovať s podpredsedom pre 
ochranu európskeho spôsobu života. Zvolená predsedníčka dala jasne najavo, že 
podpredsedovia a komisári majú odlišné úlohy. Ako sa uvádza v hlavných zásadách 
pracovných metód zvolenej predsedníčky pre budúcu Komisiu, Generálne riaditeľstvo pre 
migráciu a vnútorné záležitosti bude podliehať priamo mne. Podpredseda bude s podporou 
generálneho sekretariátu zabezpečovať poradenstvo a koordináciu pre moje portfólio, ako aj 
pre niekoľko ďalších portfólií. Bude predsedať skupine komisárov, ktorá bude združovať 
niekoľko členov Komisie a rôzne časti útvarov, aby vypracovávali súdržné politiky 
a dosahovali výsledky. Takýto komplexný prístup zahŕňajúci celú administratívu bude 
zohrávať rozhodujúcu úlohu, pokiaľ chceme dosiahnuť úspech vo vyššie uvedených oblastiach 
politiky, a ja sa budem do tohto procesu aktívne zapájať. 
 
Spolu so všetkými ostatnými komisármi prispejem k posilneniu osobitného partnerstva medzi 
Komisiou a Európskym parlamentom. Dobré vzťahy s Európskym parlamentom si veľmi 
cením a zaistím, aby to platilo aj pre vnútorné záležitosti. Pravidelne vystúpim pred Výborom 
pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, a to aspoň dvakrát ročne. Budem sa 
zúčastňovať na medziinštitucionálnych rokovaniach o legislatívnych návrhoch a stretnem sa 
s členmi výboru kedykoľvek, keď sa moja prítomnosť bude považovať za potrebnú. Aktívna 
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spolupráca s poslancami tohto Parlamentu, a najmä s členmi tohto výboru, bude mať zásadný 
význam pri presadzovaní našich kľúčových priorít v tejto oblasti. 
 
 

2. Ako plánujete využiť právomoci Komisie na zabezpečenie úplnej transpozície 
a implementácie existujúcich legislatívnych nástrojov EÚ v oblasti azylu? 
Zachováte návrhy spoločného európskeho azylového systému predložené v roku 
2016? Ako zabezpečíte, aby tieto iniciatívy viedli k udržateľnému riešeniu 
založenému na solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti, ako sa uvádza 
a ďalej rozvíja v pozícii Parlamentu k prepracovanému zneniu dublinského 
nariadenia a stanovuje v článku 80 ZFEÚ? Budete sa zasadzovať za uplatňovanie 
ZFEÚ a hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade na účely prijatia reformných 
návrhov CEAS? Ako budete monitorovať a posudzovať vplyv formálnej, 
neformálnej a finančnej spolupráce s tretími krajinami na základné práva 
žiadateľov o azyl a migrantov a ako budete informovať Parlament o týchto 
posudzovaniach? Aké opatrenia predložíte na zabezpečenie toho, aby boli 
najlepšie záujmy maloletých osôb so sprievodom a bez sprievodu prvoradým 
hľadiskom pri prijímaní všetkých opatrení, ktoré sa ich týkajú, a aby sa im 
poskytovala ochrana a podpora v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa? 

 
Komisia ako strážkyňa zmlúv zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní úplnej transpozície 
a vykonávania existujúcich legislatívnych nástrojov EÚ v oblasti azylu. Postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti sú nástrojom, ktorý nám umožňuje plniť naše politické ciele, a ja 
nebudem váhať využívať tieto právomoci, pokiaľ právne predpisy a postupy členských štátov 
nebudú v súlade s právom EÚ. V oblasti azylu sa budem naďalej usilovať o presadzovanie 
právnych predpisov, ako aj o legislatívnu reformu, aby sme dosiahli komplexný, fungujúci 
a skutočne spoločný azylový systém, ktorý zabezpečí silnú ochranu ľuďom v núdzi, zabráni 
sekundárnym pohybom a prinesie očakávané výsledky, pokiaľ ide o návrat tých, ktorí nie sú 
oprávnení na pobyt v Európskej únii. Zároveň budem pokračovať v úzkom dialógu s členskými 
štátmi a ponúknem im konkrétnu operatívnu a finančnú podporu, aby som im pomohla riešiť 
výzvy, ktorým čelia, a takisto aj zabezpečiť úplný súlad s právnymi predpismi EÚ. 
 
