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ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Didier REYNDERS  

Kandidat za povjerenika za pravosuđe 

 

 

1. Opće kompetencije, predanost europskim ciljevima i osobna neovisnost 

Koji su aspekti Vaših osobnih kvalifikacija i iskustva posebno relevantni za preuzimanje 
dužnosti povjerenika i promicanje općeg europskog interesa, osobito u području za koje 
biste bili odgovorni? Što vas motivira? Kako ćete doprinijeti promicanju strateškog 
programa Komisije? Kako ćete provoditi rodno osviještenu politiku i integrirati rodnu 
perspektivu u sve javne politike koje spadaju u Vaš portfelj? 

Koja jamstva možete pružiti Europskom parlamentu u pogledu Vaše neovisnosti i kako 
ćete se pobrinuti za to da Vaše prošle, sadašnje ili buduće aktivnosti ne dovedu u pitanje 
obnašanje Vaših dužnosti u Komisiji? 

Počašćen sam kandidaturom za povjerenika za portfelj pravosuđa, koji uključuje i zaštitu 
potrošača te očuvanje vladavine prava i koji ću preuzeti sa zadovoljstvom. Čvrsto vjerujem da 
nam je za rješavanje globalnih pitanja koja su pred nama potrebna jača europska integracija. 
Resor pravosuđa ključan je za strateški program Unije u sljedećim godinama. Namjeravam 
aktivno uključiti svoje kolege u izradu i provedbu političkih inicijativa. 
 
Smatram da uz svoje kvalifikacije i iskustvo mogu pridonijeti općem europskom interesu. 
Bila mi je čast tijekom posljednjih 20 godina obnašati dužnosti na koje sam biran: bio sam 
ministar financija od 1999. do 2011., zamjenik premijera od 2004., ministar vanjskih i 
europskih poslova od 2011. (te za vanjsku trgovinu od 2011. do 2014.) i ministar obrane od 
prosinca 2018. Odvjetnik sam po struci, a karijeru sam započeo kao voditelj kabineta ministra 
pravosuđa i institucionalnih reformi te zamjenika premijera Jeana Gola. Posljednjih 20 godina 
s ponosom sam bio u službi belgijskog naroda te predstavljao Belgiju najprije na sastancima 
Vijeća kao ministar financija, a zatim u mnogim ključnim sastavima Vijeća tijekom 41 
rotirajućeg predsjedništva. 
 
Predan sam parlamentarac i vjerujem u snažnu vezu između Parlamenta i Komisije. Kad je 
riječ o vlastitom iskustvu, prvi sam put izabran za zastupnika 1992. Kao belgijski ministar u 
različitim sam svojstvima održavao kontakte s parlamentima. Tijekom političke karijere imao 
sam priliku redovito sudjelovati u sjednicama ovog Parlamenta, točnije tijekom belgijskih 
predsjedništava 2001. i 2010. kao predsjednik Vijeća ECOFIN i 2001. kao predsjednik 
Euroskupine. Duboko poštujem ulogu Europskog parlamenta i njegov doprinos europskom 
projektu. Budem li potvrđen kao povjerenik, radujem se suradnji s Europskim parlamentom 
sljedećih pet godina, posebice s Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje 
poslove i s Odborom za pravna pitanja. 
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Portfelj koji mi je dodijeljen čine tri međusobno povezana dijela, vladavina prava, građansko 
i kazneno pravosuđe te zaštita potrošača, a temelji se na načelima povjerenja, uključivosti i 
pravednosti. U svim tim područjima postoje velike prilike za stvarni utjecaj na život ljudi. S 
pomoću novih tehnologija i inovacija želim osuvremeniti naš pravosudni sustav i pristup 
zajedničkom radu. Europa se može ponositi svojim položajem svjetskog predvodnika u zaštiti 
podataka i poštovanju temeljnih prava. Moramo osigurati potpunu provedbu Opće uredbe o 
zaštiti podataka i Direktive o zaštiti podataka pri kaznenom progonu te nastaviti promicati 
naše standarde i vrijednosti u odnosima s međunarodnim partnerima. Intenzivno ću raditi i na 
unutarnjim i vanjskim aspektima svojeg portfelja. 
 
U potpunosti se slažem s izjavom novoizabrane predsjednice koja je u svojem mandatnom 
pismu rekla da je Europska unija zajednica prava koja se temelji na zaštiti prava i sloboda 
pojedinaca. Time se osigurava da je naša Unija mjesto ravnopravnosti, pravednosti i 
socijalne pravde. Intenzivno sam se bavio vladavinom prava te sam već 2016. iznio prijedlog 
za mehanizam istorazinskog ocjenjivanja. Želio bih odati priznanje ulozi Europskog 
parlamenta u očuvanju vladavine prava. Radujem se budućoj suradnji na uspostavi ciklusa 
revizije vladavine prava kao uključivog, nediskriminirajućeg i preventivnoga godišnjeg 
procesa temeljenog na pravnim standardima. U skladu sa svojim mandatnim pismom 
predvodit ću rad Komisije kako bih se pobrinuo da se diljem Unije poštuju načela vladavine 
prava. Na tome i u drugim područjima, kao što je Povelja o temeljnim pravima, radit ću pod 
vodstvom potpredsjednice za vrijednosti i transparentnost. 
 
