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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 komisárom a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za ktorú by ste 
mali niesť zodpovednosť? Čo vás motivuje? Ako budete prispievať k návrhu strategického 
plánu Komisie? Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako ho budete začleňovať do všet-
kých 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? 

 
Mám za sebou 30 rokov pracovných skúseností, počas ktorých som pôsobil ako právnik, univerzit-
ný profesor, veľvyslanec v Belgicku, Luxembursku a vo Francúzsku, ústavný sudca, náhradník Be-
nátskej komisie Rady Európy a minister spravodlivosti, pričom v súčasnosti pôsobím ako poslanec 
váženej inštitúcie s názvom Európsky parlament. Počas celého tohto obdobia som bol pri plnení 
všetkých súkromných a verejných povinností v kontakte s európskymi inštitúciami a svojím dielom 
som prispel k európskej integrácii a jej rôznym cieľom a projektom. 
 
Všetky moje záväzky a povinnosti však mali jedného spoločného menovateľa: moju túžbu 
a schopnosť zasadzovať sa za dialóg a tímovú prácu, pri ktorej je vítaný individuálny úspech pre 
spoločné blaho. 
 
Mojím osobným hlavným cieľom vždy bolo pracovať lepšie a rýchlejšie a dosahovať hmatateľné 
výsledky. Bola to moja motivácia v čase, keď som pôsobil ako minister, diplomat a univerzitný 
profesor a takisto, keď som vykonával slobodné povolanie. Motivácia bez cieľa však nemá zmysel. 
Môj cieľ je jednoduchý: dosiahnuť hmatateľné výsledky v službách všeobecného záujmu. Úprimne 
verím, že ide o najdôležitejšiu pridanú hodnotu, ktorú možno v tejto oblasti dosiahnuť. Hoci to znie 
jednoducho, je to nesmierne zložité: tento cieľ nemožno dosiahnuť osamote a bez dialógu. Práve 
toto tvorí základ môjho prínosu ako člena tímu – tímu v rámci Európskej komisie, ale aj tímu Rady 
a Európskeho parlamentu. 
 
Niečo vyše piatich rokov som bol vo svojej krajine ministrom spravodlivosti. Každý druhý mesiac 
som sa zúčastňoval na zasadnutiach Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci, na ktorých sa často 
muselo diskutovať o zložitých otázkach a museli sa prijímať rovnako zložité rozhodnutia. Jedným 
z hlavných výsledkov bol nový európsky rámec v oblasti ochrany údajov, ktorý nastolil správnu 
rovnováhu medzi verejným a všeobecným záujmom. Som obzvlášť poctený, že počas môjho minis-
terského mandátu sa Európska sieť na ochranu práv obetí založená v roku 2015 stala sieťou, ktorej 
štruktúra sa od roku 2018 trvalo nachádza v Budapešti. Ide o veľký úspech v tejto oblasti, ktorý je 
výsledkom značného úsilia, ktoré do rokovaní vložili členské štáty, Európska komisia 



 

 

a ministerstvo v mojej pôsobnosti, ktoré stálo na čele tohto úsilia. Je to jednoznačne príklad kon-
krétneho úspechu v záujme európskych občanov. 
 
Ako poslanec Európskeho parlamentu a náhradník vo Výbore pre zahraničné veci (AFET) v rámci 
Európskeho parlamentu sa zúčastňujem na jeho práci a budem v tom samozrejme pokračovať aj 
v budúcnosti ako komisár, ak budem v tejto funkcii potvrdený. Počas svojho ministerského mandátu 
som udržiaval veľmi tesné vzťahy s regiónmi patriacimi do tohto portfólia. Ako minister spravodli-
vosti som 20. júna 2019 zorganizoval konferenciu na ministerskej úrovni v súvislosti s otázkou pod-
pory justičnej spolupráce medzi Libanonom, Marokom, Tuniskom, Ukrajinou, Gruzínskom, Bosnou 
a Hercegovinou a samozrejme Maďarskom, na ktorej sa zúčastnil komisár Johannes Hahn. Výsled-
kom tejto konferencie bolo prijatie budapeštianskeho vyhlásenia. Moju diplomatickú minulosť však 
možno spomenúť aj v súvislosti s portfóliom založeným do veľkej miery na rokovacom procese. 
Vzhľadom na moje skúsenosti v akademickej oblasti som takisto veľmi poctený, že bol pozvaný, aby 
som vystúpil na Univerzite svätého Jozefa v Bejrúte a na Senghorovej univerzite v Alexandrii. 
 
Práve mojimi skúsenosťami v akademickej oblasti možno vysvetliť to, že nie som členom žiadnej 
politickej strany. Mám svoju víziu, svoje hodnoty a svoju nezávislosť, za ktorými si stojím. 
 
Moje skúsenosti v právnickej oblasti takisto stoja v pozadí mojich vízií do budúcnosti. Vždy som sa 
riadil a budem sa aj naďalej riadiť znením zmlúv: práva a povinnosti idú ruka v ruke; musíme pri-
stupovať rovnako k malým i veľkým, bohatým i skromným, mužom i ženám. 
 
