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ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

DOTAZNÍK PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Didier REYNDERS  

Nominovaný kandidát na komisaře pro spravedlnost 

 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 
komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 
zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k 
vytváření strategického programu Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti žen 
a mužů a začleňovat jej do všech politických oblastí Vašeho portfolia? 

Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, 
aby žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění 
Vašich povinností v rámci Komise? 

Jsem poctěn, že jsem byl nominován jako kandidát na funkci komisaře pro spravedlnost 
včetně ochrany spotřebitele a prosazování zásad právního státu. Velmi mě těší, že mi bylo 
přiděleno právě toto portfolio. Jsem přesvědčen o tom, že pokud máme nalézt řešení pro 
globální problémy, kterým čelíme, potřebujeme větší evropskou integraci. Oblast 
spravedlnosti bude mít pro strategickou agendu Unie v nadcházejících letech zásadní význam. 
Mám v úmyslu své kolegy úzce zapojit do přípravy a provádění politických iniciativ. 
 
Domnívám se, že mám vhodnou kvalifikaci i profesní zkušenosti, které mi pomohou přispět k 
obecnému evropskému zájmu. Měl jsem štěstí, že jsem mohl v posledních 20 letech 
vykonávat volenou funkci, nejprve od roku 1999 do roku 2011 jako ministr financí, od roku 
2004 jako místopředseda vlády a dále pak od roku 2011 jako ministr zahraničních věcí a 
evropských záležitostí (a rovněž – v období 2011 až 2014 – zahraničního obchodu), k čemuž 
od prosince roku 2018 přibyla funkce ministra obrany. Mám právnické vzdělání a jedním 
z prvních kroků v mé profesní kariéře byl post vedoucího kabinetu ministra spravedlnosti a 
institucionálních reforem a místopředsedy vlády Jeana Gola. Jsem hrdý na to, že jsem 
v posledních 20 letech mohl sloužit občanům Belgie a zastupovat tuto zemi, zprvu na 
některých zasedáních Rady jako ministr financí a dále pak v mnoha klíčových složeních Rady 
během 41 rotujících předsednictví. 
 
Jsem angažovaným poslancem parlamentu a jsem přesvědčen o důležitosti pevného vztahu 
mezi Evropským parlamentem a Komisí. Co se týče mých osobních zkušeností, poprvé jsem 
byl zvolen poslancem parlamentu v roce 1992. Jako belgický ministr jsem v různých 
oblastech své působnosti udržoval pravidelné kontakty s parlamenty. Během své politické 
kariéry jsem měl rovněž příležitost pravidelně navštěvovat Evropský parlament, konkrétně 
v letech 2001 a 2010 během belgického předsednictví, kdy jsem byl předsedou Rady 
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ECOFIN a v roce 2001 předsedou Euroskupiny. Velmi si vážím úlohy Evropského 
parlamentu a jeho přispění k evropskému projektu. Pokud bude moje nominace potvrzena, 
budu se těšit na spolupráci s Evropským parlamentem v příštích pěti letech, zejména 
s Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výborem pro právní 
záležitosti. 
 
Své portfolio vnímám jako tři vzájemně propojené části: právní stát, civilní a trestní 
soudnictví a spotřebitelé. Vychází ze zásad důvěry, inkluze a spravedlnosti. Všechny tyto 
oblasti skýtají obrovské příležitosti, jak skutečně ovlivnit životy lidí. Budu chtít využít nové 
technologie a inovace k modernizaci justičních systémů, jakož i přístupu ke spolupráci. 
Evropa může být hrdá na to, že stojí v čele světového úsilí v oblasti ochrany údajů 
a dodržování základních práv. Musíme zajistit plné provedení obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů a směrnice o ochraně údajů v oblasti prosazování trestního práva. Musíme 
i nadále vyvážet naše standardy a hodnoty do zemí našich mezinárodních partnerů. Budu 
výrazně investovat jak do vnitřního, tak do vnějšího rozměru svého portfolia. 
 
Plně souhlasím s prohlášením nově zvolené předsedkyně tak, jak je uvedeno v mém 
pověřovacím dopise „Evropská unie je společenstvím práva, které je založeno na ochraně 
práv a svobod jednotlivců. Právě tak je zajištěno, že Unie je místem rovnosti, nestrannosti 
a sociální spravedlnosti.“ Podrobně jsem se zabýval otázkami právního státu a již v roce 
2016 jsem předložil návrh mechanismu vzájemného hodnocení. Rád bych ocenil úlohu 
Evropského parlamentu, kterou při prosazování právního státu plní. Těším se, že budeme 
společně pracovat na vytvoření cyklu přezkumu právního státu jakožto inkluzivního, 
nediskriminačního a preventivního každoročního procesu založeného na právních normách. 
V souladu s pověřovacím dopisem budu vést práci Komise tak, aby bylo zajištěno dodržování 
zásad právního státu v celé Unii. V této oblasti, ale i v jiných oblastech, do nichž patří 
například Listina základních práv, se budu řídit pokyny místopředsedkyně pro hodnoty 
a transparentnost. 
 
Hodlám také hájit zájmy spotřebitelů v celé Evropě a jsem pevně odhodlán zajistit, že se 
shodneme na základních zásadách, o které se opírají naše demokratické společnosti. 
Spravedlnost a možnost volby musí být úhelným kamenem všech našich evropských právních 
předpisů a musí hrát aktivní úlohu při přechodu k zelené a digitální ekonomice. Politika 
v oblasti spravedlnosti a spotřebitelů může významně přispět k agendě pro udržitelnost. 
 