Namjeravam biti i jamac zaštite interesa potrošača diljem Europe te ću se potruditi da se 
ujedinimo u pogledu temeljnih načela koja su osnovica naših demokratskih društava. 
Pravednost i slobodan izbor moraju biti neizostavni dio cjelokupnog europskog 
zakonodavstva i imati aktivnu ulogu u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Programu održivosti 
uvelike mogu pridonijeti pravosudna politika i politika zaštite potrošača. 
 
Podržavat ću povjerenicu za ravnopravnost u pripremi i provedbi nove strategije EU-a za 
rodnu ravnopravnost u područjima mojeg resora. U mnogim politikama za koje sam nadležan 
postoji rodna perspektiva: primjerice politika EU-a o pravima žrtava i Direktiva o pravima 
žrtava posebno su usmjerene na žrtve rodno uvjetovanog nasilja. Pobrinut ću se da rodno 
osviještena politika bude dio pravilne i učinkovite provedbe Direktive. Obvezujem se na 
dodatnu razradu rodno osviještene politike u područjima politike i u programima u okviru 
moje specifične nadležnosti, konkretno pravosuđa i zaštite potrošača. U skladu s člankom 8. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije obvezni smo uključiti i promicati rodnu 
ravnopravnost u EU-u i u svim aktivnostima Komisije. 
  
Ne namjeravam tražiti niti primati upute od bilo kojeg tijela. Moj je cilj razmotriti sve 
interese, bez obzira na nacionalno, regionalno, profesionalno ili osobno podrijetlo i u skladu s 
time raditi na provedbi političkih smjernica. 
 
Obvezujem se da ću od samog imenovanja poštovati obveze neovisnosti, transparentnosti, 
nepristranosti i raspoloživosti predviđene člankom 17. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji 
i člankom 245. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 
 
Budem li potvrđen kao povjerenik, u potpunosti ću poštovati slovo i duh Ugovora, posebice 
obvezu djelovanja u europskom interesu bez ičijeg utjecaja. Poštovat ću i Kodeks ponašanja 
članova Europske komisije i njegove odredbe o sukobu interesa. Moja je izjava o sukobu 
interesa dovršena i dostupna javnosti. U slučaju promjena odmah ću je ažurirati. 
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U potpunosti podržavam našu predanost transparentnosti koju je novoizabrana predsjednica 
iznijela u političkim smjernicama. Javno ću objaviti podatke o svim kontaktima koje ću 
ostvariti i sastancima koje ću održati sa strukovnim organizacijama ili samozaposlenim 
osobama o svim pitanjima povezanima s oblikovanjem politika EU-a i njihovom provedbom 
u skladu s pravilima Komisije. 
 
 
2. Upravljanje portfeljem i suradnja s Europskim parlamentom  

Kako vidite svoju ulogu člana Kolegija povjerenika? U kojem pogledu smatrate da biste 
bili odgovorni Parlamentu za svoje postupke i djelovanje svojih odjela? Na što ste se 
konkretno spremni obvezati u pogledu veće transparentnosti, bolje suradnje i 
konkretnog daljnjeg postupanja u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim zahtjevima 
za zakonodavne inicijative? Jeste li spremni informacije i dokumente o planiranim 
inicijativama ili tekućim postupcima pružati Parlamentu u jednakoj mjeri kao i Vijeću? 

Budem li potvrđen kao povjerenik, usredotočit ću se na provedbu socijalne pravde u širem 
smislu. Nastojat ću stoga osigurati učinkovito poštovanje vladavine prava u našoj Uniji, 
intenzivniji rad na sprečavanju kriminala i pravosudnoj suradnji te zaštitu prava potrošača u 
EU-u. Svoje ću aktivnosti obavljati surađujući sa svim kolegama u Komisiji, a posebice me 
raduje suradnja s potpredsjednicom za vrijednosti i transparentnost. Načelo kolegijalnosti 
unutar Komisije vrlo mi je važno. Komisija mora djelovati kao jedinstveni tim kako bi 
ostvarila ambicije građana EU-a te ispunila vlastite obveze. Ni u području pravosuđa uspjeh 
nije moguć ako radimo svatko za sebe. Za izgradnju povjerenja između pravosudnih sustava, 
omogućivanje građanima da ostvare svoja prava, poticanje povjerenja potrošača i zaštitu 
našeg društva potreban je koordinirani pristup. 
 
Snažno se zalažem i za načelo potpune transparentnosti. Kako bi naši građani bili svjesni 
svojih prava, dužnost je Komisije informirati Europski parlament o svim svojim aktivnostima. 
To je osobito važno za pravosudni portfelj jer je rad u njemu usmjeren na građane EU-a. 
Stoga sa zadovoljstvom podržavam i potpuno prihvaćam zalaganje novoizabrane predsjednice 
za jačanje odnosa Komisije i Europskog parlamenta. Podupirem i pravo inicijative Parlamenta 
koje je novoizabrana predsjednica spomenula u govoru na sjednici ovog Parlamenta, uz puno 
poštovanje načela supsidijarnosti, proporcionalnosti i bolje izrade zakonodavstva. S obzirom 
na to da sam i sam bio zastupnik u Parlamentu, svjestan sam što to znači. Stoga ću blisko 
surađivati s Parlamentom u svakoj fazi rasprave o rezolucijama u skladu s člankom 225. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 
 
U potpunosti se obvezujem u okviru Ugovora da ću sljedećih pet godina voditi redovit, 
otvoren i konstruktivan dijalog s Europskim parlamentom u svim fazama donošenja politika i 
pregovaranja, uključujući i međunarodne pregovore. Sudjelovat ću u parlamentarnim 
sjednicama, raspravama u okviru trijaloga i plenarnim sjednicama. Osobno ću voditi 
bilateralne razgovore sa svim relevantnim zastupnicima u Europskom parlamentu. 
Namjeravam održavati i redovitu i izravnu razmjenu informacija s predsjednicima odbora 
nadležnih za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE), pravna pitanja (JURI) 
te unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO).  
 