Rovnosť medzi ženami a mužmi je skutočne základnou európskou hodnotou zakotvenou v zmluvách 
EÚ. Som pevne odhodlaný posilňovať rodovú rovnosť a postavenie žien a dievčat v regiónoch sused-
stva a regiónoch rozširovania v súlade s akčným plánom EÚ pre rodovú rovnosť II s názvom Rodová 
rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť 
život dievčat a žien. Mnohé susedné krajiny čelia v tejto oblasti vážnym problémom, ku ktorým patrí 
okrem iného rodovo motivované násilie, vylúčenie z trhu práce a odopieranie práva vlastniť majetok. 
Som odhodlaný nastoľovať tieto otázky v našom politickom dialógu a dôrazne podporovať rodovú 
rovnosť prostredníctvom našej finančnej pomoci. Chcel by som takisto posilniť rodovú rovnosť 
v rámci Európskej komisie vrátane útvarov pod mojím vedením a plne podporiť cieľ zvolenej pred-
sedníčky, aby sa do skončenia mandátu zabezpečila úplná rovnosť na všetkých úrovniach riadenia 
v Komisii. Budem úzko spolupracovať s komisárkou pre rovnosť. 
 
Je samozrejmé, že plne podporujem náš nový záväzok posilniť väzby medzi ľuďmi, národmi 
a inštitúciami. Okrem toho som odhodlaný plne podporovať geopolitický charakter novej Komisie. 
Otvorenosť, spravodlivosť, ale aj zmysel pre realitu v spoločnom záujme vo svete, ktorý sa stal me-
nej stabilným a bezpečným. 
 
Mojou povinnosťou bude dodržiavať najvyššie etické normy a povinnosti stanovené v článku 17 
ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), v článkoch 245 a 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) a v kódexe správania členov Komisie. Moje vyhlásenie o záujmoch je kompletné a verejne 
prístupné a v prípade akejkoľvek zmeny ho aktualizujem. 
 
Budem sa tiež vyhýbať akejkoľvek situácii, v ktorej by sa mohla spochybniť moja nestrannosť 
a nezávislosť, a budem informovať predsedníčku Komisie o každej situácii, ktorá by mohla pred-
stavovať konflikt záujmov. 
 
2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 
 
Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? V čom by podľa vás mala spočívať 
vaša zodpovednosť voči Parlamentu za vaše kroky a za činnosť vašich útvarov? Aké konkrét-



 

 

ne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, posilňovanie spo-
lupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho 
požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami 
alebo prebiehajúcimi postupmi pripravený poskytovať Parlamentu rovnaké informácie 
a dokumenty ako Rade? 

 
Úloha a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi 
 
Ak budem potvrdený vo funkcii komisára pre susedstvo a rozšírenie, prevezmem plnú politickú 
zodpovednosť za činnosti v mojej oblasti pôsobnosti, ako sa uvádza v poverovacom liste, ktorý mi 
10. septembra zaslala zvolená predsedníčka von der Leyenová. Prikladám veľký význam zásade 
kolegiality a v záujme účinného rozhodovania budem konštruktívne spolupracovať so všetkými 
ostatnými členmi kolégia. Do rozvoja a uskutočňovania politických iniciatív budem úzko zapájať 
ostatných komisárov. V tejto „geopolitickej Komisii“ bude ešte dôležitejšie nadviazať vynikajúce 
pracovné vzťahy s vysokým predstaviteľom EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politi-
ku/podpredsedom Európskej komisie. 
 
Mimoriadne dôležitá je pre mňa spolupráca s Európskym parlamentom. Budem spolupracovať 
s Parlamentom a príslušnými výbormi vo všetkých fázach procesu tvorby politiky a politického 
dialógu. 
 
Účinná medziinštitucionálna spolupráca je nevyhnutná pre fungovanie inštitucionálneho systému 
EÚ a pre efektívnosť a legitímnosť rozhodovania na úrovni EÚ. Opiera sa o niekoľko hlavných 
zásad, ktoré som plne odhodlaný dodržiavať. Patrí k nim otvorenosť, vzájomná dôvera, efektívnosť 
a pravidelná výmena informácií. Tieto zásady sa v plnej miere odrážajú v politických usmerneniach 
a poverovacích listoch zvolenej predsedníčky von der Leyenovej, v ktorých sa zdôrazňuje zámer 
posilniť osobitný vzťah medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Ak budem potvrdený vo 
funkcii komisára, budem na tomto cieli pracovať, pričom budem plne rešpektovať ustanovenia 
Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou z roku 2010 
a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z roku 2016. S Parlamentom budem komuni-
kovať otvorene, transparentne a konštruktívne s cieľom vybudovať vzťah založený na vzájomnej 
dôvere. 
 
Postarám sa o to, aby boli Európskemu parlamentu pravidelne podávané informácie, a budem 
k dispozícii, aby som sa zúčastňoval na plenárnych zasadnutiach, relevantných schôdzach výboru 
a trialógoch. Zabezpečím, aby boli parlamentné výbory zapojené do všetkých dôležitých činností, 
ktoré patria do mojej pôsobnosti, a aby boli pred významnými udalosťami a kľúčovými rokovania-
mi informované. V nasledujúcich mesiacoch budeme musieť napríklad úzko spolupracovať na do-
končení budúcich finančných nástrojov (nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
a nástroj predvstupovej pomoci III). Som si plne vedomý významu rovnocenného prístupu 
k Parlamentu a Rade a budem rešpektovať ich inštitucionálne úlohy. Nie je to len požiadavka riad-
neho legislatívneho postupu, ale aj povinnosť komisára, ktorý ako člen kolégia skladá účty priamo 
voleným poslancom Európskeho parlamentu. 
 
Zabezpečím pravidelný tok informácií s predsedami príslušných parlamentných výborov a budem 
pokračovať v osvedčených postupoch vypracovaných mojimi predchodcami, najmä vo výmenách 
názorov s jednotlivými politickými skupinami a kľúčovými poslancami Európskeho parlamentu 
v rámci pracovných skupín, napríklad pracovnej skupiny pre Východné partnerstvo. 
 