Budu podporovat komisařku pro rovnost při přípravě a provádění nové strategie EU pro 
rovnost žen a mužů v rámci oblastí politiky spadajících do mé kompetence. Genderové 
hledisko je přítomné v mnoha politikách, které spadají do mé působnosti. Například politika 
EU v oblasti práv obětí, včetně směrnice o právech obětí, se konkrétně zaměřuje na oběti 
násilí na základě pohlaví. Zajistím, aby začleňování hlediska rovnosti žen a mužů bylo 
součástí správného a účinného provádění této směrnice. Zavazuji se, že budu dále prohlubovat 
začleňování genderového hlediska do oblastí politik a programů, které spadají do mé 
konkrétní působnosti, a to je spravedlnost a ochrana spotřebitele. Je naší povinností 
začleňovat a prosazovat genderovou rovnost v EU a ve všech opatřeních Komise, jak 
ukládá článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
  
Nebudu vyžadovat ani přijímat pokyny od žádného subjektu. Mým cílem je zvážit všechny 
zájmy, které jsou ve hře, bez ohledu na jejich státní, regionální, profesionální nebo osobní 
původ a usilovat o odpovídající provádění politických směrů. 
 



 

3 
 

Zavazuji se hned od svého jmenování plně dodržovat povinnosti týkající se nezávislosti, 
transparentnosti, nestrannosti a disponibility vymezené v čl. 17 odst. 3 Smlouvy o Evropské 
unii a v článku 245 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
 
Pokud bude moje nominace na funkci komisaře potvrzena, budu plně respektovat ducha i 
literu Smlouvy, zejména povinnost jednat v evropském zájmu a nepřijímat pokyny. Budu také 
dodržovat kodex chování členů Evropské komise a jeho ustanovení o střetu zájmů. Mé 
prohlášení o zájmech je úplné a přístupné veřejnosti a v případě změn se zavazuji je urychleně 
aktualizovat. 
 
Plně se stavím za náš závazek usilovat o transparentnost uvedený v politických směrech 
vypracovaných nově zvolenou předsedkyní. Zavazuji se, že v souladu s pravidly Komise 
zveřejním informace o všech svých kontaktech a setkáních s profesními organizacemi nebo 
osobami samostatně výdělečně činnými ohledně jakýchkoli záležitostí souvisejících s tvorbou 
a prováděním politik EU. 
 
 
2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem  

Jak vnímáte svou úlohu člena sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za 
výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat 
Parlamentu? Jaké konkrétní přísliby jste ochoten dát, pokud jde o větší 
transparentnost, intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování 
postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde o 
zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné 
informace a dokumenty jako Radě? 

Pokud bude moje nominace na funkci komisaře potvrzena, budu usilovat o sociální 
spravedlnost v širším slova smyslu. Budu se proto snažit zajistit, aby byly v Unii efektivně 
dodržovány zásady právního státu, aby se zintenzivnila práce v oblasti předcházení trestné 
činnosti a justiční spolupráce a aby byla chráněna práva spotřebitelů v EU. Při plnění svých 
úkolů budu plně spolupracovat se všemi kolegy v Komisi a těším se zejména na spolupráci 
s místopředsedkyní pro hodnoty a transparentnost. Přikládám velký význam zásadě 
kolegiality uplatňované v rámci Komise. Komise musí jako jeden tým společně naplňovat 
ambice občanů EU a dostát svým vlastním závazkům. To samé platí pro oblast spravedlnosti 
– nedosáhneme žádného úspěchu, pokud budeme pracovat individuálně. Chceme-li budovat 
vzájemnou důvěru mezi soudními systémy, umožnit občanům uplatňovat jejich práva, 
stimulovat důvěru spotřebitelů a chránit naši společnost, pak je zapotřebí koordinovaný 
přístup. 
 
Důrazně budu také prosazovat zásadu plné transparentnosti. Mají-li si občané být 
vědomi svých práv, je nezbytné, aby Komise o své činnosti plně informovala Evropský 
parlament. To je důležité zejména pro portfolio spravedlnosti, kde jsou občané EU ústředním 
bodem veškeré činnosti. Vítám a plně podporuji závazek nově zvolené předsedkyně posílit 
vztahy Komise s Evropským parlamentem. Podporuji také právo podnětu pro Parlament, jak 
ve svém projevu před poslanci uvedla nově zvolená předsedkyně, a to v naprostém souladu se 
zásadou subsidiarity a proporcionality a zásadou zlepšování právní úpravy. Jelikož jsem byl 
sám poslancem parlamentu, vím, co je v sázce, a budu proto úzce spolupracovat 
s Parlamentem ve všech fázích projednávání usnesení podle článku 225 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. 
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V rámci Smluv se proto plně zavazuji k tomu, že se budu účastnit pravidelného, otevřeného 
a konstruktivnímu dialogu s Evropským parlamentem ve všech fázích tvorby politik i jednání, 
včetně mezinárodních jednání, a to od prvního dne po celé příští pětileté období. Se 
samozřejmostí se budu účastnit parlamentních schůzí, třístranných jednání a plenárních 
zasedání. Osobně se zapojím do dvoustranných rozhovorů se všemi příslušnými poslanci 
Evropského parlamentu. Mám také v úmyslu zajistit pravidelný a přímý tok informací 
s předsedy Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), Výboru pro 
právní záležitosti (JURI) a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO).  
 