Osim toga, Europski parlament i Vijeće imaju zajedničku zakonodavnu ulogu u mnogim 
područjima iz moje neposredne nadležnosti. Potpuno poštovanje lojalne međuinstitucijske 
suradnje neophodno je za provedbu agende za pravosuđe. Zato ću u svojem resoru u 
potpunosti primjenjivati Okvirni sporazum i Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi 
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zakonodavstva. Europski parlament treba imati jednak položaj kao i Vijeće u svim pravnim i 
političkim inicijativama za koje sam nadležan. 
 
Naposljetku želim da se moji odnosi i odnosi mojeg kabineta s relevantnim službama 
Komisije temelje na povjerenju, transparentnosti i uzajamnoj pomoći. Kao član Komisije bit 
ću osobno odgovoran Parlamentu za svoje postupke i djelovanje svojih odjela, posebice 
Komisijine Glavne uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača i Službe za unutarnju reviziju. 
 

Pitanja Odbora za pravna pitanja 

3.  U Vašem mandatnom pismu dana Vam je zadaća da date doprinos zakonodavstvu o 
koordiniranom pristupu ljudskim i etičkim posljedicama umjetne inteligencije.  To 
proizlazi iz obveze izabranog predsjednika Komisije da to zakonodavstvo predstavi 
tijekom prvih 100 dana mandata, što Odbor za pravna pitanja snažno 
podupire.  Koja su ključna vodeća načela na kojima biste temeljili to zakonodavstvo, 
koja je Vaša vizija za usklađivanje etičkih i regulatornih aspekata s potrebom da se 
osigura potpora za razvoj umjetne inteligencije i ostalih novih tehnologija (kao što su 
autonomni uređaji (robotika) i tehnologija za kopiranje ljudskih osobina) i koje biste 
konkretne zakonodavne inicijative prilagođene budućnosti predložili u pogledu 
uspostave režima građanske odgovornosti za umjetnu inteligenciju kako bi se 
objasnilo tko je odgovoran za rizike umjetne inteligencije od faze razvoja do 
stavljanja na tržište proizvoda i usluga te kako bi se time podržao njezin daljnji 
razvoj?  

 
Umjetna inteligencija ključna je za naše stoljeće. Našem društvu i gospodarstvu može donijeti 
velike koristi, ali i rizike. Zato je važno imati koordiniran europski pristup. Moramo osmisliti 
politike kojima se štite pojedinci, odnosno pristup u čijem je središtu čovjek, a koji istodobno 
omogućuje Europi da bude konkurentna u području umjetne inteligencije. Primjene umjetne 
inteligencije moraju biti u skladu s temeljnim pravima. Općom uredbom o zaštiti podataka 
već su zaštićeni osobni podaci. Sad moramo izraditi okvir koji će nam pomoći ako se dovedu 
u pitanje ljudsko dostojanstvo, nediskriminacija, jednakost, sloboda izražavanja i druga 
temeljna prava. Zato ću aktivno doprinositi pripremi zakonodavstva o koordiniranom pristupu 
ljudskim i etičkim posljedicama umjetne inteligencije. Na tom ću važnom pitanju pod 
koordinacijom izvršne potpredsjednice za Europu spremnu za digitalno doba blisko surađivati 
s povjerenicom za unutarnje tržište.  

Umjetna inteligencija ne može se razvijati ako to područje nije regulirano. Razvoj umjetne 
inteligencije na temelju zajedničkih europskih vrijednosti može biti konkurentna prednost jer 
je povjerenje vrlo važno za prihvaćanje razvoja i upotrebu novih tehnologija. Kad je riječ o 
stvaranju održivih poslovnih modela u području umjetne inteligencije, poslovni interesi i 
temeljna prava sve se više približavaju. Potrebne su nam prave vrste inovacija.  
Zalažem se za pristup kojim se potiče uvođenje umjetne inteligencije stvaranjem pravne 
sigurnosti i stabilnosti za ulaganja te istodobno gradi društveno prihvaćanje i povjerenje.  
 
 
4.  U strateškom programu za razdoblje 2019. – 2024. koji je Europsko vijeće donijelo u 

lipnju 2019. istaknuta je uloga EU-a kao pokretača multilateralnosti i globalnog 
međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima, koji osigurava otvorenost, 
pravednost i potrebne reforme te podupire UN i ključne multilateralne organizacije. 
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Kako namjeravate promicati učinkovitu međunarodnu multilateralnu suradnju u 
području trgovačkog i građanskog prava i koje su daljnje mjere predviđene kako bi 
se osigurali jednak pristup pravosuđu za sve te promicanje vladavine prava? Budući 
da se može dogoditi da neka europska trgovačka društva i društva koja posluju u EU-
u krše propise o okolišu, da su uključena u slučajeve povezane sa socijalnim 
pitanjima, kršenjem ljudskih prava i korupcije unutar i izvan Europe te uzimajući u 
obzir vodeća načela Ujedinjenih naroda o okviru za izvješćivanje o poslovanju i 
ljudskim pravima kao primjer, koje biste mjere poduzeli za reviziju Direktive EU-a o 
nefinancijskom izvješćivanju iz 2014.? 