Pokiaľ ide o azylovú reformu, vyjadrujem uznanie Európskemu parlamentu za to, ako rýchlo 
zaujal svoju východiskovú pozíciu k väčšine zložitých nástrojov, ktoré túto reformu tvoria. 
Aby sme pokročili ďalej, musíme teraz obnoviť a rozšíriť diskusiu vychádzajúc z doteraz 
dosiahnutých výsledkov. Pred začatím nového paktu o migrácii a azyle zabezpečím úzky dialóg 
s Európskym parlamentom a Radou, aby sme našli spoločný základ, z ktorého budeme 
vychádzať pri ďalšom hľadaní vyváženého kompromisu. Vieme, že ešte musíme doriešiť 
mnoho kontroverzných prvkov, ale malo by nám byť jasné aj to, že musíme nutne nájsť 
riešenie, pokiaľ chceme mať udržateľný migračný a azylový systém. Takisto bude dôležité, 
aby sa v novom pakte zaujal holistický prístup, v rámci ktorého bude azylová politika zasadená 
do kontextu celej škály politík, ktoré v tejto oblasti existujú: vzhľadom na vzájomnú 
prepojenosť politík a vzhľadom na rozsah výzvy nemôžeme zanedbať žiadny aspekt. 
 
Na základe tohto nového prístupu opäť posúdime a prípadne preskúmame už predložené 
návrhy, pričom treba uznať, že vo viacerých týchto spisoch sa už dosiahol veľký pokrok. 
Plánujem sa zamerať najmä na identifikáciu všetkých foriem solidarity, aby sa zabezpečilo, že 
všetky členské štáty budú zmysluplne prispievať k zaisťovaniu podpory pre tie krajiny, ktoré 
sú najviac vystavené tlaku. Pri mojej práci sa budem aj naďalej riadiť kľúčovými faktormi ako 
hľadanie udržateľných riešení založených na solidarite a spravodlivom rozdelení 
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zodpovednosti, teda na prvkoch, ktoré inšpirovali aj pozíciu Parlamentu k nariadeniu 
prepracovaného znenia dublinského nariadenia. 
 
Cieľom mojej práce na reforme azylovej politiky je prekonať rozdiely a nájsť spoločné 
východisko na základe našich spoločných hodnôt a humanitárnej zodpovednosti. Aby mohlo 
byť riešenie udržateľné a nadčasové, mali by sme sa snažiť dosiahnuť čo možno najširšie 
zblíženie v zložitých otázkach, ktoré práve riešime. 
 
Budem úzko spolupracovať s podpredsedom zodpovedným za ochranu nášho európskeho 
spôsobu života, vysokým predstaviteľom/podpredsedom a ostatnými komisármi na ďalšom 
rozvíjaní partnerstiev s tretími krajinami, pričom budem využívať celú škálu migračných 
politík tak, aby boli tieto partnerstvá vzájomne prospešné. Dodržiavanie základných práv je 
v tomto prípade rovnako dôležité ako pri iných aspektoch migračnej a azylovej politiky. 
Zabezpečenie dodržiavania zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia za všetkých okolností, 
zaručenie riadneho procesu a prístupu k účinným právnym prostriedkom nápravy sú zásady, 
ktoré sú hlboko zakorenené v našej politickom a právnom rámci. Silná ochrana základných 
práv bude kľúčovým aspektom každej formálnej, operačnej a finančnej spolupráce s tretími 
krajinami. Budeme skúmať, ako čo najlepšie monitorovať a posúdiť túto požiadavku v rámci 
nového paktu o migrácii a azyle, a zaväzujem sa, že Parlament budem pravidelne informovať 
o dosiahnutom pokroku. Spolu s vysokým predstaviteľom/podpredsedom Komisie a ďalšími 
kolegami sa budem opierať o prácu a analýzu delegácií EÚ a európskych styčných úradníkov 
pre migráciu, ktorí sú našimi očami a ušami priamo na mieste. Styční úradníci pre migráciu 
vyslaní Európskou úniou, ale aj členskými štátmi do partnerských krajín pôvodu, tranzitu 
a určenia budú aj naďalej zohrávať zásadnú úlohu pri operatívnom vykonávaní komplexného 
prístupu, ktorého cieľom je mobilizácia opatrení a zdrojov EÚ v rámci našej externej činnosti 
v oblasti riadenia migrácie. 
 