Evropský parlament a Rada navíc jednají v mnoha oblastech, které spadají do mé 
bezprostřední působnosti, jako spolunormotvůrci. Plné respektování loajální 
interinstitucionální spolupráce má pro plnění agendy v oblasti spravedlnosti zásadní, ne-li 
rozhodující, význam. Proto budu v oblastech, které spadají do mé působnosti, plně uplatňovat 
rámcovou dohodu a interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů. 
Evropský parlament a Rada by měly mít rovné postavení v rámci všech právních a politických 
iniciativ spadajících do mé pravomoci. 
 
V neposlední řadě se vynasnažím, aby byly mé osobní vztahy a vztahy celého kabinetu 
s příslušnými útvary Komise založeny na důvěře, transparentnosti a vzájemné pomoci. Jako 
člen Komise budu za svou činnost a za činnost svých útvarů, zejména Generálního ředitelství 
pro spravedlnost a ochranu spotřebitele a Útvaru interního auditu, osobně odpovědný 
Parlamentu. 
 

Otázky Výboru pro právní záležitosti: 

3.  Ve Vašem pověřovacím dopise je uveden úkol přispívat k právním předpisům 
týkajícím se koordinovaného přístupu k lidským a etickým dopadům umělé 
inteligence.  Tento úkol vyplývá ze závazku zvolené předsedkyně Komise, že takové 
právní předpisy předloží během svých prvních 100 dní ve funkci, což Výbor pro 
právní záležitosti výrazně podporuje.  Jaké jsou hlavní řídicí principy, na nichž tyto 
právní předpisy založíte, jaká je Vaše vize, pokud jde o propojení etických a právních 
aspektů s potřebou zajistit podporu vývoji umělé inteligence a dalších nových 
technologií (například autonomních zařízení (robotiky) a technologií kopírujících 
lidské rysy), a jaké hodláte navrhnout konkrétní legislativní iniciativy, jež obstojí 
v budoucnosti, pokud jde o zavedení režimu odpovědnosti za škody v oblasti umělé 
inteligence, s cílem vyjasnit, kdo odpovídá za rizika, jež umělá inteligence 
představuje, počínaje fází vývoje po uvedení výrobků a služeb na trh, a tudíž s cílem 
podporovat její další rozvoj?  

 

Umělá inteligence má pro naše století zásadní význam. Naší společnosti a ekonomice může 
přinést velké výhody, ale také rizika. Proto je důležité zaujmout pro oblast umělé inteligence 
koordinovaný evropský přístup. Musíme vypracovat politiky, které ochrání jednotlivce – 
přístup zaměřený na člověka, který Evropě zároveň umožní, aby byla v oblasti umělé 
inteligence konkurenceschopná. Aplikace umělé inteligence musí být v souladu se základními 
právy. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů již chrání osobní údaje. Nyní je nezbytné 
vytvořit rámec pro řešení možných problémů týkajících se lidské důstojnosti, nediskriminace, 
rovnosti, svobody projevu a dalších základních práv. Proto budu aktivně přispívat k přípravě 
právních předpisů pro koordinovaný přístup k lidskému a etickému rozměru umělé 
inteligence. V této důležité oblasti budu úzce spolupracovat s komisařkou pro vnitřní trh, 
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přičemž koordinaci bude mít na starosti výkonná místopředsedkyně odpovědná za portfolio 
Evropa připravená na digitální věk.  
Regulace a rozvoj umělé inteligence musí jít ruku v ruce. Rozvoj umělé inteligence 
na základě sdílených evropských hodnot může být konkurenční výhodou, neboť důvěra je 
velmi důležitým faktorem, pokud jde akceptaci vývoje a využívání nových technologií. 
Obchodní zájmy a základní práva se prolínají, pokud jde o vytváření udržitelných obchodních 
modelů umělé inteligence. Potřebujeme správný druh inovací.  

Jsem zastáncem přístupu, který podporuje zavádění umělé inteligence tak, že se vytvoří 
prostředí právní jistoty a stability investic a zároveň se zajistí, že bude umělá inteligence 
společností akceptována a bude vzbuzovat důvěru.  
 
 
4.  Strategická agenda na období 2019–2024, již v červnu 2019 přijala Evropská rada, 

zdůraznila úlohu Evropské unie jakožto vedoucí síly v pozadí multilateralismu 
a globálního mezinárodního řádu založeného na pravidlech, který zajišťuje 
otevřenost a spravedlnost i nezbytné reformy a také podporuje OSN a klíčové 
mnohostranné organizace. Jak hodláte prosazovat účinnou mezinárodní 
a mnohostrannou spolupráci v oblasti obchodního a civilního soudnictví a jaká další 
opatření předpokládáte s cílem zajistit rovný přístup ke spravedlnosti pro všechny 
a prosazování právního státu? Vzhledem k tomu, že některé evropské společnosti 
a společnosti působící v Evropské unii mohou být zapojeny do poškozování životního 
prostředí a do záležitostí v Evropě i mimo ni, které se týkají sociálních problémů, 
lidských práv a korupce, a vezmeme-li jako příklad příslušný rámec obecných zásad 
OSN v oblasti podnikání a lidských práv, jaké další kroky byste činil v návaznosti na 
revizi směrnice EU o vykazování nefinančních informací z roku 2014? 