Multilateralizam je oduvijek bio jedno od vodećih načela Europe. Suradnja s trećim zemljama 
i međunarodnim organizacijama neizostavan je dio vanjske politike EU-a, ali i njegove 
pravosudne politike.     

Dobar je primjer učinkovite međunarodne multilateralne suradnje nedavno donesena Haška 
konvencija o sudskim odlukama kojom se uspostavlja sveobuhvatni globalni sustav za 
priznavanje i izvršenje stranih sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima. Predložit 
ću da EU ratificira tu konvenciju. Našim će građanima i poduzećima omogućiti bolji pristup 
pravosuđu te će olakšati trgovinu i ulaganja. Nastavit ću poticati pristupanje trećih zemalja 
postojećim konvencijama u području građanskog prava, kao što su Haška konvencija o 
građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece i Haška konvencija o mjerama za 
zaštitu djece. 

Želim osigurati da politike u mojoj nadležnosti maksimalno doprinose programu održivosti 
ove Komisije i ciljevima održivog razvoja UN-a. Zakonodavstvo o pravu trgovačkih društava, 
promjene u korporativnom upravljanju ili poticanje zelenih obrazaca potrošnje mogu 
doprinijeti tom glavnom cilju.  
 
Kad su posrijedi društveno odgovorno poslovanje te poštovanje okolišnih i društvenih načela 
kao i načela upravljanja, bit će važno poticati poduzeća na primjenu postojećih međunarodnih 
smjernica i načela. Važno je osigurati i potpunu primjenu i provedbu postojećeg 
zakonodavstva EU-a u tom području, primjerice Direktive o nefinancijskom izvještavanju iz 
2014., Uredbe o drvu iz 2013. i Uredbe o mineralima iz područja pogođenih sukobima iz 
2017. Službe Komisije trenutačno dovršavaju evaluaciju jesu li ta pravila izvješćivanja 
primjerena za sve veća očekivanja ulagača, civilnog društva i drugih dionika. Podupirat ću 
kolege povjerenike nadležne za te direktive u radu na potpunoj provedbi tog zakonodavstva. 
 
Neke države članice zatražile su od trgovačkih društava i njihovih uprava da u izvješćivanje 
uključe okolišne i društvene faktore te faktore povezane s ljudskim pravima koji se odnose na 
njihovo poslovanje i odlučivanje. Za sve buduće zakonodavne inicijative o odgovornim 
poslovnim praksama ili dužnoj pažnji najprije ću pažljivo procijeniti konkretan učinak, 
razmjernost svake mjere i mogući utjecaj na jednake uvjete za našu industriju. Te ideje treba 
svakako dodatno razmotriti na razini EU-a. 
 
Kad je riječ o pristupu pravosuđu i pružanju pravne zaštite žrtvama, građansko i trgovačko 
zakonodavstvo EU-a predviđa mjere koje žrtvama jamče pristup pravosuđu, primjerice 
Uredba Bruxelles I o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka. U određenim 
slučajevima te mjere mogu koristiti i žrtvama u trećim zemljama. 
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5.  Komisija kao čuvarica Ugovora dužna je pratiti i ocjenjivati pravilnu primjenu prava 
Unije te poštovanje načela i ciljeva iz Ugovora od strane država članica, kao i svih 
institucija i tijela Unije. Nadalje, mora poštovati svoju obvezu da aktivno pomaže 
državama članicama u prenošenju i provedbi prava Unije. Velik broj postupaka zbog 
povrede prava pokazuje da je osiguravanje pravovremene i pravilne primjene 
zakonodavstva EU-a u državama članicama i dalje ozbiljan izazov i prioritet. Zbog 
nepravilnog prenošenja, provedbe i primjene prava Unije naši građani ne mogu u 
potpunosti iskoristiti svoja prava, a naša trgovačka društva zbog toga nemaju 
ravnopravne uvjete. Kako namjeravate riješiti taj problem kako bi se osigurali 
pravovremeno i pravilno prenošenje, provedba i primjena prava Unije u državama 
članicama, među ostalim u cilju jačanja vladavine prava i pravne kulture diljem 
Unije, te kako planirate bolje uključiti Parlament u taj proces? 

 
Samo ako dosljedno primjenjujemo i učinkovito provodimo pravo EU-a možemo zajamčiti 
Europljanima da zaista ostvaruju svoja prava, a poduzećima da se mogu pouzdati u jednake 
uvjete na tržištu koje omogućuje pravo EU-a. U području pravosuđa provedba prava izravno 
utječe na građane. To se odnosi na područja kao što su vladavina prava, temeljna prava, 
građanska prava, zaštita podataka, pravosudna suradnja u kaznenim i građanskim stvarima te 
zaštita potrošača. Važan je aspekt vladavine prava i djelotvorna primjena prava EU-a u 
području pravosuđa, pri čemu nacionalna tijela za izvršavanje zakonodavstva i pravosudni 
sustavi moraju dobro funkcionirati. Države članice i Komisija moraju udružiti snage, a 
zahvaljujući Komisijinim mjerama ciljane provedbe već je ostvaren napredak u tom području.  
 