Hlavným pilierom každej novej iniciatívy v tejto oblasti bude najlepší záujem dieťaťa ja budem 
pokračovať v posilňovaní pravidiel na ochranu detí, najmä maloletých bez sprievodu, za 
striktného dodržiavania Dohovoru o právach dieťaťa. Komisia veľmi pozorne monitoruje 
uplatňovanie právnych záruk týkajúcich sa migrujúcich detí vrátane povinnosti vždy 
zohľadňovať ich najlepší záujem a bude v tom pokračovať aj naďalej. 
 
 

3. V rámci holistického prístupu k migrácii, aké riešenia zvažujete pri pátracích 
a záchranných činnostiach v oblasti Stredozemného mora a v púštnych oblastiach 
s cieľom zastaviť umieranie migrantov na migračných trasách do Európy? Ako 
hodnotíte v tejto súvislosti úlohu legálnych ciest, ako sú presídľovanie, 
humanitárne víza a migrácia pracovnej sily? Ako hodnotíte úlohu líbyjskej 
pohraničnej a pobrežnej stráže pri pátracích a záchranných činnostiach 
v Stredozemnom mori v súvislosti s nahláseným porušovaním ľudských práv 
a preukázanými prepojeniami na obchodníkov s ľuďmi v Líbyi? Pokiaľ ide 
o záchranu životov v Stredozemnom mori, podporili by ste iniciatívu členských 
štátov ako Francúzsko a Nemecko na uzatvorenie dočasnej dohody o vyloďovaní 
osôb zachránených v Stredozemnom mori s cieľom nahradiť ad hoc riešenia, 
ktoré sa v súčasnosti uplatňujú? Ako zabezpečíte, aby nebola humanitárna pomoc 
kriminalizovaná podľa tzv. smernice o napomáhaní? Aké sú vaše prioritné 
opatrenia na jednej strane na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a proti 
prevádzačom s cieľom rozbiť ich podnikateľské modely a odstrániť medzeru, 
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ktorá im umožňujú pôsobiť v Európskej únii aj mimo nej, a na druhej strane 
s cieľom poskytnúť obetiam obchodovania s ľuďmi potrebnú ochranu a podporu? 

 
Ako zdôraznila zvolená predsedníčka vo svojich politických usmerneniach, záchrana životov 
vždy bola a bude prioritou Komisie. Našou morálnou aj právnou povinnosťou je zachraňovať 
životy na mori a poskytovať pomoc tým, ktorí utekajú pred prenasledovaním a vážnym 
bezprávím, a to aj v dôsledku vojny alebo konfliktu. Nový pakt o migrácii a azyle bude túto 
povinnosť podporovať rôznymi spôsobmi vrátane otvorenia a rozšírenia bezpečných 
a legálnych ciest, zabezpečenia spoľahlivého a udržateľného prístupu k pátraniu a záchrane 
a boja proti prevádzačstvu migrantov. Práca na všetkých týchto troch cieľoch bude kľúčovou 
prioritou. 
 
Európa má povinnosť podporovať komunity prijímajúce utečencov mimo EÚ, prispievať 
k poskytovaniu základnej humanitárnej pomoci utečencom a umožniť im dôstojný život. 
Okrem toho by Európa mala zostať miestom ochrany pre tých, ktorí ju potrebujú. Mojím 
cieľom nie je iba urýchliť reformu nášho azylového systému, ale v súlade s politickými 
usmerneniami chcem vybudovať aj legálne a bezpečné cesty do Európskej únie. Presídľovanie 
bolo úspechom a EÚ je celosvetovým lídrom, pokiaľ ide o úsilie vyvíjané v oblasti 
presídľovania. Vzhľadom na rastúce celosvetové potreby je však potrebné urobiť viac. Budem 
preto ďalej spolupracovať s členskými štátmi, aby som zabezpečila, že sa úsilie v oblasti 
presídľovania zintenzívni. Okrem toho preskúmam spôsoby, akými by sa dalo podporiť 
zriadenie humanitárnych koridorov, aby sa mohla poskytnúť naliehavá pomoc tým, ktorí ju 
potrebujú. 
 
Som presvedčená, že fungujúca migračná politika EÚ by mala byť založená na komplexnom 
prístupe, pri ktorom jeden z našich nástrojov na boj proti neregulárnej migrácii spočíva 
v uľahčovaní dobre riadenej a riadnej legálnej migrácie. Na legálnu migráciu budeme odkázaní 
čoraz viac, ak chceme, aby naše pracovné trhy zostali konkurencieschopné a aby sme dokázali 
čeliť dlhodobým demografickým výzvam. Spolupráca v oblasti legálnej migrácie môže takisto 
motivovať tretie krajiny, aby lepšie spolupracovali s EÚ, napríklad v oblasti readmisie. 
 