Multilateralismus byl vždy jednou z hlavních evropských zásad. Spolupráce se třetími 
zeměmi a mezinárodními organizacemi je zřejmou součástí vnější politiky EU, což platí i pro 
politiku EU v oblasti spravedlnosti.     

Dobrým příkladem účinné mezinárodní multilaterální spolupráce je nedávno přijatá haagská 
úmluva o soudních rozhodnutích, která stanoví komplexní globální systém pro uznávání 
a výkon soudních rozhodnutí vydaných v zahraničí a týkajících se občanských a obchodních 
věcí. Navrhnu její ratifikaci ze strany EU. To umožní našim občanům i podnikům lepší 
přístup ke spravedlnosti a usnadní obchod a investice. Budu rovněž pokračovat v úsilí 
o podporu přistoupení třetích zemí ke stávajícím úmluvám v oblasti civilního soudnictví, jako 
jsou haagské úmluvy o mezinárodních únosech dětí a o ochraně dětí.   

Chci zajistit, aby politiky, za něž budu odpovědný, v co největší míře přispívaly k agendě pro 
udržitelnost vypracované touto Komisí, jakož i k cílům OSN v oblasti udržitelného rozvoje.  
K tomuto prvořadému cíli mohou přispět právní předpisy v oblasti práva obchodních 
společností, změny ve správě a řízení společností nebo podpora ekologických spotřebních 
návyků.  
 
Pokud jde o sociální odpovědnost podniků a dodržování environmentálních, sociálních 
a správních zásad, bude důležité podniky podporovat v tom, aby uplatňovaly stávající 
mezinárodní pokyny a zásady. Stejně důležité je zajistit plné uplatňování a prosazování 
stávajících právních předpisů EU v této oblasti, jako je směrnice o vykazování nefinančních 
informací z roku 2014, nařízení o dřevu z roku 2013 a nařízení o konfliktních minerálech 
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z roku 2017. Útvary Komise v současné době dokončují hodnocení toho, zda tato pravidla 
týkající se vykazování uspokojují rostoucí očekávání investorů, občanské společnosti 
a dalších zúčastněných stran.  Své kolegy komisaře, kteří jsou za tyto směrnice odpovědní, 
budu v jejich úsilí o plné provedení směrnic podporovat. 
 
Některé členské státy společnostem a jejich správním radám stanovily povinnost, aby 
do vykazovacích povinností začlenily environmentální a sociální faktory, jakož i faktor 
lidských práv, které souvisejí s jejich činnostmi a procesy rozhodování. Co se týče jakýchkoli 
dalších legislativních podnětů v oblasti odpovědných obchodních praktik či „náležité péče“, 
první pečlivě zvážím konkrétní účinek a dopad, přiměřenost jakéhokoli opatření a možný 
dopad na rovné podmínky pro naše průmyslová odvětví. Tyto myšlenky si však zaslouží další 
přezkum na úrovni EU. 
 
Pokud jde o přístup ke spravedlnosti a poskytování opravných prostředků pro oběti, EU 
zavedla opatření v oblasti občanského a obchodního soudnictví s cílem zajistit obětem přístup 
ke spravedlnosti, například v nařízení Brusel I o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 
rozhodnutí. Za určitých okolností mají z těchto opatření prospěch také oběti zneužití ze strany 
podniků ve třetích zemích. 
 
 
5.  Komise jako strážkyně Smluv je povinna kontrolovat a posuzovat řádné provádění 

unijního práva a dodržování zásad a cílů zakotvených ve Smlouvách ze strany 
členských států a všech orgánů a institucí Unie. Musí kromě toho dodržovat svůj 
závazek aktivně napomáhat členským státům při transpozici a provádění práva Unie. 
Vysoký počet řízení o nesplnění povinnosti ukazuje, že zajištění včasného a správného 
uplatňování právních předpisů Evropské unie v členských státech představuje 
i nadále velkou výzvu a prioritu. Nedostatečná řádná transpozice, provádění 
a prosazování práva Unie neumožňuje našim občanům, aby plně požívali svých práv, 
a nezajišťuje našim podnikům rovné podmínky. Jak hodláte řešit tuto výzvu s cílem 
zajistit včasnou a řádnou transpozici, provádění a uplatňování práva Unie 
v členských státech, také s cílem posílit právní stát a právní kulturu v celé Unii, a jak 
hodláte do tohoto procesu lépe zapojit Evropský parlament? 

 
Pouze soudržné uplatňování a účinné prosazování práva EU zajistí, aby Evropané mohli 
skutečně požívat svých práv a podniky se mohly spolehnout na rovné podmínky vytvořené 
právními předpisy EU. V oblasti spravedlnosti je prosazování práva pro občany přímo 
relevantní. Patří sem oblasti, jako je právní stát, základní práva, práva občanů, ochrana údajů, 
justiční spolupráce v trestních a občanských věcech a ochrana spotřebitele. Účinné 
uplatňování práva EU v oblasti spravedlnosti je rovněž zásadním aspektem právního státu, 
což vyžaduje, aby vnitrostátní donucovací orgány a soudní systémy fungovaly dobře. Je 
zapotřebí společného úsilí členských států a Komise a cílené prosazování práva ze strany 
Komise již v této oblasti dosáhlo pokroku.  
 
Zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová mě požádala, abych se zaměřil na uplatňování 
a prosazování práva EU v oblasti spravedlnosti. Uplatňování a prosazování práva EU je pro 
novou Komisi skutečně prioritou. Komise a členské státy nesou společnou odpovědnost za 
zajištění toho, aby právní předpisy EU byly správně prováděny, uplatňovány a prosazovány. 
Komise má jako strážkyně Smluv zvláštní úlohu spočívající v tom, že členským státům při 
provádění předpisů poskytuje podporu a poradenství a stíhá případy porušování práva EU. 
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Cílem politiky Komise v případě nesplnění povinnosti je zajistit rychlejší dosažení souladu v 
podstatných záležitostech tak, aby Komise byla schopna plnit své politické priority. 
 
Pokud bude moje nominace na funkci komisaře potvrzena, zajistím, aby můj útvar podporoval 
členské státy při provádění právních předpisů EU a byl schopen průběžně poskytovat pokyny. 
Jedná se o trvalý proces podpořený loajální spoluprací mezi členskými státy a Komisí. Toto 
úsilí bude zahrnovat podporu ve prospěch vnitrostátních donucovacích orgánů uplatňujících 
právní předpisy EU, včetně zajištění toho, aby měly nezbytnou nezávislost a schopnost plnit 
svou úlohu. Pokud však členské státy i přes podporu, kterou jim Komise poskytla, včas 
neuvedou své předpisy do souladu s právem EU, navrhnu použití řízení o nesplnění 
povinnosti, a zajistím tak, aby byly právní předpisy EU v mé oblasti působnosti prosazovány. 
 
Budu podporovat spolupráci mezi soudními odborníky, jako jsou soudci a státní zástupci, 
a jejich odpovídající odbornou přípravu a financování, neboť jsou při zajišťování soudržného 
uplatňování práva EU hlavními aktéry. 
 
Budu řídit práci Komise s cílem zajistit dodržování zásad právního státu v celé Unii, a to 
v koordinaci s místopředsedkyní pro hodnoty a transparentnost. Musíme posílit kulturu 
právního státu u široké veřejnosti. Rovněž musíme propagovat lepší znalost požadavků 
právních předpisů EU a evropských norem týkajících se právního státu. Budu plně využívat 
možností financování, abych zúčastněným stranám včetně občanské společnosti dal všechny 
prostředky potřebné na podporu právního státu. Navážu rovněž na myšlenku každoroční akce 
věnované právnímu státu a určené vnitrostátním zúčastněným stranám a organizacím 
občanské společnosti.  
 
Budu s Parlamentem spolupracovat transparentně, v duchu vzájemné důvěry a spolupráce. 
V tomto duchu budu pravidelně informovat Parlament o monitorování provádění právních 
předpisů EU v oblasti, za kterou budu odpovědný. Pokud jde konkrétně o právní stát, bude 
mít pro posílení interinstitucionální spolupráce v této oblasti zásadní význam nový komplexní 
evropský mechanismus právního státu. 
 
 
Otázky Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci: 
 
6.  Jaké budou Vaše klíčové priority v rámci portfolia, které Vám bylo přiděleno, a jak 

Vaše portfolio, jakožto kandidáta na komisaře pro spravedlnost, vzájemně působí, 
propojuje se nebo se překrývá s portfoliem výkonné místopředsedkyně pro Evropu 
připravenou na digitální věk, místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost, 
místopředsedy pro ochranu evropského způsobu života a nominovaného kandidáta 
na funkci komisaře pro vnitřní věci? Zavazujete se, že se budete účastnit schůzí 
výboru LIBE na naši žádost, nejméně však dvakrát ročně?1  

 
Mým prvním hlavním úkolem je činnost Komise orientovat tak, aby byl právní stát zachován 
v každém členském státě a aby jeho zásady byly dodržovány. Zavedu nový komplexní 
evropský mechanismus právního státu. Zajistím plné provádění obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů a směrnice o ochraně údajů při prosazování trestního práva a budu usilovat 
o rozšíření vedoucího postavení Evropské unie v oblasti ochrany údajů a soukromí. Měli 
                                                
1Tato otázka by byla zachována, pokud by Konference předsedů neudělila souhlas s žádostí o přidání jedné 
dodatečné otázky do souboru obecných otázek. 
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bychom využít nové technologie a jednou z mých priorit bude zajistit, aby byla základní práva 
v digitálním věku plně chráněna, a to i aktivním přispíváním ke koordinovanému přístupu, 
který se týká lidských a etických důsledků umělé inteligence. V oblasti civilního a trestního 
soudnictví bude mou první prioritou usnadňovat a zlepšovat justiční spolupráci mezi 
členskými státy a rozvíjet oblast spravedlnosti. Chci zajistit, aby prosazování práva 
a dodržování základních práv šly ruku v ruce, zejména na internetu. S Parlamentem budu 
spolupracovat, abychom pokročili v oblasti, jako jsou například elektronické důkazy. Mezi 
vnitrostátními právními systémy musíme vybudovat důvěru. Budu hájit práva občanů, 
zejména práva na volný pohyb a práva vyplývající z evropského občanství. Pokud jde 
o spotřebitelskou politiku, povedu činnosti v oblasti ochrany spotřebitele, zejména pokud jde 
o přeshraniční transakce a online transakce.  
 