Novoizabrana predsjednica Ursula von der Leyen zamolila me da se usredotočim na primjenu 
i provedbu prava u području pravosuđa. Primjena i provedba prava EU-a zaista su prioritet 
nove Komisije. Komisija i države članice dijele odgovornost da osiguraju pravilnu primjenu i 
provedbu zakonodavstva EU-a. Zbog svoje posebne uloge čuvarice Ugovora Komisija mora 
državama članicama pružati potporu i smjernice kad je riječ o primjeni prava EU-a i pokretati 
postupke u slučaju povrede. Cilj Komisijine politike u pogledu povrede prava jest osigurati 
brže usklađivanje ondje gdje je to bitno, kako bi mogla ostvariti svoje političke prioritete. 
 
Budem li potvrđen kao povjerenik, pobrinut ću se da moje službe podupiru države članice u 
provedbi prava EU-a te da stalno budu spremne davati smjernice. To je kontinuiran proces 
koji počiva na iskrenoj suradnji država članica i Komisije. U okviru te suradnje pomagat 
ćemo nacionalnim tijelima za izvršavanje zakonodavstva koja primjenjuju zakonodavstvo 
EU-a te ćemo im osigurati potrebnu neovisnost i kapacitete za obavljanje njihove zadaće. 
Međutim, ako države članice, unatoč potpori Komisije, ne budu poštovale pravo EU-a u 
skladu s rokovima, predložit ću pokretanje postupaka zbog povrede kako bih osigurao 
provedbu zakonodavstva EU-a u području moje nadležnosti. 
 
Promicat ću suradnju među pravosudnim stručnjacima, kao što su suci i tužitelji, te 
odgovarajuće obuke i financiranje za njih, jer su oni ključni za dosljednu primjenu prava EU-
a. 
 
U suradnji s potpredsjednicom za vrijednosti i transparentnost predvodit ću rad Komisije na 
poštovanju vladavine prava diljem Unije. Moramo ojačati kulturu pravne države u široj 
javnosti. Osim toga, moramo raditi i na boljem razumijevanju zahtjeva zakonodavstva EU-a i 
europskih standarda povezanih s vladavinom prava. Iskoristit ću sva raspoloživa financijska 
sredstva kako bih dionicima, uključujući civilno društvo, omogućio da promiču vladavinu 
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prava. Također ću razraditi ideju o godišnjem događanju posvećenom vladavini prava, koje bi 
bilo otvoreno za nacionalne dionike i organizacije civilnog društva.  
 
Transparentno ću surađivati s Parlamentom, u duhu uzajamnog povjerenja i suradnje. U tom 
duhu redovito ću obavješćivati Parlament o praćenju provedbe prava EU-a u području za koje 
sam nadležan. U kontekstu vladavine prava za bolju međuinstitucijsku suradnju posebno će 
važan biti novi sveobuhvatni europski mehanizam vladavine prava. 
 
 
Pitanja Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 
 
6.  Koji će biti ključni prioriteti Vašeg portfelja? Na koji se način Vaš portfelj kao 

kandidata za povjerenika za pravosuđe povezuje, nadopunjuje i/ili preklapa s 
portfeljima izvršne potpredsjednice za Europu spremnu za digitalno doba, 
potpredsjednice za Vrijednosti i transparentnost, potpredsjednika za Zaštitu 
europskog načina života i kandidatkinje za povjerenicu za Unutarnje poslove? 
Obvezujete li se pojaviti se pred odborom LIBE na zahtjev i najmanje dvaput 
godišnje?1  

 
Moja je prva osnovna zadaća voditi rad Komisije na očuvanju vladavine prava u svakoj državi 
članici. Uspostavit ću novi sveobuhvatni europski mehanizam vladavine prava. Osigurat ću 
potpunu provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka i Direktive o zaštiti podataka pri kaznenom 
progonu te ću nastojati proširiti vodeću ulogu Europske unije u zaštiti podataka i privatnosti. 
Trebamo prihvatiti nove tehnologije, a jedan će od mojih prioriteta biti potpuna zaštita 
temeljnih prava u digitalnom dobu. Zato ćemo aktivno doprinositi koordiniranom pristupu u 
području ljudskih i etičkih posljedica umjetne inteligencije. U području građanskog i 
kaznenog pravosuđa moj prvi prioritet bit će olakšati i poboljšati pravosudnu suradnju među 
državama članicama te razvijati područje pravosuđa. Želim osigurati da provedba 
zakonodavstva i poštovanje temeljnih prava budu povezani, osobito na internetu. Obratit ću se 
Parlamentu kako bismo pronašli rješenja za pitanja kao što su elektronički dokazi. Moramo 
izgraditi povjerenje među nacionalnim pravnim sustavima. Branit ću prava građana, posebice 
na slobodu kretanja, i prava koja proizlaze iz europskog građanstva. Kad je riječ o potrošačkoj 
politici, angažirat ću se u radu na zaštiti potrošača, osobito u pogledu prekograničnih i 
internetskih transakcija.  
 
