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ODPOVEDE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

DOTAZNÍK PRE DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA 

Didier REYNDERS 

dezignovaný komisár pre spravodlivosť 

 

 

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 všetkých oblastí politiky Vášho 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? 

Je pre mňa poctou, že som bol navrhnutý do funkcie komisára zodpovedného za 
spravodlivosť vrátane ochrany spotrebiteľov a dodržiavania zásad právneho štátu. Teší ma, že 
mi bolo pridelené práve toto portfólio. Som presvedčený, že na to, aby sme mohli riešiť 
globálne problémy, ktorým čelíme, potrebujeme tesnejšiu európsku integráciu. Portfólio 
v oblasti spravodlivosti zohráva v strategickom programe Únie na nasledujúce roky ústrednú 
úlohu. Mojím úmyslom je úzko zapájať mojich kolegov komisárov do rozvoja 
a uskutočňovania politických iniciatív. 
 
Domnievam sa, že mám správnu kvalifikáciu a odborné skúsenosti na to, aby bolo moje 
pôsobenie z hľadiska všeobecného európskeho záujmu prínosné. Mal som to šťastie, že som 
v ostatných 20 rokoch zastával volený úrad, najprv ako minister financií v rokoch 1999 až 
2011, potom ako podpredseda vlády od roku 2004 a ako minister zahraničných vecí, 
európskych záležitostí (zahraničný obchod – od 2011 do 2014) od roku 2011 a obrany od 
decembra 2018. Vzdelaním som právnik a jedným z mojich prvých postov bola funkcia 
vedúceho kabinetu ministra spravodlivosti a inštitucionálnych reforiem a podpredsedu vlády 
Jeana Gola. Som hrdý na to, že som mohol v ostatných 20 rokoch slúžiť občanom Belgicka 
a zastupovať túto krajinu najprv na niektorých zasadnutiach Rady ako minister financií, ako aj 
v mnohých kľúčových zloženiach Rady počas 41 rotujúcich predsedníctiev. 
 
Som oddaný prívrženec parlamentarizmu. Som presvedčený, že medzi Parlamentom 
a Komisiou majú byť silné väzby. Pokiaľ ide o moje vlastné skúsenosti, prvýkrát som bol 
zvolený za poslanca parlamentu v roku 1992. Ako belgický minister pre rôzne sektory som 
bol v pravidelnom kontakte s parlamentmi. Počas svojej politickej kariéry som mal takisto 
možnosť pravidelne navštevovať túto snemovňu, a to konkrétne počas belgického 
predsedníctva v rokoch 2001 a 2010, keď som predsedal Rade ECOFIN a keď som bol počas 
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roku 2001 predsedom Euroskupiny. Hlboko si vážim úlohu, ktorú zohráva Európsky 
parlament, a jeho príspevok k európskemu projektu. Ak budem potvrdený vo funkcii, budem 
sa tešiť na spoluprácu s Európskym parlamentom počas nasledujúcich piatich rokov, najmä 
s Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výborom pre právne veci. 
 
Toto portfólio z môjho pohľadu pozostáva z troch navzájom prepojených častí: právny štát, 
občianska a trestná spravodlivosť a spotrebitelia. Je založené na zásadách dôvery, začlenenia 
a spravodlivosti. Vo všetkých uvedených oblastiach sa núkajú obrovské možnosti skutočne 
ovplyvniť životy ľudí. Chcem využiť nové technológie a inovácie na modernizáciu našich 
justičných systémov a prístupu k spolupráci. Európa môže byť hrdá na to, že je svetovým 
lídrom v oblasti ochrany údajov a dodržiavania základných práv. Musíme zabezpečiť úplné 
vykonávanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov a smernice o ochrane údajov pri 
presadzovaní trestného práva. Musíme naďalej šíriť naše štandardy a hodnoty smerom 
k našim medzinárodným partnerom. Vynaložím značné úsilie, pokiaľ ide o rozvoj vnútorných 
aj vonkajších aspektov môjho portfólia. 
 