Portfolio spravedlnosti má silný vnější rozměr. Třetí země vyzvu k tomu, aby přistoupily 
k haagským úmluvám o civilním soudnictví a o rodinném právu a prováděly je. Povedu 
jednání se Spojenými státy o možné dohodě mezi EU a USA o elektronických důkazech, budu 
podporovat mezinárodní sbližování s normami EU pro ochranu údajů a toky údajů a budu 
pokračovat ve vedení rozhovorů o prosazování ochrany spotřebitele, a to jak s Čínou, tak 
s USA. Budu také nadále upřednostňovat reformy soudnictví s blízkými sousedy Evropské 
unie, zeměmi západního Balkánu, Tureckem a východním a jižním sousedstvím.   
 
Politiky v oblasti spravedlnosti jsou ze své podstaty propojeny s mnoha dalšími oblastmi 
politiky. Z tohoto důvodu je zásadní úzce spolupracovat a co nejlépe využívat všech talentů 
v rámci Komise, a to v plném souladu se zásadou kolegiality. Proto plně podporuji přístup 
nově zvolené předsedkyně spočívající v kombinaci činnosti místopředsedů a komisařů, jejímž 
cílem je maximalizovat schopnost Komise plnit politické směry. Například v oblasti právního 
státu se budu spoléhat na podporu a pokyny ze strany místopředsedkyně pro hodnoty 
a transparentnost. Budu se rovněž opírat o podporu a pokyny výkonné místopředsedkyně 
odpovědné za portfolio Evropa připravená na digitální věk (v otázkách umělé inteligence), a o 
podporu a pokyny místopředsedy pro ochranu evropského způsobu života (v otázkách 
bezpečnostní unie).  V neposlední řadě budu udržovat partnerskou spolupráci se svými kolegy 
komisaři.  
 
Takovou spolupráci mám v úmyslu rozvíjet také s Evropským parlamentem. Zavazuji se, že 
nejméně dvakrát ročně vystoupím před Výborem pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci, a mám v úmyslu se s tímto výborem sejít, kdykoli to bude nutné. 
 
 
7.  Klíčovou odpovědností komisaře pro spravedlnost je prosazování právního státu. Jak 

plánujete provádět nedávné sdělení Komise v této věci a kdy bychom měli očekávat 
zveřejnění první výroční zprávy o stavu právního státu? Jak zajistíte, aby zpráva 
o stavu právního státu byla podrobná a nepodléhala tlaku ze strany dotyčných 
členských států s cílem zmírnit její obsah? Můžete na základě mechanismu, který 
zavedli Vaši předchůdci v této oblasti, jako komisař odpovědný za právní stát zajistit, 
aby „nový komplexní evropský mechanismus právního státu“, který předložíte, měl 
podobu komplexního závazného interinstitucionálního mechanismu pokrývajícího 
celou oblast působnosti článku 2 SEU – demokracii, právní stát a základní práva –, 
který bude vycházet z každoročního monitorování nezávislých odborníků, jak 
požaduje Evropský parlament ve svém usnesení z 25. října 2016 s doporučeními 
Komisi ohledně vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní 
práva, a aby tento mechanismus tvořil základ nápravných opatření, včetně ochrany 
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unijního rozpočtu? Jste připraven následovat postoj EP v této věci a zavázat se 
předložit v tomto ohledu nové právní předpisy? Jaká další opatření předpokládáte 
s cílem posílit zásady právního státu v Evropské unii? Jakou úlohu by měla podle Vás 
plnit Evropská unie s cílem řešit korupci v členských státech? 

 
Jak je zdůrazněno v politických směrech nově zvolené předsedkyně, ochrana našich 
základních hodnot nesnese žádné kompromisy. Ohrožení právního státu má dopady na právní, 
politické a ekonomické základy činnosti Unie.  
 
Pokud bude moje nominace na funkci komisaře potvrzena, budu dohlížet na dodržování zásad 
právního státu v celé Unii a mou bezprostřední prioritou bude vytvoření komplexního 
evropského mechanismu právního státu. Budu se opírat o podporu a pokyny 
místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost a budu rovněž úzce spolupracovat 
s komisařem pro sousedství a rozšíření, aby byla zajištěna soudržnost vnitřního a vnějšího 
přístupu k právnímu státu.   
 
Nový mechanismus právního státu bude komplexní, neboť dodržování zásad právního státu je 
základní podmínkou demokracie a základních práv. Tyto hodnoty jsou tak úzce vzájemně 
propojeny, že Komise tím, že chrání právní stát, chrání také základní práva a demokracii. 
Tento mechanismus bude například zahrnovat otázky týkající se plurality sdělovacích 
prostředků a voleb v případech, kdy existuje souvislost s uplatňováním práva EU.  
 
Domnívám se, že první výroční zprávu o stavu právního státu bychom měli přijmout během 
prvního roku mandátu Komise. Tato zpráva bude obsahovat objektivní shrnutí významného 
vývoje v oblasti právního státu ve všech členských státech a na úrovni EU. Monitorování se 
bude týkat všech členských států, ale přirozeně bude důkladnější v členských státech, v nichž 
byla zjištěna konkrétní rizika. Postupem času se podstata a struktura nového mechanismu 
a podávání zpráv budou pravděpodobně vyvíjet. Rád bych rovněž vyjádřil naději, že zpráva 
může sloužit jako základ pro posílenou interinstitucionální spolupráci. Pro dosažení 
konkrétních výsledků bude klíčová podpora Evropského parlamentu. Posílení právního státu 
je společnou odpovědností všech orgánů EU a členských států a musíme spojit své úsilí.  
 