Portfelj pravosuđa ima izraženu vanjsku dimenziju. Poticat ću treće zemlje da pristupe haškim 
konvencijama o građanskom i obiteljskom pravu te da ih provode. Vodit ću pregovore sa 
Sjedinjenim Američkim Državama o mogućem sporazumu EU-a i SAD-a o elektroničkim 
dokazima, poticati međunarodnu konvergenciju sa standardima EU-a za zaštitu podatka i 
protoke podataka te ću nastaviti pregovore o provedbi mjera za zaštitu potrošača s Kinom i sa 
SAD-om. Isto ću tako i dalje prioritetno raditi na pravosudnim reformama s najbližim 
susjedima Europske unije, zapadnim Balkanom, Turskom te zemljama iz istočnog i južnog 
susjedstva. 
 
Pravosudne politike po svojoj su prirodi povezane s brojim drugim područjima politika. Zbog 
toga moramo blisko surađivati i iskoristiti sve talente unutar Komisije, uz potpuno poštovanje 
načela kolegijalnosti. Stoga u cijelosti podupirem pristup novoizabrane predsjednice da združi 
                                                
1 Pitanje bi se zadržalo u slučaju da se ne postigne dogovor o zahtjevu upućenom Konferenciji predsjednika da 
se općim pitanjima doda jedno pitanje. 
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potpredsjednike i povjerenike kako bi maksimalno povećala mogućnost Komisije da ostvari 
političke smjernice. Primjerice, kad je posrijedi vladavina prava, oslanjat ću se na potporu i 
vodstvo potpredsjednice za vrijednosti i transparentnost. Na temama kao što je umjetna 
inteligencija radit ću uz potporu i vodstvo izvršne potpredsjednice za Europu spremnu za 
digitalno doba, a na pitanjima povezanima sa sigurnosnom unijom surađivat ću s 
potpredsjednikom za zaštitu europskog načina života. Naposljetku, s kolegama povjerenicima 
radit ću u partnerskom duhu.  
 
Namjeravam održavati partnersku suradnju s Europskim parlamentom. Odazvat ću se na 
poziv Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove barem dvaput godišnje te 
ću se s njim sastajati kad god to bude potrebno. 
 
 
7.  Ključna odgovornost povjerenika za pravosuđe jest poštovanje vladavine prava. Na 

koji način namjeravate provesti u djelo nedavnu komunikaciju Komisije o tom 
pitanju i kada možemo očekivati objavu prvoga godišnjeg izvješća o vladavini prava? 
Kako ćete zajamčiti da izvješće o vladavini prava bude temeljito i izbjeći pritisak 
određenih država članica da se ublaži njegov sadržaj? Nadovezujući se na 
mehanizam koji su u ovom području uspostavili Vaši prethodnici, možete li kao 
povjerenik odgovoran za vladavinu prava zajamčiti da će „novi europski mehanizam 
vladavine prava”, koji ćete predstaviti, imati oblik sveobuhvatnog, obvezujućeg 
međuinstitucijskog mehanizma koji posve obuhvaća područje primjene članka 2. 
UEU-a – demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava? Hoće li se taj mehanizam 
temeljiti na godišnjem neovisnom stručnom praćenju u skladu sa zahtjevom 
Europskog parlamenta u rezoluciji EP-a od 25. listopada 2016. s preporukama 
Komisiji za uspostavu mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna 
prava te hoće li činiti osnovu za korektivne mjere, uključujući zaštitu proračuna 
Unije? Jeste li spremni prihvatiti stajalište EP-a i obvezati se na predlaganje novog 
zakonodavstva o tom pitanju? Koje daljnje mjere namjeravate poduzeti kako bi se 
ojačala vladavina prava u EU-u? Kako vidite ulogu Europske unije u borbi protiv 
korupcije u državama članicama? 

 
Kao što je istaknuto u političkim smjernicama novoizabrane predsjednice, u obrani naših 
temeljnih vrijednosti nema mjesta kompromisu. Sve što ugrožava vladavinu prava, potkopava 
i pravne, političke i gospodarske temelje naše Unije.  
 
Budem li potvrđen za povjerenika, moja će zadaća biti osigurati vladavinu prava u cijeloj 
Uniji, a prioritet uspostaviti sveobuhvatni europski mehanizam vladavine prava. U tome će mi 
pomagati potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost, a blisko ću surađivati i s 
povjerenikom zaduženim za susjedstvo i proširenje kako bismo osigurali dosljedan unutarnji i 
vanjski pristup vladavini prava.   
 
Novi mehanizam vladavine prava bit će sveobuhvatan jer je vladavina prava preduvjet za 
demokraciju i temeljna prava. Te su vrijednosti toliko isprepletene da zaštitom vladavine 
prava Komisija također šiti temeljna prava i demokraciju. Primjerice, mehanizam će se 
odnositi na pitanja u vezi s medijskim pluralizmom i izborima ako postoji veza s primjenom 
prava EU-a.  
 