Pri prijímaní následných opatrení vyplývajúcich z pozícií Parlamentu takisto zabezpečím, aby otáz-
ky poslancov Európskeho parlamentu adresované Komisii, ktoré patria do mojej pôsobnosti, boli 



 

 

zodpovedané rýchlo a presne. Kedykoľvek budem vyzvaný, aby som zodpovedal otázku alebo po-
dal konkrétnu odpoveď, vystúpim pred plénom Európskeho parlamentu, ako aj vo výboroch. 
 
Transparentnosť 
 
V politických usmerneniach zvolenej predsedníčky von der Leyenovej sa zdôrazňuje, že v záujme 
opätovného získania dôvery občanov v Úniu by naše inštitúcie mali fungovať otvorene a v otázkach 
transparentnosti bezchybne. V tejto súvislosti je potrebné, aby občania poznali pozície obhajované 
v legislatívnom postupe, a to aj pozície Komisie. Posilnením medziinštitucionálnej spolupráce pod-
porou legitímnosti a zodpovednosti sa posilní efektívnosť a dobrá správa vecí verejných EÚ. 
 
Som preto plne odhodlaný vykonávať rozsiahle ustanovenia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi 
Európskym parlamentom a Európskou komisiou a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe 
práva týkajúce sa transparentnosti a toku informácií. Postarám sa najmä o to, aby sa tieto ustanove-
nia dodržiavali v mojich štruktúrovaných dialógoch a pri ostatných kontaktoch s výbormi Parla-
mentu. 
 
Táto Komisia bude takisto pokračovať v úsilí informovať občanov o svojej úlohe v inštitucionálnej 
štruktúre EÚ. Okrem toho budú návrhy politík, ktoré patria do mojej pôsobnosti, v súlade so zása-
dami lepšej právnej regulácie založené na riadnych konzultáciách s odborníkmi a verejnosťou. 
 
Prijímanie následných opatrení vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týka-
júcich sa legislatívnych iniciatív 
 
Zvolená predsedníčka von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na legislatívnu 
iniciatívu. Zaviazala sa, že Komisia pod jej vedením bude reagovať na uznesenia Parlamentu prijaté 
väčšinou jeho poslancov legislatívnym aktom pri plnom rešpektovaní zásad proporcionality, subsi-
diarity a lepšej tvorby práva. Tento cieľ plne podporujem. 
 
V rámci ďalšieho záväzku kolégia týkajúceho sa prehĺbeného partnerstva s Európskym parlamen-
tom budem v každej fáze rozpravy o uzneseniach úzko spolupracovať s Parlamentom v zmysle 
článku 225 ZFEÚ. Zaväzujem sa, že budem úzko spolupracovať s príslušnými parlamentnými vý-
bormi a budem aktívny a prítomný pri príprave uznesení v zmysle článku 225 ZFEÚ. Som pevne 
presvedčený, že sa tým zlepší dialóg a upevní sa dôvera a zmysel pre spoluprácu pri sledovaní spo-
ločného cieľa. 
 
Komisia bude v súlade s rámcovou dohodou účinne reagovať na uznesenia Parlamentu do troch 
mesiacov od ich prijatia. Komisia zabezpečí nad týmto procesom politický dohľad. 
 
Poskytovanie informácií a dokumentov 
 
V nadväznosti na uvedené vyhlásenie o tom, že zabezpečím zapojenie parlamentných výborov do 
všetkých dôležitých činností, ktoré patria do mojej pôsobnosti, som si plne vedomý toho, že posky-
tovanie informácií a dokumentov je základným aspektom prehlbovania partnerstva medzi Európ-
skym parlamentom a Komisiou. Preto sa zaväzujem plne vykonávať príslušné ustanovenia rámco-
vej dohody medzi oboma inštitúciami, ako aj ustanovenia Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva. Postarám sa o to, aby sa pri výmene informácií v oblastiach, ktoré patria do mojej 
pôsobnosti, rešpektovala rovnosť Parlamentu a Rady ako spoluzákonodarcov, ktorá je stanovená 
v Lisabonskej zmluve. 
 
 



 

 

Otázka č. 3 

Ako plánujete ďalej zlepšovať medziinštitucionálny dialóg a spoluprácu medzi Komisiou 
a Parlamentom – najmä Výborom pre zahraničné veci – vychádzajúc zo záväzkov 
a osvedčených postupov predchádzajúcich komisárov, a to s osobitným zreteľom na: 

 – lepšiu synchronizáciu činností Komisie a Európskeho parlamentu, napríklad pro-
stredníctvom systematického predbežného rozdelenia plánovaných lehôt publikácií (stratégie, 
oznámenia), stretnutí ministrov a samitov, návrhov na začatie rokovaní o medzinárodných 
dohodách a dialógov o ľudských právach; 

 – spoluprácu a výmenu informácií s Výborom pre zahraničné veci, a to aj písomne, 
pokiaľ ide o rokovania o medzinárodných dohodách, najmä okamžitým vykonávaním tých 
častí textu, ktoré sú už vopred dohodnuté v rámci rokovaní o bode 40 Medziinštitucionálnej 
dohody o lepšej tvorbe práva a patria do právomocí Komisie; 

 – včasnú konzultáciu s Výborom pre zahraničné veci o prioritách a pozíciách zahra-
ničnej politiky EÚ, najmä pred uverejnením nových alebo aktualizovaných oznámení, straté-
gií a mandátov EÚ vrátane balíka týkajúceho sa rozširovania; 

 – písomné posúdenie toho, ako sa názory Parlamentu zohľadnili v nadväznosti na pri-
jatie uznesení alebo na vyššie uvedené konzultácie; 

 – na spoluprácu a koordináciu činností na podporu demokracie, najmä vzhľadom na 
to, že Európsky parlament preukázal výsledky pri vykonávaní činností na podporu demokra-
cie (najmä v štyroch kľúčových pilieroch pozorovania volieb, ako sú: budovanie kapacít pre 
parlamenty, mediácia a dialóg, ako aj opatrenia v oblasti ľudských práv), ako sa uvádza 
v oznámení o politike rozširovania EÚ z roku 2019, v ktorom sa zdôrazňujú iniciatívy EP 
v oblasti mediácie a dialógu. 