Kromě toho musíme podniknout kroky, kterými více podpoříme kulturu právního státu, 
předejdeme problémům v této oblasti a zareagujeme na případy, kdy se ukáže, že jsou 
vnitrostátní záruky týkající se právního státu nedostatečné.  
 
V rámci odpovědnosti místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost bude Komise sledovat 
dodržování Listiny základních práv EU ze strany členských států a každoročně podá zprávu 
o jejím uplatňování. Politické směry nově zvolené předsedkyně obsahují závazek týkající se 
řady konkrétních opatření zaměřených na podporu, ochranu a posílení naší demokracie, 
včetně evropského akčního plánu pro demokracii.  
 
Za účelem sledování situace v členských státech se Komise opírá o různé zdroje odborných 
znalostí, mimo jiné zdroje pocházející z orgánů Rady Evropy, přičemž úzce zapojeny jsou 
také členské státy a zúčastněné strany.  Monitorování ze strany nezávislých externích 
odborníků by vyvolalo řadu otázek, pokud jde o legitimitu, rovnováhu vstupů a odpovědnost 
za výsledky. Není možné, aby externí odborné konzultace nahradily posouzení ze strany 
samotné Komise, zejména pokud by závěry Komise mohly být základem pro akty s právními 
a finančními důsledky.  
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Pokud jde o ochranu rozpočtu Unie, prioritou je, aby Rada a Evropský parlament rychle 
přijaly nařízení, které Komise navrhla pro účely ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech.  
 
Pokud jde o korupci, evropský mechanismus právního státu rovněž přezkoumá schopnost 
členských států bojovat proti korupci. Nadcházející směrnice o ochraně oznamovatelů se 
stane důležitou součástí souboru nástrojů EU pro boj proti korupci.  
 
 
8.  Jedním z největších úspěchů dosažených v předchozím funkčním období je balíček 

o ochraně údajů skládající se z obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
a směrnice o prosazování práva. Účinné provádění a prosazování je však klíčem 
k tomu, aby se Evropa stala skutečným mistrem v oblasti ochrany soukromí ve světě. 
Vnitrostátní orgány dohledu, které odpovídají za dohled nad oběma těmito právními 
předpisy a za jejich prosazování, nemohou účinně plnit své úkoly a vykonávat své 
pravomoci vzhledem k tomu, že jim členské státy neposkytují nezbytné finanční, 
technické a lidské zdroje, ačkoli právní předpisy tuto povinnost explicitně stanoví. 
Jak zajistíte, aby byly vnitrostátní orgány dohledu plně schopny vykonávat své úkoly, 
a zahájíte řízení o nesplnění povinnosti proti těm členským státům, které neposkytují 
nezbytné zdroje?  

 
Je zásadní, aby členské státy plnily svou povinnost spočívající v tom, že své vnitrostátní 
orgány pro ochranu údajů vybaví odpovídajícími zdroji. Pro řádné prosazování pravidel EU 
v oblasti ochrany údajů je to nezbytné. 
Vím, že mnoho orgánů pro ochranu údajů získalo v důsledku nových právních předpisů 
v oblasti ochrany údajů další zaměstnance a finanční zdroje. A chápu, že situace je mezi 
orgány pro ochranu údajů nerovnoměrná. 

Jsem odhodlán zařadit tuto otázku na přední místo agendy ve svém dialogu s členskými státy. 
Pokud vnitrostátní orgán pro ochranu údajů z důvodu nedostatku zdrojů účinně neuplatňuje 
pravidla pro ochranu údajů, jsem připraven využít všech nástrojů, které mám k dispozici, 
včetně zahájení řízení o nesplnění povinnosti. 

Činnosti vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů musíme i nadále finančně podporovat a  
mám v plánu v této podpoře pokračovat v roce 2020.  

Budu rovněž podporovat společná vyšetřování mezi orgány pro ochranu údajů, která pro ně 
představují způsob, jak sdílet zdroje a znalosti. 

 
 
9.  S cílem zvýšit bezpečnost uvnitř Unie přijala Evropská unie v nedávných letech také 

několik nařízení, která mají významný dopad na základní práva občanů, včetně 
ochrany osobních údajů. Ochranu osobních údajů občanů v kontextu prosazování 
práva poskytuje směrnice o prosazování práva, která není použitelná přímo. 
Souhlasíte s tím, že pokud se rozšíří pravomoci prosazování práva na úrovni EU, 
měla by stejnou prioritu získat také základní práva týkající se ochrany údajů, 
a navrhnete nařízení místo směrnice, tak aby byla ochrana osobních údajů občanů 
v souvislosti s prosazováním práva závazná a přímo použitelná ve všech členských 
státech? 
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Dodržování základních práv, včetně pravidel na ochranu údajů, je klíčovým prvkem pro 
zajištění udržitelnosti a legitimity politik v oblasti prosazování práva.  
Ochrana údajů ve směrnici o vymáhání trestního práva je ve srovnání s předchozími právními 
předpisy významným krokem vpřed. Ochrana osobních údajů v oblasti vymáhání práva se 
nyní uplatňuje v celé Evropské unii.  