Budem pokračovať v práci na novom, udržateľnejšom, spoľahlivom a trvalom prístupe 
k pátraniu a záchrane, ktorý bude súčasťou nového paktu o migrácii a azyle. Pátranie a záchrana 
sa riadia najmä medzinárodným právom, ktoré musia vnútroštátne orgány dodržiavať, zatiaľ 
čo Komisia nemá právomoc koordinovať pátracie a záchranné operácie alebo určovať miesta 
pre vylodenie. Skúseností z posledných mesiacov však ukázali, akú zásadnú úlohu zohráva 
Komisia v tejto oblasti, keď podporuje a koordinuje činnosti týkajúce sa premiestňovania 
a distribúcie osôb na palube po vylodení, a to na žiadosť členských štátov. Hoci udržateľné 
riešenia môže priniesť jedine reforma spoločného európskeho azylového systému, som 
pripravená zvážiť využitie dočasných opatrení medzi členskými štátmi, ktoré by umožnili 
okamžité a operatívne reakcie na naliehavé potreby ľudí na palube a členských štátov, ktoré sú 
pod najväčším tlakom. 
 
Pri záchrane životov v Stredozemnom mori zohrávajú kľúčovú úlohu často aj mimovládne 
organizácie. Mali by sme uznať ich prínos. Považujem za samozrejmosť, že by nikto, kto 
migrantom v núdzi poskytuje skutočnú humanitárnu, nemal zato čeliť sankciám. V práve EÚ 
sa humanitárna pomoc migrantom nekriminalizuje. Naopak, právo EÚ poskytuje členským 
štátom možnosť výslovne ju vylúčiť, a to použitím „doložky o výnimkách z humanitárnych 
dôvodov“ smernice o napomáhaní. Uvedomujem si však, že v súvislosti s jej vykonávaním 
vznikli problémy a že Európsky parlament vyzval Komisiu, aby vydala usmernenia k tejto 
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doložke o výnimkách z humanitárnych dôvodov. Počas môjho funkčného obdobia mám preto 
v úmysle ďalej sa zaoberať touto otázkou a nadviazať spoluprácu s Európskym parlamentom, 
občianskou spoločnosťou a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, aby sme našli 
najvhodnejší spôsob napredovania s prihliadnutím na vaše názory a skúsenosti s vykonávaním 
existujúcich pravidiel. 
 
Okrem toho mám v úmysle ďalej pracovať na plnení akčného plánu v oblasti prevádzačstva. 
Musíme ďalej vyvíjať tlak, aby sme narušili kruté obchodné modely prevádzačov 
a obchodníkov s ľuďmi. Znamená to aj intenzívnejšiu spoluprácu s tretími krajinami pôvodu, 
tranzitu alebo určenia. 
 
Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa európskych opatrení v Líbyi: nemyslím si, že môžeme stáť 
bokom. Spolupráca s Africkou úniou a Organizáciou Spojených národov má svoj jasný cieľ, 
a to podporu a pomoc migrantom a utečencom v Líbyi. Za líbyjské teritoriálne vody je 
zodpovedná líbyjská pobrežná stráž, a je dôležité, aby si táto stráž svoje povinnosti plnila 
správnym spôsobom. Podpora EÚ poskytovaná prostredníctvom odbornej prípravy pomáha 
zvýšiť kvalitu noriem, odhaľovať a rozkladať činnosti spojené s prevádzačstvom a účinne 
predchádzať úmrtiam v líbyjských vodách. Prioritou tejto odbornej prípravy je záchrana 
životov na mori a jej podstatná časť sa venuje ľudským právam, najmä právam žien, 
a dôstojnému zaobchádzaniu s migrantmi a utečencami, a to v úzkom partnerstve s IOM 
a UNHCR. Som si vedomá, že operácie líbyjskej pobrežnej stráže sú z hľadiska ľudských práv 
naďalej problematické. To je dôvod, prečo sa prostredníctvom operácie Sophia zaviedlo 
osobitné monitorovanie. Dodržiavanie základných práv je prvoradé a ja sa budem usilovať 
zabezpečiť, aby sa toto hľadisko začlenilo do všetkých našich opatrení. Za prioritu považujem 
aj posilnenie našej spolupráce s krajinami susediacimi s Líbyou, aby sme dokázali zakročiť 
proti prevádzačským sieťam, ktoré ženú ľudí do pasce vykorisťovania a utrpenia. Spoločný 
vyšetrovací tím v Nigeri rozložil desiatky sietí, čo viedlo k zatknutiu stoviek prevádzačov 
a obchodníkov s ľuďmi. Mali by sme túto činnosť rozšíriť. 
 