 
V súlade s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky von der Leyenovej potvrdzujem, že 
v plnej miere podporujem jej zámer posilniť osobitný vzťah medzi Európskym parlamentom 
a Európskou komisiou. Mám v úmysle úzko spolupracovať s Európskym parlamentom pri vykoná-
vaní ustanovení rámcovej dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou, ako aj Medziinšti-
tucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z roku 2016, pokiaľ ide o transparentnosť a tok informácií 
medzi oboma inštitúciami. 
 
Synchronizácia našich činností môže posilniť hlas Únie vo vonkajších záležitostiach. V tejto súvis-
losti by som chcel zdôrazniť význam konzultácií v procese tvorby politiky, a to aj o prioritách za-
hraničnej politiky. Som presvedčený, že dobrý tok informácií medzi Komisiou a Európskym parla-
mentom je nesmierne dôležitý. 
 
S Európskym parlamentom budem spolupracovať otvoreným, transparentným a konštruktívnym 
spôsobom. Som pripravený viesť konštruktívny politický dialóg o akýchkoľvek záležitostiach týka-
júcich sa môjho portfólia, čo zahŕňa aj výmeny názorov v otázkach vykonávania finančných nástro-
jov v súlade s rozhodnutiami, ktoré sa v súvislosti s týmito nástrojmi prijmú v rámci legislatívneho 
postupu. Útvarom v mojej pôsobnosti dám inštrukcie, aby boli Európskemu parlamentu k dispozícii 
a v prípade potreby ho informovali o všetkých technických dialógoch. 
 
V súlade s osobitnými záväzkami stanovenými v rámcovej dohode a v medziinštitucionálnej doho-
de a v spolupráci s vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou Komisie zabezpečím pri rokova-
niach o medzinárodných dohodách spoluprácu a včasnú a úplnú výmenu informácií s príslušným 



 

 

výborom vo všetkých fázach postupu a postarám sa o to, aby sa zohľadnili názory a odporúčania 
Európskeho parlamentu. 
 
Som odhodlaný a pripravený vymieňať si informácie, zabezpečovať včasné konzultácie 
a pravidelne si vymieňať názory s príslušným výborom, pokiaľ ide o stratégie a výročné správy, ako 
aj vymieňať si informácie o ostatných prebiehajúcich alebo plánovaných iniciatívach a mandátoch. 
Budem výboru k dispozícii na výmenu názorov o balíku týkajúcom sa rozširovania hneď po jeho 
prijatí zo strany kolégia a ešte pred jeho prezentáciou tlačovým médiám. Mám v úmysle informovať 
Vás v písomnej forme o svojich návštevách v krajinách, ktoré patria do mojej pôsobnosti, a budem 
spolupracovať a vymieňať si informácie s predsedníctvom Výboru pre zahraničné veci (AFET), 
koordinátormi skupín a spravodajcami v otázkach pozície Parlamentu. Zaujímam sa 
o medziparlamentné schôdze Parlamentu s národnými parlamentmi partnerských krajín, ktorých 
zapojenie umožňuje posilňovať spoluprácu a vzájomné porozumenie. 
 
Som odhodlaný pracovať ruka v ruke s Európskym parlamentom pri navrhovaní a prerokúvaní uz-
nesení a reagovať na otázky nastolené v uzneseniach s cieľom určiť najlepší smer ďalšej práce. 
Komisia bude prijímať následné opatrenia vyplývajúce z uznesení v súlade s rámcovou dohodou 
a so záväzkom, ktorý prijala zvolená predsedníčka vo svojich politických usmerneniach. Uznesenia 
Európskeho parlamentu a následné opatrenia vyplývajúce z našich konzultácií sa zohľadňujú pri 
posudzovaní zapojenia v rámci našich bilaterálnych alebo multilaterálnych vzťahov s partnerskými 
krajinami. 
 
Teším sa na úzku spoluprácu s Európskym parlamentom v oblasti podpory demokracie a vysoko 
oceňujem úlohu, ktorú môže Európsky parlament zohrávať pri sprostredkovaní a presadzovaní dia-
lógu v zložitých situáciách. Som odhodlaný úzko spolupracovať s Európskym parlamentom pri pri-
jímaní následných opatrení v nadväznosti na odporúčania volebných pozorovateľských misií 
s cieľom maximalizovať vplyv nášho spoločného úsilia v rámci EÚ na podporu demokracie 
a stability v našom bezprostrednom susedstve. 
 
Otázka č. 4 

Ako si chcete rozdeliť úlohy s vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou Komisie, pokiaľ 
ide o politiky rozširovania a susedstva, a ako sa podľa vás budete pri plnení týchto úloh dopĺ-
ňať? 

Ako komisár zodpovedný za portfólio vonkajších vzťahov budem veľmi úzko spolupracovať 
s vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou, ako aj s ostatnými komisármi. 
 
Povaha výziev, ktorým čelí EÚ vo svojom susedstve, si vyžaduje koordinovanú reakciu EÚ. Úzka 
spolupráca s vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou Komisie je nevyhnutným predpokladom 
účinnej a ucelenej vonkajšej činnosti EÚ. Práve táto úzka spolupráca a koordinácia prispeje 
k posilneniu globálnej úlohy EÚ, ktorá tak bude silnejšia, ucelenejšia, viditeľnejšia a účinnejšia. 
 