Úplne sa stotožňujem s vyhlásením zvolenej predsedníčky, ktorá v mojom poverovacom liste 
uviedla: „Európska únia je spoločenstvom zákona, ktoré je založené na ochrane 
individuálnych práv a slobôd. Práve to zaisťuje, že naša Únia je miestom rovnosti, 
spravodlivosti a sociálnej spravodlivosti“. Podrobne som sa venoval otázkam právneho štátu 
a už v roku 2016 som predložil návrh mechanizmu partnerského preskúmania. Chcel by som 
oceniť úlohu Európskeho parlamentu pri presadzovaní zásady právneho štátu. Teším sa na 
našu spoluprácu zameranú na vytvorenie cyklu preskúmania fungovania právneho štátu ako 
inkluzívneho, nediskriminačného a preventívneho každoročného procesu založeného na 
právnych predpisoch. V súlade s mojím poverovacím listom povediem činnosť Komisie tak, 
aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásad právneho štátu v celej Únii. Svoju činnosť v tejto 
oblasti a ďalších oblastiach, akou je napríklad dodržiavanie Charty základných práv, budem 
vyvíjať pod vedením podpredsedníčky pre hodnoty a transparentnosť. 
 
Chcel by som byť aj garantom záujmov spotrebiteľov v celej Európe a som odhodlaný 
postarať sa o to, aby sme sa dokázali zhodnúť na základných zásadách, ktoré sú základom 
našej demokratickej spoločnosti. Spravodlivosť a možnosť voľby musia byť stredobodom 
všetkých európskych právnych predpisov a musia zohrávať aktívnu úlohu pri prechode na 
zelenú a digitálnu ekonomiku. Politiky v oblasti spravodlivosti a ochrany práv spotrebiteľov 
môžu významne prispieť k programu udržateľnosti. 
 
Budem podporovať komisára pre rovnosť pri príprave a vykonávaní novej stratégie EÚ 
v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi v tých oblastiach politiky, ktoré patria do mojej 
pôsobnosti. Rodové hľadisko zohráva úlohu pri mnohých politikách v mojej pôsobnosti. 
Napríklad politika EÚ v oblasti práv obetí, ktorej súčasťou je smernica o právach obetí, sa 
osobitne zaoberá obeťami rodovo motivovaného násilia. Zabezpečím, aby bolo uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti súčasťou správneho a účinného vykonávania predmetnej smernice. 
Zaväzujem sa k ešte väčšiemu uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti v oblastiach 
a programoch politiky, ktoré patria do mojej osobitnej zodpovednosti, teda v oblasti 
spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa. Našou povinnosťou vyplývajúcou z článku 8 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie je zohľadňovať a presadzovať rovnosť medzi ženami a mužmi 
v EÚ a vo všetkých činnostiach Komisie. 
 
Nebudem žiadať ani prijímať pokyny od žiadneho subjektu. Mojím cieľom je zohľadňovať 
všetky dotknuté záujmy bez ohľadu na akýkoľvek vnútroštátny, regionálny, profesijný alebo 
osobný pôvod a podľa toho pracovať na vykonávaní politických usmernení. 
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Zaväzujem sa, že hneď ako budem vymenovaný, budem vzorne dodržiavať povinnosti 
nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a dostupnosti, ktoré sú stanovené v článku 17 ods. 
3 Zmluvy o Európskej únii a v článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
 
Ak bude moja nominácia do funkcie komisára potvrdená, budem v plnej miere dodržiavať 
literu a ducha zmluvy, najmä povinnosť konať v európskom záujme a bez prijímania 
akýchkoľvek pokynov. Rovnako budem dodržiavať kódex správania členov Európskej 
komisie a jeho ustanovenia o konflikte záujmov. Moje vyhlásenie o záujmoch je kompletné 
a verejne prístupné a v prípade akejkoľvek zmeny ho budem obratom aktualizovať. 
 
Plne podporujem náš záväzok usilovať sa o transparentnosť, ktorý zvolená predsedníčka 
stanovila v politických usmerneniach. Zaväzujem sa, že v súlade s pravidlami Komisie 
zverejním všetky kontakty a stretnutia s profesijnými organizáciami alebo samostatne 
zárobkovo činnými osobami v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa tvorby a vykonávania 
politík EÚ. 
 