Situácia a podmienky migrantov zadržiavaných v Líbyi sú neprijateľné. Naďalej budem 
vyzývať líbyjské orgány, aby v úzkej spolupráci s Africkou úniou a Organizáciou Spojených 
národov došlo k vyprázdneniu a uzatvoreniu zariadení určených na zaistenie. Zároveň by sme 
mali naďalej hľadať spôsoby, ako pomôcť najzraniteľnejším skupinám opustiť Líbyu a ako 
spolupracovať s UNHCR v súvislosti s iniciatívami, ako je mechanizmus núdzového tranzitu, 
aby bol vytvorený humanitárny koridor reagujúci na naliehavé potreby. To vo veľkej miere 
závisí od širšieho zapojenia členských štátov do presídľovania a mali by sme naďalej využívať 
všetky prostriedky, finančné aj iné, aby sme ho podporili. 
 
Mnohé skupiny prevádzačov migrantov sú zapojené aj do obchodovania s ľuďmi. Táto zhubná 
forma organizovanej trestnej činnosti je vážnym porušovaním ľudských práv a je motivovaná 
obrovskými ziskmi. Boj proti tomuto fenoménu musí byť kľúčovou náplňou našej spolupráce 
s partnermi mimo EÚ. Nesmieme však zabúdať na to, že táto trestná činnosť je riadená 
z Európy – v skutočnosti asi polovicu údajných a identifikovaných obetí tvoria štátni príslušníci 
EÚ a 22 % padne za obeť obchodovaniu vo vlastnom členskom štáte. Toto je hlavná oblasť, 
v ktorej musí byť bezpečnostná únia najúčinnejšia. Musíme vyvinúť väčšie úsilie, aby sme 
zabezpečili, že sa tieto siete rozložia a že sa cezhraničnou spoluprácou odstránia všetky možné 
medzery, že sa rozotnú reťazce obchodovania medzi všetkými páchateľmi, obchodníkmi, tými, 
ktorí na tomto obchode zarábajú, vykorisťovateľmi, používateľmi a osobami, ktoré sa 
dopúšťajú zneužívania. 
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4. V roku 2015 zaviedlo niekoľko členských štátov hraničné kontroly na vnútorných 

hraniciach schengenského priestoru a odvtedy ich zachováva. Vzhľadom na 
dôležitosť zachovania schengenského priestoru pre slobodu aj bezpečnosť 
občanov EÚ, ako plánujete riešiť súčasnú situáciu a zabezpečiť návrat k úplnému 
zrušeniu kontrol na všetkých vnútorných hraniciach? Aké kroky navrhnete na 
zabezpečenie toho, aby všetky členské štáty plne dodržiavali pravidlá 
obmedzujúce kontroly na vnútorných hraniciach? Zaviažete sa začať konanie 
o neplnení povinnosti proti tým členským štátom, ktoré tieto pravidlá 
nerešpektujú, bez ohľadu na to, aké sú tieto štáty silné? Budete chcieť zachovať, 
revidovať alebo stiahnuť návrh predchádzajúcej Komisie týkajúci sa revízie 
pravidiel Kódexu schengenských hraníc, pokiaľ ide o dočasnú kontrolu 
vnútorných hraníc? 

 
Schengenský priestor voľného pohybu je jedným z najväčších a najhmatateľnejších 
výdobytkov európskej integrácie, ktorý zmenil život občanov EÚ. Avšak, výzvy, ktoré sa 
objavili v posledných rokoch, najmä veľký počet sekundárnych pohybov, mali priamo za 
následok spochybnenie schengenského priestoru. Obnovenie plne funkčného schengenského 
priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach je kľúčovou prioritou. Dočasné kontroly na 
vnútorných hraniciach, ktoré naďalej vykonávajú niektoré schengenské štáty, nám 
pripomínajú, že je nutné ďalej posilňovať schengenský priestor a opätovne obnoviť dôveru. 
 