Ak budem potvrdený vo funkcii komisára, nadviažem na súčasné pracovné podmienky a budem 
pracovať ruka v ruke s vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou Komisie s cieľom zabezpečiť 
komplementárnosť našej práce, zamedziť prekrývaniu našich činností a zabezpečiť účinnú koordi-
náciu činností a stratégií EÚ. Bude si to vyžadovať pravidelnú, plodnú a konštruktívnu spoluprácu 
a jasnú dohodu o prioritách, ako aj spoluprácu a konzultácie na dennej báze. Predovšetkým vzhľa-
dom na rokovania o rozšírení zabezpečím úzku koordináciu medzi rôznymi útvarmi Komisie 
s cieľom čo najlepšie podporovať partnerské krajiny v ich reformnom úsilí a ich zosúlaďovaní 
s acquis EÚ. 
 



 

 

Spolu s vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou Komisie chcem nadviazať na naše silné stránky 
a poučiť sa z našich nedostatkov, aby sme zabezpečili maximálny dosah a vplyv našich politík. Od 
prvého dňa svojho funkčného obdobia budem pracovať na definovaní spoločnej vízie týkajúcej sa 
dôležitých regiónov v rámci môjho portfólia. Táto vízia bude usmerňovať moje vzťahy s vysokou 
predstaviteľkou/podpredsedníčkou Komisie počas celého môjho funkčného obdobia. 
 
Budem zastupovať Komisiu v Rade pre zahraničné veci, ako sa uvádza v liste zvolenej predsedníč-
ky. 
 
Otázka č. 5 

Vzhľadom na budúcu generáciu nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti (2021 – 2027), 
ako plánujete dosiahnuť zlepšenie v týchto oblastiach: 

 – skutočná úloha Parlamentu pri strategickom riadení nástrojov (NDICI, IPA III) vrá-
tane využívania delegovaných aktov na prijímanie strategických programových rozhodnutí 
a účasť Parlamentu na činnosti expertných skupín Komisie, ktoré vypracúvajú návrhy dele-
govaných aktov, 

 – riadenie vrátane návrhu na vytvorenie horizontálnej riadiacej skupiny potenciálne 
pod vedením PK/VP s cieľom zabezpečiť celkovú politickú koordináciu všetkých nástrojov na 
financovanie vonkajšej činnosti, 

 – zachovanie silnej podpory susedstva, a to aj v prípade, že by sa nástroj európskeho 
susedstva mal nahradiť jedným nástrojom pre vonkajšiu činnosť EÚ (NDICI). 

 
Účinná medziinštitucionálna spolupráca je nevyhnutná pre fungovanie inštitucionálneho systému 
EÚ a pre efektívnosť a legitímnosť rozhodovania na úrovni EÚ. Tieto zásady sa v plnej miere odrá-
žajú v poverovacích listoch zvolenej predsedníčky von der Leyenovej, v ktorých sa zdôrazňuje zá-
mer posilniť osobitný vzťah medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Ak budem potvrdený vo 
funkcii komisára, budem pracovať na dosiahnutí tohto cieľa. 
 
Tým, že budem k dispozícii, aby som sa zúčastňoval na schôdzach príslušných výborov, a že sa 
budem stretávať s rôznymi politickými stranami a poslancami Európskeho parlamentu, chcem nad-
viazať vzťah založený na vzájomnej dôvere. Zabezpečím, aby boli výbory zapojené do všetkých 
dôležitých činností, ktoré patria do mojej pôsobnosti, a aby boli pred významnými udalosťami 
a kľúčovými rokovaniami informované. Chcem, aby naša finančná pomoc pramenila z tohto úprim-
ného, intenzívneho a včasného politického dialógu a z medziinštitucionálnej spolupráce. 
 
Počas trialógov o nástroji susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) budeme mať 
možnosť diskutovať o rôznych nápadoch, ako posilniť politické riadenie a zároveň zachovať medzi-
inštitucionálnu rovnováhu stanovenú zmluvami. Mojím hlavným odkazom a cieľom v tejto diskusii 
bude zabezpečiť, aby si mechanizmy riadenia zachovali svoju efektívnosť a tým umožnili, aby fi-
nančné nástroje plnili svoje ciele. 
 
Naším cieľom v európskom susedstve je nadviazať skutočné partnerstvá založené na spoločných 
hodnotách a spoločných cieľoch. Pri programovaní preto musí byť možné zohľadniť kontext 
a obavy partnerských krajín. 
 
Naše partnerstvá v susedstve majú rozhodujúci význam. Hlavnou náplňou mojej práce bude pokra-
čovať v urýchlení spolupráce s partnermi európskeho susedstva na spoločných výzvach 
a príležitostiach, ktoré pred nami stoja, s cieľom podporiť stabilitu, bezpečnosť a prosperitu 



 

 

v Európe a jej okolí. K tomu patrí finančná pomoc, ale aj oveľa viac – v prvom rade ide o dialóg 
a partnerstvo. 
 
Susedstvo EÚ sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou. Preto sú jednými z hlavných zásad európskej 
susedskej politiky diferenciácia a zodpovednosť. Pridal by som k nim ešte jednu: flexibilitu. Naše 
východné, ako aj južné susedstvo predstavujú dva z najnestabilnejších a najviac neistých regiónov 
na svete, ktoré však zároveň poskytujú obrovské možnosti a sú pre EÚ zaujímavé. Máme tu rôzno-
rodú skupinu krajín. Počas tohto funkčného obdobia Komisie budeme musieť byť pripravení reago-
vať na vyvíjajúcu sa situáciu v Sýrii, podporovať pevný záväzok EÚ voči územnej celistvosti Ukra-
jiny, podporovať prechod k demokracii v Alžírsku, pokračovať v našich privilegovaných partner-
stvách s Marokom alebo Tuniskom a podporovať reformy zamerané na rast v Gruzínsku. 
 