 
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 konkrétne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie 
transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení 
vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych 
iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi 
pripravený poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

Ak budem potvrdený vo funkcii komisára, svoje úsilie zameriam na dosiahnutie sociálnej 
spravodlivosti v širšom zmysle slova. Budem sa preto snažiť zabezpečiť, aby sa v rámci Únie 
účinne dodržiavala zásada právneho štátu, aby sa zintenzívnila práca v oblasti predchádzania 
trestnej činnosti a justičnej spolupráce a aby boli práva spotrebiteľov v EÚ chránené. Pri 
plnení svojich úloh budem plne spolupracovať so všetkými kolegami v Komisii a teším sa 
najmä na spoluprácu s podpredsedníčkou pre hodnoty a transparentnosť. Veľký význam 
prisudzujem zásade kolegiality v rámci Komisie. Komisia musí pracovať spoločne ako jeden 
tím, aby splnila očakávania občanov EÚ a svoje vlastné záväzky. Ani v oblasti spravodlivosti 
sa nedá dosiahnuť žiadny úspech, ak pracujeme nekoordinovane. Koordinovaný prístup je 
potrebný na vybudovanie vzájomnej dôvery medzi justičnými systémami, aby občania mohli 
uplatňovať svoje práva, aby sa podporila dôvera spotrebiteľov a chránila naša spoločnosť. 
 
Takisto by som chcel uviesť svoju veľkú oddanosť zásade úplnej transparentnosti. V záujme 
toho, aby naši občania poznali svoje práva, je povinnosťou Komisie, aby o svojich 
činnostiach plne informovala Európsky parlament. Týka sa to najmä portfólia v oblasti 
spravodlivosti, kde sú občania EÚ stredobodom akejkoľvek činnosti. Preto vítam a plne 
podporujem záväzok zvolenej predsedníčky posilniť vzťahy Komisie s Európskym 
parlamentom. Podporujem aj právo Parlamentu na legislatívnu iniciatívu, ako vo svojom 
prejave pred touto snemovňou uviedla zvolená predsedníčka, a to pri plnom súlade so 
zásadami subsidiarity, proporcionality a lepšej tvorby práva. Sám som bol poslancom 
parlamentu a viem, o čom hovorím. Budem preto úzko spolupracovať s Parlamentom v každej 
fáze diskusií o uzneseniach podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
 



 

4 
 

Plne sa preto zaväzujem, že počas nasledujúcich piatich rokov a už od prvého dňa budem 
v rámci zmlúv viesť pravidelný, otvorený a konštruktívny dialóg s Európskym parlamentom 
vo všetkých fázach tvorby politiky a rokovaní vrátane medzinárodných rokovaní. Bez váhania 
sa budem zúčastňovať na parlamentných schôdzach, rokovaniach v rámci trialógu, ako aj na 
plenárnych zasadnutiach. Osobne sa budem zapájať do dvojstranných rozhovorov so všetkými 
príslušnými členmi Európskeho parlamentu. Takisto mám v úmysle pravidelne a priamo 
poskytovať informácie predsedom výborov zodpovedných za občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), právne veci (JURI) a vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa (IMCO). 
 
Okrem toho, v mnohých oblastiach, ktoré spadajú do mojej bezprostrednej zodpovednosti, 
konajú Európsky parlament a Rada ako spoluzákonodarcovia. V záujme plnenia programu 
v oblasti spravodlivosti je nevyhnutné, ak nie životne dôležité, úplné rešpektovanie lojálnej 
medziinštitucionálnej spolupráce. Preto budem v oblastiach svojej pôsobnosti v plnej miere 
uplatňovať rámcovú dohodu a medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva. Európsky 
parlament by mal pri všetkých právnych a politických iniciatívach patriacich do mojej 
pôsobnosti mať rovnocenné postavenie s Radou 
 
Napokon chcem, aby sa moje vzťahy a vzťahy môjho kabinetu s príslušnými útvarmi Komisie 
zakladali na dôvere, transparentnosti a vzájomnej pomoci. Ako člen Komisie sa budem za 
svoje konanie a za konanie svojich útvarov (najmä Generálneho riaditeľstva Komisie pre 
spravodlivosť a ochranu spotrebiteľa a Útvaru pre vnútorný audit) osobne zodpovedať 
a skladať účty Parlamentu. 
 