Kľúčovými piliermi plne fungujúceho schengenského priestoru sú dôvera v našu kolektívnu 
schopnosť riadiť žiadosti o azyl, chrániť vonkajšie hranice, predchádzať sekundárnym 
pohybom a efektívne spolupracovať pri zmierňovaní bezpečnostných hrozieb. Stratégia 
zameraná na obnovenie plne funkčného schengenského priestoru bude preto kľúčovým 
aspektom nového paktu o migrácii a azyle. 
 
Preskúmam tak legislatívne, ako aj nelegislatívne spôsoby posilnenia schengenského priestoru. 
Preskúmam aj spôsoby, ako by sa mohli ďalej rozvíjať odporúčania Komisie z roku 2017, ktoré 
sa týkajú nahradenia kontrol na vnútorných hraniciach primeranými policajnými kontrolami 
a spoluprácou. Zameriam sa na zabezpečenie vykonávania súčasných schengenských pravidiel, 
aby som okrem iného pripravila pôdu pre ďalšie rozšírenie schengenského priestoru, a takisto 
preskúmam aj spôsoby zlepšenia fungovania týchto pravidiel. Súčasťou toho bude aj opätovné 
posúdenie navrhovanej zmeny Kódexu schengenských hraníc. Mojím cieľom je objasniť 
členským štátom, aké iné kroky môžu podniknúť okrem opätovného zavedenia kontrol na 
vnútorných hraniciach. Budem spolupracovať so všetkými dotknutými členskými štátmi, aby 
sme našli riešenia umožňujúce zrušenie súčasných hraničných kontrol na vnútorných 
hraniciach. Obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach by malo zostať poslednou možnosťou 
a malo by sa povoliť len vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na to, aby bolo možné reagovať 
na závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. 
 
Pokiaľ ide o posilňovanie vonkajších hraníc, jednou z mojich hlavných priorít je zároveň aj 
rýchle vykonávanie a úplné sfunkčnenie nedávno schváleného nariadenia o európskej 
pohraničnej a pobrežnej stráži, a najmä zrýchlenie zavádzania úplného stáleho zboru. S tým 
úzko súvisí aj modernizácia nášho azylového systému. Ďalším kľúčovým prvkom 
zabezpečenia schengenského priestoru je posilnenie spoločnej vízovej politiky EÚ. 
Revidovaný vízový kódex sa bude vykonávať od začiatku budúceho roka, avšak ja vidím ďalší 
priestor na modernizáciu vízových postupov, aby sme dosiahli moderný, používateľsky 
ústretový a bezpečný spôsob riadenia cestovania štátnych príslušníkov tretích krajín do 
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schengenského priestoru. Takisto budem pokračovať v spolupráci s kľúčovými partnerskými 
krajinami v oblasti vízovej politiky, a to aj pokiaľ ide o úplnú reciprocitu v oblasti bezvízového 
styku. 
 
Vykonávanie nedávno dohodnutej interoperability informačných systémov EÚ, ako aj vývoj 
nových informačných systémov pre hranice (systém vstup/výstup a systém ETIAS) napokon 
takisto prispeje k účinnejšej kontrole vonkajších hraníc, a ja to mám v úmysle veľmi pozorne 
monitorovať. Pokrok v týchto oblastiach nám umožní vytvoriť silný a odolný schengenský 
priestor. 
 
Komisia ako strážkyňa zmlúv zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní úplnej transpozície 
a vykonávania existujúceho schengenského acquis. Ja tieto právomoci budem využívať vo 
vzťahu k fungovaniu schengenského priestoru. Ide okrem iného o právomoci Komisie 
posudzovať potrebu a primeranosť akýchkoľvek budúcich predĺžení kontrol na hraniciach. 
Okrem toho plne využijem ďalšie mechanizmy zamerané na zabezpečenie súladu so 
schengenským acquis, ako je schengenský hodnotiaci mechanizmus – mechanizmus založený 
na dôvere medzi členskými štátmi, ktorý slúži na zlepšenie vykonávania práva EÚ členskými 
štátmi. 
 