Myslím si, že na zachovanie osobitného vzťahu s našimi susednými krajinami potrebujeme štruktú-
ru, ktorá bude aj naďalej slúžiť našim politickým cieľom a prioritám v rámci európskeho susedstva, 
ale zároveň bude flexibilnejšia, aby sme pri riešení našich priorít mohli postupovať včasnejšie, 
efektívnejšie a ucelenejšie. Som presvedčený, že nový nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce (NDICI), ktorý zachováva všetky špecifiká našej spolupráce so sused-
stvom, je tým najlepším spôsobom, ako tento cieľ dosiahnuť. V rámci tohto nástroja sa navrhuje, 
aby sa zvýšilo financovanie susedstva a vyčlenila sa naň významná suma, ktorú možno zvýšiť vďa-
ka značnej flexibilnej rezerve na riešenie vznikajúcich potrieb. Okrem toho zahŕňa možnosti roz-
počtovej flexibility, ktoré sa osvedčili v regióne subsaharskej Afriky, na ktorú sa v súčasnosti vzťa-
huje Európsky rozvojový fond. 
 
Otázka č. 6 

Aké budú vaše priority pri reforme susedskej politiky, a to aj pri zavedení ďalšieho rozlišo-
vania (politického, finančného atď.) na základe potrieb, zásluh a priorít EÚ, ako aj pri vyko-
návaní podmienenosti, pokiaľ ide o ľudské práva? 

Pokiaľ ide o stabilitu, odolnosť a prosperitu, je v záujme Európskej únie, aby si so všetkými kraji-
nami susedstva udržiavala privilegovaný vzťah založený na našich kľúčových prioritách spolupráce 
v oblasti demokracie, ľudských práv a dobrej správy vecí verejných, sociálno-ekonomického rozvo-
ja, bezpečnosti a migrácie. 
 
Už roky predstavuje európska susedská politika oveľa viac než len rámec na poskytovanie pomoci. 
Naša spolupráca s partnermi európskeho susedstva v jednotnom politickom rámci sa týkala politic-
kých, odvetvových a finančných aspektov. Máme pevný rámec, ktorý pomáha pri riešení spoloč-
ných záujmov a spoločných výziev EÚ a jej partnerov a slúži na uplatňovanie skutočnej spoločnej 
zodpovednosti. 
 
Som odhodlaný využívať výhody tohto rámca, rozvíjať príležitosti na spoluprácu a vždy, keď to 
bude možné, podporovať transformačné reformy, ktoré by výrazne posilnili naše spoločné záujmy. 
Zásadu diferenciácie ešte viac začlením do politiky, aby sa zabezpečilo, že zostane relevantná pre 
každého z našich partnerov, pričom sa zároveň ochránia strategické záujmy EÚ. Naplno využijem 
možnosti na upevnenie nášho bilaterálneho a regionálneho zapojenia v budúcom viacročnom fi-
nančnom rámci pomocou navrhovaného nového finančného nástroja. Tento nástroj počíta s ďalšou 
diferenciáciou a flexibilitou pri podpore EÚ pre partnerské krajiny, pričom zároveň zachováva špe-
cifickosť susedskej politiky EÚ. 
 
Na začiatku môjho funkčného obdobia využijem možnosť pokročiť v práci na revízii a aktualizácii 
priorít partnerstva, ktoré máme s našimi partnermi, a to najmä v južnom susedstve. Budem sa pri 
tom snažiť postupovať v súlade so záujmami EÚ a s cieľom zabezpečiť úplné uplatňovanie zásad 
diferenciácie a flexibility. Pokiaľ ide o východné susedstvo, budem sa usilovať o užšiu odvetvovú 



 

 

spoluprácu s našimi najvyspelejšími partnermi – Ukrajinou, Gruzínskom a Moldavskom – čo naj-
pružnejším spôsobom a na základe urýchleného vykonávania dohôd o pridružení a dohôd 
o prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu. Ako sa uvádza v poverovacom liste zvole-
nej predsedníčky Komisie, do polovice roku 2020 predložím nový súbor dlhodobých politických 
cieľov Východného partnerstva na základe prebiehajúcich štruktúrovaných konzultácií o budúcnosti 
tohto partnerstva. 
 
Pri revidovaní priorít partnerstva bude mojou prioritou, aby sme v týchto politických rámcoch ešte 
hlbšie zakotvili prvky ľudských práv a demokracie. Zároveň by som rád zdôraznil, že podpora zá-
ujmu EÚ, ako sa vyžaduje v článku 21 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, a záujmu partnerských kra-
jín nie je v rozpore s programom založeným na hodnotách EÚ. EÚ sa usiluje vytvárať skutočné 
rovnocenné partnerstvá založené na spoločných záujmoch, pričom prostredníctvom politického 
dialógu naďalej podporuje univerzálne zásady demokracie a ľudských práv. Stabilita samotnej EÚ 
je založená na demokracii, ľudských právach a právnom štáte. Tieto zásady a podpora reforiem 
v týchto oblastiach sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých bilaterálnych politických partnerstiev. 
 