Smatram da bismo trebali izdati prvo godišnje izvješće o vladavini prava tijekom prve godine 
mandata Komisije. To će izvješće biti objektivna sinteza najvažnijih zbivanja u području 
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vladavine prava u svim državama članicama i na razini EU-a. Praćenje će obuhvatiti sve 
države članice, no bit će detaljnije u državama članicama u kojima su utvrđeni posebni rizici. 
Sadržaj i struktura novog mehanizma i izvješćivanja vjerojatno će se s vremenom razvijati. 
Zato se nadam da će to izvješće poslužiti kao osnova poboljšane međuinstitucijske suradnje. 
Za konkretne rezultate presudna će biti potpora Europskog parlamenta. Jačanje vladavine 
prava zajednička je odgovornost svih institucija EU-a i država članica te moramo udružiti 
snage.  
 
Osim toga, moramo intenzivnije promicati kulturu vladavine prava kako bismo spriječili 
pojavu problema povezanih s vladavinom prava i reagirali ako zakažu nacionalne zaštitne 
mjere.  
 
U okviru nadležnosti potpredsjednice za vrijednosti i transparentnost Komisija će pratiti 
poštuju li države članice Povelju EU-a o temeljnim pravima te će svake godine izvijestiti o 
njezinoj primjeni. U političkim smjernicama novoizabrane predsjednice obvezujemo se na niz 
konkretnih mjera za njegovanje, zaštitu i jačanje naše demokracije, uključujući akcijski plan 
za europsku demokraciju.  
 
Kako bi pratila situaciju u državama članicama, Komisija se oslanja na različite stručnjake, 
među ostalim iz tijela Vijeća Europe, te blisko surađuje s državama članicama i dionicima.  
Uvođenje vanjskog neovisnog stručnog praćenja otvorilo bi brojna pitanja u pogledu 
legitimnosti, ravnoteže doprinosa i odgovornosti za rezultate. Vanjsko stručno mišljenje ne 
može zamijeniti procjenu same Komisije, osobito kad bi zaključci Komisije mogli biti osnova 
za akte s pravnim i financijskim posljedicama.  
 
Kad je riječ o zaštiti proračuna Unije, prioritet je da Vijeće i Europski parlament brzo donesu 
uredbu koju je predložila Komisija o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u 
pogledu vladavine prava u državama članicama.  
 
U okviru europskog mehanizama vladavine prava ispitat će se i sposobnost država članica za 
borbu protiv korupcije. Buduća direktiva o zaštiti zviždača postat će jedan od važnih alata 
EU-a za suzbijanje korupcije.  
 
 
8.  Paket za zaštitu podataka, koji se sastoji od Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i 

Direktive o izvršavanju zakonodavstva (LED), jedan je od najvećih uspjeha 
prethodnog mandata. Međutim, da bi Europa postala istinski predvodnik u zaštiti 
privatnosti u svijetu, nužno je osigurati učinkovitu provedbu i izvršenje tog paketa. 
Nacionalna nadzorna tijela koja su odgovorna za nadzor nad GDPR-om i LED-om te 
za njihovo izvršavanje ne mogu učinkovito izvršavati svoje zadaće i ovlasti jer im 
države članice ne osiguravaju potrebne financijske, tehničke i ljudske resurse, a 
zakonom se izričito propisuje ta obveza. Kako ćete osigurati da su nacionalna 
nadzorna tijela u potpunosti sposobna za izvršavanje svojih zadaća i hoćete li 
pokrenuti postupke zbog povrede protiv država članica koje ne pružaju potrebna 
sredstva?  

 
Od presudne je važnosti da države članice ispune svoju obvezu i osiguraju nacionalnim 
tijelima za zaštitu podataka primjerene resurse. Bez toga pravilna provedba pravila EU-a o 
zaštiti podataka nije moguća. 
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Znam da su zahvaljujući novom zakonodavstvu u području zaštite podataka mnoga tijela za 
zaštitu podataka dobila dodatno osoblje i financijska sredstva. Svjestan sam da je situacija 
među tijelima za zaštitu podataka i dalje neujednačena. 

To će pitanje svakako biti visoko na dnevnom redu u mojem dijalogu s državama članicama. 
Ako nacionalno tijelo za zaštitu podataka zbog nedostatka sredstava ne provodi učinkovito 
pravila o zaštiti podataka, spreman sam iskoristiti sve alate koji su mi na raspolaganju, 
uključujući pokretanje postupaka zbog povrede. 

Moramo i dalje financijski podupirati aktivnosti nacionalnih tijela za zaštitu podataka.  
Namjeravam nastaviti s tom potporom 2020.  

Osim toga, poticat ću zajedničke istrage među tijelima za zaštitu podataka jer tako mogu 
udružiti resurse i razmjenjivati znanje. 

 
 
9.  Posljednjih je godina EU također donio niz uredbi čiji je cilj poboljšanje sigurnosti u 

Uniji, a znatno utječu na temeljna prava građana, uključujući zaštitu osobnih 
podataka. Zaštitu osobnih podataka građana u kontekstu izvršavanja zakonodavstva 
jamči Direktiva o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, koja nije 
izravno primjenjiva. Slažete li se da u trenutku kada izvršavanje zakonodavstva 
dobije više nadležnosti na razini EU-a treba dati jednak prioritet temeljnom pravu na 
zaštitu podataka i hoćete li predložiti uredbu kojom bi se zamijenila Direktiva kako 
bi zaštita osobnih podataka građana u kontekstu izvršavanja zakonodavstva bila 
obvezujuća i izravno primjenjiva u svim državama članicama? 

 

Poštovanje temeljnih prava, uključujući pravila o zaštiti podataka, ključno je za održivost i 
legitimnost politika izvršavanja zakonodavstva.  