 

5. Aké sú vaše priority ako dezignovanej komisárky pre vnútorné záležitosti v rámci 
vášho portfólia, pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť? Ako hodnotíte súčasnú 
legislatívnu situáciu? Súhlasili by ste s tým, že zaručenie vnútornej bezpečnosti 
bude predovšetkým závisieť od plného využitia existujúcich nástrojov a právnych 
predpisov a určenia prípadných nedostatkov? Ako zabezpečíte, aby bolo 
akékoľvek Vami navrhované bezpečnostné opatrenie plne v súlade so základnými 
právami a zásadami nevyhnutnosti a primeranosti, a to aj počas implementácie na 
vnútroštátnej úrovni a po nej? Plánujete preskúmať a rozšíriť mandát Europolu 
a ak áno, do akej miery? Plánujete navrhnúť osobitné právne predpisy na 
posilnenie práv obetí? 
 
Zaväzujete sa, že okrem všeobecných vystúpení pred Výborom pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci sa každého pol roka (semestrálne) 
uskutoční bezpečnostný dialóg s výborom LIBE s cieľom posúdiť vykonávanie 
opatrení v oblasti vnútornej bezpečnosti, určiť nedostatky a nájsť možné riešenia 
na odstránenie týchto nedostatkov? 

 
Spoločnosť sa rýchlo mení a v dôsledku toho sa vyvíjajú naše bezpečnostné výzvy. Preto 
musíme naďalej pracovať na našich politikách a nástrojoch na boj proti trestnej činnosti 
a terorizmu, aby naše reakcie boli primerané hrozbám, a musíme pritom využiť existujúce 
prepojenia a hľadať synergie medzi rôznymi oblasťami politiky. Neoddeliteľnou súčasťou 
môjho prístupu bude rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd. 
 
Pri budovaní účinnej bezpečnostnej únie založenej na základoch, ktoré vznikli za posledných 
päť rokov, budem úzko spolupracovať s podpredsedom na ochranu nášho európskeho spôsobu 
života. Predovšetkým sa budem naďalej usilovať o úplnú transpozíciu a vykonávanie 
existujúcich právnych predpisov. Na zabezpečenie správneho uplatňovania práva Únie 
v oblasti bezpečnosti budem v prípade potreby využívať všetky prostriedky vrátane konaní 
o nesplnení povinnosti. Úplná a včasná implementácia nedávno dohodnutých nariadení 
o interoperabilite informačných systémov EÚ zostáva najvyššou prioritou, ktorú budem veľmi 
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pozorne monitorovať. Budem tiež podporovať úzku spoluprácu medzi agentúrami EÚ pre 
spravodlivosť a vnútorné veci. 
 
Zároveň budem pracovať na odstránení zostávajúcich nedostatkov v našich bezpečnostných 
politikách. Najvyššou prioritou je zabezpečenie rýchlej dohody o návrhu nariadenia na 
zabránenie šíreniu teroristického obsahu online. Presadzovanie práva by nemalo zlyhávať len 
preto, že digitálne stopy trestnej činnosti nie sú prístupné. Túto výzvu musíme riešiť 
a zabezpečiť, aby sa naše trestnoprávne predpisy vykonávali aj online. 
 
Vzhľadom na zložitý, cezhraničný a neustále sa vyvíjajúci charakter hrozieb, a to aj 
v kybernetickom priestore, je potrebný integrovaný a komplexný prístup k jeho bezpečnosti. 
Musíme zabezpečiť lepšiu spoluprácu a výmenu informácií medzi rôznymi komunitami, a to 
aj medzi verejným a súkromným sektorom, a takisto spoločne preskúmať vnútorný aj vonkajší 
rozmer. Musíme pokračovať v investíciách do inovácií a výskumu s cieľom poskytnúť našej 
polícii nástroje, ktoré potrebuje na to, aby mohla čeliť súčasným výzvam a držať krok s rýchlo 
sa rozvíjajúcimi technologickými zmenami. Musíme zlepšiť cezhraničnú spoluprácu, aby sme 
odstránili medzery v boji proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu v Európe. Mám v úmysle 
zamerať sa na zabezpečenie toho, aby mali členské štáty dostatočné spôsobilosti a znalosti, aby 
mohli účinne čeliť novým bezpečnostným hrozbám, ktoré predstavujú páchatelia trestnej 
činnosti využívajúci nové technológie, ako je umelá inteligencia a siete 5G. 
 