Komisia pravidelne posudzuje angažovanosť a dosahované výsledky partnerských krajín v tejto 
oblasti a na krajiny, ktoré nespĺňajú požiadavky, môže uplatniť postupný prístup, ktorý zahŕňa opat-
renia od dočasného „zmrazenia“ vyplácania rozpočtovej podpory až po uplatnenie doložiek 
o odklade týkajúcich sa ľudských práv, ktoré sú zahrnuté v dohodách EÚ o financovaní. Hoci poza-
stavenie finančnej podpory EÚ sa považuje za krajné riešenie, nejde o nič nevídané, ako sa ukázalo 
pri pozastavení finančnej pomoci sýrskym orgánom v roku 2011 alebo neskôr pri pozastavení ope-
rácií rozpočtovej podpory v Moldavsku a Azerbajdžane. 
 
Hoci uplatňovanie prísnych podmienok a primeraných opatrení je kľúčové, budem venovať osobit-
nú pozornosť aj mechanizmom, ktoré kladú dôraz na pozitívny vývoj v partnerských krajinách. 
V tejto súvislosti vítam návrh Komisie, aby sa pri novom nástroji susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce zachoval prístup založený na stimuloch s cieľom odmeniť tých susedov 
EÚ, ktorí dosahujú pokrok v oblasti demokracie, ľudských práv, právneho štátu, spolupráce 
v oblasti migrácie, správy hospodárskych záležitostí a reforiem. Pri svojom konaní budem osobitne 
dbať na prístup založený na právach a podporu uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti. V tomto 
zmysle budem využívať tematický program pre ľudské práva a demokraciu a našu podporu Európ-
skej nadácii na podporu demokracie ako hlavné nástroje na zabezpečenie toho, aby nový nástroj 
viac prispieval k zakotveniu ľudských práv, podpore obhajcov ľudských práv, podpore zraniteľných 
skupín, najviac ohrozených osôb a iných menšín a zabezpečeniu slobody médií a slobody prejavu. 
 
Otázka č. 7 

Aké prioritné iniciatívy mienite prijať voči členským štátom s cieľom zabezpečiť, aby bola 
možná dôveryhodná perspektíva rozšírenia a mohlo sa napredovať v súlade so zmluvami, 
kodanskými kritériami a rokovacím rámcom? Ste pripravený preskúmať metodiku zberu 
údajov pre správy o pokroku a predstaviť inú štruktúru, ktorá by umožnila lepšie porovnanie 
odvetví a politík príslušných krajín? 

 Podrobnejšie, aké konkrétne kroky by ste podnikli, ak by krajina zapojená do procesu 
rozširovania prijala opatrenia alebo uplatňovala politiky, ktoré nie sú v súlade alebo zlučiteľ-
né s acquis, hodnotami a zásadami EÚ, najmä pokiaľ ide o demokraciu, právny štát vrátane 
nezávislosti súdnictva a boj proti korupcii? 

 O akých iniciatívach by sa v tejto súvislosti dalo uvažovať s cieľom oživiť prístupový 
proces a presadzovať zásadné reformy v pristupujúcich krajinách, najmä v oblasti súdnictva, 
právneho štátu a slobody médií? Aké iniciatívy by sa mohli v prípade potreby navrhnúť na 
posilnenie politického dialógu medzi opozíciou a vládnucimi stranami v pristupujúcich kraji-



 

 

nách? Aké politické nástroje by sa mohli použiť na podporu a zlepšenie fungovania národ-
ných parlamentov v pristupujúcich krajinách, aby sa posilnila ich úloha v prístupovom pro-
cese? 

 Ako zabezpečíte, aby vaše predchádzajúce činnosti a práca člena maďarskej vlády 
neovplyvňovali vašu prácu komisára zodpovedného za rozšírenie a susedstvo? 

Členské štáty opakovane zdôraznili na najvyššej úrovni svoj záväzok voči európskej perspektíve 
krajín západného Balkánu. Podmienky pristúpenia k Európskej únii, ktoré sú založené na zmluvách 
a kodanských kritériách, sú jasné. To isté platí pre proces rozširovania a pre očakávania krajín, kto-
ré sa o členstvo v EÚ uchádzajú, pričom členské štáty sa zhodujú na tom, že tento proces je založe-
ný na prísnych a spravodlivých podmienkach a na zásade vlastných zásluh. 
 
V roku 2018 prijala Komisia stratégiu s názvom „Dôveryhodná perspektíva rozšírenia pre krajiny 
západného Balkánu“ a väčšia angažovanosť EÚ v tejto oblasti, v ktorej načrtla, že na naplnenie 
tejto perspektívy je potrebné sústavné úsilie a nezvratné reformy. Keďže pokrok na ceste do Európy 
je procesom založeným na cieľoch a zásluhách, ktorý závisí od konkrétnych dosiahnutých výsled-
kov každej jednotlivej krajiny, je dôležité, aby sme ako EÚ prejavili uznanie tam, kde je to zaslúže-
né. Počas svojho funkčného obdobia budem spolu s členskými štátmi neúnavne pracovať na tom, 
aby to tak bolo. Je dôležité uznať, že existujú krajiny, napríklad Albánsko a Severné Macedónsko, 
ktoré dosiahli pozoruhodný pokrok v zložitých reformách a spĺňajú podmienky stanovené na zača-
tie rokovaní. Otvorenie prístupových rokovaní s týmito krajinami by malo byť stimulom pre re-
formné úsilie v iných častiach tohto regiónu a zdrojom novej dôvery v perspektívu rozšírenia. Po-
kiaľ ide o Turecko, Rada pre všeobecné záležitosti 18. júna 2019 dospela k záveru, že „prístupové 
rokovania s Tureckom sa […] v podstate zastavili a o otvorení alebo uzatvorení ďalších kapitol nie 
je možné uvažovať“. 
 