Direktiva o zaštiti podataka pri kaznenom progonu velik je iskorak u usporedbi s prethodnim 
zakonodavstvom. Zaštita osobnih podataka u području izvršavanja zakonodavstva sad se 
primjenjuje u cijeloj Europskoj uniji.  
Smatram da bismo se prvo trebali usredotočiti na njezinu učinkovitu primjenu i provedbu. 
Stoga ću pozorno pratiti da države članice u potpunosti prenesu tu direktivu.  
Novom zakonodavstvu trebamo dati vremena da donese rezultate. Revizija zakonodavstva bit 
će prilika za analizu i razmatranje praktične primjene i funkcioniranja te direktive. U tom 
kontekstu trebali bismo razmisliti o pripremi novoga pravnog instrumenta za dodatno jačanje 
temeljnog prava na zaštitu podataka. 
 
10. Koji će biti Vaši najviši prioriteti u području pravosudne suradnje u kaznenim 

pitanjima i kaznenom pravu? Na koji biste način dodatno ojačali i olakšali 
pravosudnu suradnju među državama članicama? Kako ćete poboljšati stanje 
provedbe instrumenata kaznenog prava EU-a, osobito direktiva o postupovnim 
jamstvima? Na koji biste način dodatno ojačali djelovanje i ovlasti Eurojusta ili 
Ureda europskog javnog tužitelja te koordinaciju među njima? Hoćete li podnijeti 
prijedlog revizije europskog uhidbenog naloga?1 

 
                                                
1 Pitanje je bespredmetno u slučaju da Konferencija predsjednika ne odobri zahtjev za dodavanje jednog pitanja 
općim pitanjima. 
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Moji prioriteti u tom području bit će poboljšanje pravosudne suradnje među tijelima Europske 
unije i s trećim zemljama. Želim osigurati da se postupovna prava uključenih u kazneni 
postupak, i okrivljenika i žrtava, štite u cijeloj Uniji. Nastojat ću osigurati da Eurojust i Ured 
europskog javnog tužitelja (EPPO) mogu učinkovito raditi te da imaju odgovarajuće resurse. 
      
Kad je riječ o pravosudnoj suradnji, važno je da jačamo povjerenje među državama članicama 
i da nastavimo graditi europsko područje pravde. Radit ću na strožem pridržavanju temeljnih 
načela pravosudnih sustava, u koja spadaju neovisnost, transparentnost i učinkovitost, s 
pomoću instrumenata koje imamo na raspolaganju kao što su pravosudno osposobljavanje na 
razini EU-a, pregled stanja u području pravosuđa i preporuke u okviru europskog semestra. 
Osobitu ću pozornost posvetiti neovisnosti sudaca i pravosudnih tijela koji se moraju oslanjati 
jedni na druge u prekograničnom progonu ili izvršenju odluka. Razmotrit ću i kako se mogu 
poboljšati zatvorski uvjeti u Uniji te razmisliti o ideji uvođenja minimalnih standarda za 
pritvor kako bi se ojačalo povjerenje. 
 
Čvrsto vjerujem da europsko pravo služi građanima samo ako se pravilno provodi. Upotrijebit 
ću sva dostupna sredstva kao bih osigurao da se pravni stručnjaci mogu u praksi služiti našim 
instrumentima, uključujući neobvezujuće pravo (smjernice) i pravosudnu izobrazbu. Pozorno 
ću pratiti kako države članice provode instrumente kaznenog prava, posebice direktive o 
postupovnim pravima i pravima žrtava. Bude li potrebno, bez oklijevanja ću provoditi pravo 
EU-a, pa i pokretanjem postupaka zbog povrede.   
  
Našim tijelima u području kaznenog pravosuđa želim pružiti potporu te dodatno razvijati 
njihove kapacitete u skladu s njihovim ovlastima. U pogledu Eurojusta pobrinut ću se da se 
nova Uredba o Eurojustu potpuno i pravilno primjenjuje od 12. prosinca 2019., podnijet ću 
Vijeću preporuke za otvaranje pregovora s odabranim trećim zemljama i nastaviti pružati 
potporu projektu o digitalnom kaznenom pravosuđu za Eurojust kako bismo išli ukorak s 
digitalnim dobom.  
 
Zalagat ću se da Ured europskog javnog tužitelja može početi s radom do kraja sljedeće 
godine. Raduje me da napredujemo u pogledu imenovanja glavnog europskog tužitelja. U 
političkim smjernicama traži se da se Uredu europskog javnog tužitelja omogući da provodi 
istrage i pokreće postupak protiv počinitelja prekograničnih kaznenih djela terorizma.  
 
Europski uhidbeni nalog ključan je instrument kaznenog pravosuđa u Uniji. Sud Europske 
unije pokazao je da se Okvirna odluka može tumačiti tako da se štite temeljna prava. 
Uspješnost sustava europskog uhidbenog naloga u potpunosti ovisi o učinkovitoj suradnji 
država članica. Komisija trenutačno provodi procjenu usklađenosti svih nacionalnih 
zakonodavstava koja prenose Okvirnu odluku te će razmotriti jesu li potrebni postupci zbog 
povrede. U kontekstu procjene usklađenosti ozbiljno ću razmotriti treba li podnijeti prijedlog 
za reviziju europskog uhidbenog naloga. 
 