Právomoc presadzovať právo je obmedzená na vnútroštátne územia, zatiaľ čo závažná trestná 
činnosť a terorizmus sú čoraz viac nadnárodné. Štruktúra spolupráce v oblasti presadzovania 
práva musí byť koncipovaná tak, aby odstraňovala slepé miesta a riešila nové a vznikajúce 
hrozby. Zlepšená cezhraničná spolupráca medzi orgánmi presadzovania práva by mala 
zabezpečiť dostupnosť informácií potrebných na vyšetrovanie organizovanej trestnej činnosti 
a terorizmu. Chcem sa venovať aj osobitne vysokorizikovým cezhraničným oblastiam, ako je 
organizovaná trestná činnosť, 
 
Kľúčovú úlohu v boji proti závažnej cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu zohráva 
Europol. Počas môjho mandátu sa nariadenie o Europole prehodnotí. V závislosti od výsledku 
hodnotenia je možné, že bude potrebná aktualizácia nariadenia. 
 
Musí sa zintenzívniť úsilie zamerané na predchádzanie terorizmu, na ochranu pred ním a na 
jeho stíhanie. Je potrebné ďalej pracovať na tom, aby sa obmedzil priestor pre pôsobenie 
teroristov a aby sa obmedzil ich prístup k výbušninám, zbraniam a finančným prostriedkom. 
Zároveň by sme mali vybudovať väčšiu odolnosť vo všetkých našich kritických 
infraštruktúrach a posilniť ochranu. Náš prístup k bezpečnosti a ochrane v prostredí online musí 
byť rovnako nekompromisný ako v prostredí offline. Preto budem pokračovať v úsilí 
zameranom na predchádzanie teroristickému obsahu na internete a na jeho odstraňovanie. 
Internetové fórum EÚ bude aj naďalej hlavným fórom na spájanie internetových platforiem 
a orgánov s cieľom bojovať proti nenávistným prejavom a teroristickému obsahu na internete. 
Pôjde o dôležitú súčasť trvalého boja proti radikalizácii, násilnému extrémizmu a terorizmu. 
 
Už teraz máme súbor záväzných pravidiel stanovujúcich základné práva na ochranu, podporu 
a v určitých prípadoch aj odškodnenie obetí trestných činov v celej Únii, avšak nie každá obeť 
je rovnaká. Ako sa zdôrazňuje v zisteniach a odporúčaniach Osobitného výboru Európskeho 
parlamentu pre terorizmus, obete terorizmu majú iné potreby ako obete obchodovania s ľuďmi. 
Preto Komisia a Európsky parlament úzko spolupracovali na pravidlách pre osobitné kategórie 
obetí, ako sú napríklad detské obete sexuálneho vykorisťovania, obete obchodovania s ľuďmi, 
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obete terorizmu a obete podvodov súvisiacich s bezhotovostnými platobnými prostriedkami. 
Je nevyhnutné, aby boli tieto pravidlá správne transponované a uplatňované vo všetkých 
členských štátoch EÚ. Budem úzko spolupracovať s mojimi kolegami, dezignovanými 
komisármi pre spravodlivosť a rovnosť, aby sme zistili, či v súčasných právnych predpisoch 
neexistujú nejaké nedostatky a či pre obete nepotrebujeme akékoľvek dodatočné pravidlá. 
 
Som presvedčená, že bezpečnosť a dodržiavanie základných práv sú súdržné a navzájom sa 
dopĺňajúce politické ciele. Verejná podpora bezpečnostnej politiky spočíva v dodržiavaní 
základných práv. Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť, aby neexistovali žiadne slepé miesta, 
pokiaľ ide o bezpečnosť našich občanov. Musíme spojiť účinnosť so stálou ostražitosťou 
v oblasti základných práv, ako aj z hľadiska nevyhnutnosti a proporcionality. Na základe 
nedávnych príkladov, ako sú nové právne predpisy o interoperabilite informačných systémov 
EÚ, zabezpečím, aby základné práva vrátane práva na ochranu osobných údajov boli zakotvené 
v návrhu akýchkoľvek budúcich právnych predpisov, a následne budem dôkladne monitorovať 
ich účinné vykonávanie v členských štátoch, pričom budem využívať všetky právomocí, ktoré 
máme k dispozícii. 
 
V súlade s cieľom posilnenia osobitného partnerstva Komisie s Európskym parlamentom 
budem pravidelne vystupovať pred Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, a to aj v kontexte pravidelných bezpečnostných dialógov. Európsky parlament, a najmä 
tento výbor, zohráva dôležitú úlohu pri budovaní bezpečnostnej únie. Mám v úmysle aktívne 
spolupracovať s poslancami tohto Parlamentu, a najmä s týmto výborom, aby sme pokročili 
v našich kľúčových prioritách v tejto oblasti. 
 