Komisia už má pevný základ pre svoje posúdenia vo výročných správach. Vďaka metodike podá-
vania správ sa okrem podávania správ o pokroku kladie dôraz aj na skutočný súčasný stav či úroveň 
pripravenosti na členstvo. Podávanie správ je harmonizované a má jasnú stupnicu hodnotenia, ktorá 
umožňuje každej krajine jasne vidieť, ako sa jej darí v kľúčových oblastiach. Zvyšuje sa tak tran-
sparentnosť procesu, vďaka čomu môžu občania a občianska spoločnosť jednoduchšie zhodnotiť 
reformy. Metodiku privítali tak členské štáty, ako aj Európsky parlament. 
 
Pokiaľ ide o identifikáciu a riešenie porušení základných hodnôt, balík týkajúci sa rozširovania 
vecne a spravodlivo posudzuje pokrok alebo jeho nedostatok a poskytuje konkrétne odporúčania na 
nápravu nedostatkov. Komisia monitoruje opatrenia nadväzujúce na tieto odporúčania pomocou 
zaužívaných nástrojov, ako sú schôdze výboru pre spravodlivosť a vnútorné veci v rámci dohôd 
o stabilizácii a pridružení alebo partnerské preskúmania. Pri krajinách rokujúcich o pristúpení nám 
ochranné ustanovenia rokovacieho rámca – tzv. doložky o nerovnováhe – umožňujú zastaviť ďalšiu 
prácu na iných rokovacích kapitolách, ak pokrok dosiahnutý v rámci kapitol týkajúcich sa právneho 
štátu (kapitola 23 o súdnictve a základných právach a kapitola 24 o spravodlivosti, slobode 
a bezpečnosti) výrazne zaostávajú za celkovým pokrokom v rokovaniach. Ak by takáto situácia 
nastala, bez váhania by som rozhodol o zastavení technickej práce na rokovaniach v rámci iných 
kapitol vrátane zadržania odporúčania na otvorenie a/alebo uzatvorenie iných kapitol až dovtedy, 
kým by sa táto nerovnováha nevyriešila. 
 
Samozrejme, naďalej existuje aj možnosť pozastaviť rokovania v prípade závažného 
a pretrvávajúceho porušovania zásad slobody, demokracie, rešpektovania ľudských práv 
a základných slobôd a právneho štátu. 
 
Takisto som odhodlaný postarať sa o to, aby sme využívali našu významnú finančnú podporu ako 
nástroj na stimulovanie výsledkov a aby sme v prípade potreby sankcionovali nedostatok reforiem 



 

 

alebo presmerovali finančné prostriedky, napríklad na občiansku spoločnosť. Návrh Komisie 
v budúcom nariadení o nástroji predvstupovej pomoci III výslovne ponúka možnosť prispôsobiť 
rozsah a intenzitu finančnej pomoci na základe výkonnosti a záväzku našich partnerov v oblastiach 
kľúčového významu. Umožní nám to zabrániť zníženiu ďalšej podpory na zlepšenie základných 
práv, demokracie a právneho štátu vrátane podpory občianskej spoločnosti a úzkej spolupráce 
s miestnymi orgánmi. 
 
Účinné fungovanie národných parlamentov je nevyhnutnou súčasťou politických kritérií, ktoré mu-
sia splniť všetky kandidátske krajiny na to, aby sa stali členským štátom EÚ. 
 
Vzhľadom na zložitosť reformných procesov, ktoré krajiny potrebujú na splnenie požiadaviek na 
členstvo v EÚ, je nesmierne dôležité, aby boli národné parlamenty zodpovedné, účinné, transpa-
rentné a prístupné svojim zložkám. Som odhodlaný pokračovať v podpore úlohy národných parla-
mentov v prístupových rokovaniach a podporovať posilňovanie ich kapacít. Dúfam, že sa v tejto 
oblasti budem môcť spoľahnúť aj na cenné odborné znalosti Európskeho parlamentu. 
 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je dnes prístupový proces prísnejší a komplexnejší ako 
v minulosti. Úspech pri upevňovaní právneho štátu a demokratických hodnôt však v konečnom dô-
sledku závisí od politickej vôle a prekonávania inštitucionálneho odporu v prijímajúcich krajinách. 
Ak dôjde k porušeniu základných hodnôt, na ktorých stojí EÚ a ktoré sú ústredným prvkom procesu 
pristúpenia, bez váhania využijem všetky dostupné nástroje na podporu dodržiavania takýchto hod-
nôt a pokúsim sa napraviť akékoľvek nedostatky. 
 
Napokon by som chcel zdôrazniť, a to v súvislosti so svojou viac ako päťročnou osobnou skúsenos-
ťou vo funkcii ministra, že nie je nezvyčajné ani ojedinelé, aby dezignovaný komisár v minulosti 
slúžil ako minister vo vláde. Ak vezmeme do úvahy podobnosť funkcií ministra a komisára, ide 
v skutočnosti o pridanú hodnotu. V otázkach pracovného zaťaženia, tímovej práce, kolegiality, 
zodpovednosti či rokovacieho procesu ide o podobné funkcie. 
 
Ako som už uviedol, v prípade potvrdenia vo funkcii sa zaväzujem plne dodržiavať pravidlá týkajú-
ce sa fungovania Európskej komisie, a to najmä tie, ktoré sa týkajú komisárov. Svoju funkciu bu-
dem vykonávať vo všeobecnom záujme Európskej únie v súlade s článkom 17 ods. 1 Zmluvy 
o Európskej únii. Svoju funkciu komisára budem vykonávať nezávisle; nebudem žiadať ani prijí-
mať pokyny od žiadnej vlády ani inej inštitúcie, orgánu, úradu ani subjektu v súlade s článkom 17 
ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. Ďalej sa takisto zaväzujem plne dodržiavať povinnosti stanovené 
v článkoch 245 a 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v kódexe správania členov Komisie. 