Domnívám se, že bychom se měli nejprve zaměřit na zajištění toho, aby byla účinně 
uplatňována a vymáhána. Budu proto pozorně sledovat, zda členské státy tuto směrnici v plné 
míře provádějí.  
V souvislosti s tímto novým právním předpisem bychom měli počkat, až přinese očekávané 
výsledky. Přezkum právních předpisů bude příležitostí ke zhodnocení a přezkumu praktického 
uplatňování a fungování směrnice. V této souvislosti bychom měli zvážit, zda připravit nový 
právní nástroj k dalšímu posílení základního práva na ochranu údajů. 
 
10. Jaké jsou Vaše hlavní priority v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a 

v oblasti trestního práva? Jak budete dále posilovat a usnadňovat justiční spolupráci 
mezi členskými státy? Jak zlepšíte stav provádění nástrojů trestního práva EU, 
zvláště směrnic o procesních zárukách? Jak by podle Vás mohla být dále posílena 
činnost a pravomoci agentury Eurojust a Úřadu evropského veřejného žalobce 
a koordinace mezi nimi? Předložíte návrh na přezkum evropského zatýkacího 
rozkazu?1 

 
 
Mými prioritami v této oblasti bude zlepšení justiční spolupráce mezi orgány Evropské unie 
a se třetími zeměmi. Chci zajistit, aby procesní práva těch, kteří jsou zapojeni do trestních 
řízení, a to jak obžalovaných, tak i obětí, byla chráněna v celé Unii. Budu rovněž usilovat 
o zajištění toho, aby Eurojust a Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) byly schopny 
účinně pracovat a měly odpovídající zdroje. 
      
Pokud jde o justiční spolupráci, je důležité posílit důvěru mezi našimi členskými státy 
a pokračovat ve vytváření evropského prostoru práva. Postarám se o větší soulad s našimi 
základními zásadami týkajícími se soudních systémů – jako je například nezávislost, 
transparentnost a účinnost – prostřednictvím řady nástrojů, které máme k dispozici a mezi něž 
patří mimo jiné justiční vzdělávání na úrovni EU, srovnávací přehled soudních systémů 
a doporučení evropského semestru. Budu klást zvláštní důraz na nezávislost soudců 
a soudních orgánů, které se na sebe musí vzájemně spolehnout v případech přeshraničního 
stíhání nebo při výkonu rozhodnutí. Rovněž se budu zabývat tím, jak by bylo možné zlepšit 
podmínky ve věznicích v Unii, a zvážím, zda by bylo vhodné v zájmu posílení důvěry zavést 
minimální normy pro případ vazby. 
 
Jsem pevně přesvědčen, že evropské právní předpisy občanům slouží pouze tehdy, jsou-li 
řádně prováděny. Využiji všech možných prostředků k zajištění toho, aby odborníci mohli 
naše nástroje – včetně „měkkého“ práva (pokynů) a justičního vzdělávání – využívat. Budu 
pozorně sledovat, jak členské státy provádějí nástroje trestního práva, zejména směrnici 
o procesních právech a právech obětí. Bude-li to nutné, bez váhání budu právo EU 
prosazovat, a to i prostřednictvím řízení o nesplnění povinnosti.   
                                                
1Tato otázka by již nebyla aktuální, pokud by Konference předsedů neudělila souhlas se žádostí o začlenění 
jedné dodatečné otázky do souboru obecných otázek. 
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Pokud jde o naše orgány činné v trestním řízení, chci je podporovat a dále rozvíjet jejich 
kapacity v souladu s jejich mandáty. Pokud jde o Eurojust, zajistím, aby nové nařízení 
o Eurojustu bylo plně a řádně prováděno počínaje 12. prosincem 2019 a nakonec bylo 
provedeno v plném rozsahu. Dále předložím doporučení Radě k zahájení jednání s vybranými 
třetími zeměmi a nadále budu poskytovat podporu projektu digitálního trestního soudnictví, 
aby Eurojust udržel krok s vývojem v digitálním věku.  
 
Pokud jde o Úřad evropského veřejného žalobce, postarám se o to, aby byl schopen začít 
fungovat do konce příštího roku. Jsem rád, že jsme pokročili ve jmenování evropského 
nejvyššího žalobce. Politické směry vyzvaly k tomu, aby byl Úřad evropského veřejného 
žalobce schopen vyšetřovat a stíhat přeshraniční teroristické činy. A to bude také jedna 
z otázek, které se budou řešit v průběhu mého mandátu.  
 
Evropský zatýkací rozkaz je klíčovým nástrojem trestního soudnictví v Unii. Evropský soudní 
dvůr ukázal, že rámcové rozhodnutí lze vykládat způsobem, který chrání základní práva. 
Úspěšný systém evropského zatýkacího rozkazu je zcela závislý na účinné spolupráci mezi 
členskými státy. Komise v současné době provádí posouzení souladu všech vnitrostátních 
právních předpisů, jimiž se provádí rámcové rozhodnutí, a proto zváží, zda jsou řízení pro 
nesplnění povinnosti nutná. S ohledem na posouzení souladu budu rovněž vážně uvažovat 
o tom, zda návrh na revizi evropského zatýkacího rozkazu předložit či nikoli. 
 