Otázky Výboru pre právne veci 

3.  V poverovacom liste sa vám zveruje úloha podieľať sa na vypracovaní právneho 
predpisu, ktorým sa vytýči koordinovaný prístup v otázke ľudských a etických 
dôsledkov vývoja umelej inteligencie. Vyplýva to zo záväzku zvolenej predsedníčky 
Komisie, ktorá má v úmysle predložiť takýto právny predpis počas prvých 100 dní 
vo funkcii, čo Výbor pre právne veci rozhodne podporuje. Z akých kľúčových zásad 
by ste chceli vychádzať pri tvorbe tohto právneho predpisu, ako si predstavujete 
zladenie etických a regulačných aspektov s potrebou zabezpečiť podporu vývoja 
umelej inteligencie a ďalších nových technológií (napríklad autonómnych zariadení 
v robotike a technológií, ktoré napodobňujú ľudské vlastnosti) a aké konkrétne 
nadčasové legislatívne iniciatívy plánujete navrhnúť s cieľom vytvoriť systém 
občianskoprávnej zodpovednosti pre umelú inteligenciu, ktorý by v záujme jej 
ďalšieho vývoja objasnil, kto zodpovedá za riziká vyplývajúce z umelej inteligencie 
od fázy vývoja produktov a služieb až po ich uvedenie na trh? 

 

Umelá inteligencia bude v našom storočí zohrávať rozhodujúcu úlohu. Môže našej 
spoločnosti a hospodárstvu priniesť významné výhody, ale aj riziká. Preto je dôležité, aby 
sme mali k oblasti umelej inteligencie koordinovaný európsky prístup. Musíme rozvíjať 
politiky, ktoré chránia jednotlivcov, t. j. prístup zameraný na človeka, ktorý zároveň Európe 
umožňuje byť konkurencieschopnou v oblasti umelej inteligencie. Aplikácie založené na 
umelej inteligencii musia byť v súlade so základnými právami. Všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov už chráni osobné údaje. Teraz je nevyhnutné sformovať rámec na riešenie 
prípadných výziev, pokiaľ ide o ľudskú dôstojnosť, nediskrimináciu, rovnosť, slobodu 
prejavu a iné základné práva. Preto budem aktívne prispievať k príprave právnych predpisov 
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na zaistenie koordinovaného prístupu k ľudskému a etickému rozmeru umelej inteligencie. 
V tejto dôležitej otázke budem úzko spolupracovať s komisárkou pre vnútorný trh, a to pod 
vedením výkonnej podpredsedníčky pre Európu pripravenú na digitálny vek. 

Regulácia a rozvoj umelej inteligencie sa musia rozvíjať súbežne. Rozvoj umelej inteligencie 
na základe spoločných európskych hodnôt môže predstavovať konkurenčnú výhodu, keďže 
dôvera je veľmi dôležitým faktorom pri absorbovaní výsledkov vývoja a využívaní nových 
technológií. Obchodné záujmy a základné práva sa stretávajú v otázke vytvárania 
udržateľných obchodných modelov v oblasti umelej inteligencie. Potrebujeme správny druh 
inovácií. 

Prikláňam sa k prístupu, ktorý vytváraním právnej istoty a stability investícií podporuje 
zavádzanie umelej inteligencie a zároveň zavádza spoločenskú akceptáciu a dôveru. 

 
 
4.  Európska rada prijala v júni 2019 strategický program na roky 2019 – 2024, 

v ktorom vyzdvihuje úlohu EÚ ako hybnej sily multilateralizmu a medzinárodného 
poriadku založeného na globálnych pravidlách, ktorý zaručí otvorenosť, 
spravodlivosť a potrebné reformy a zároveň podporí OSN a kľúčové medzinárodné 
organizácie. Ako zamýšľate podporovať účinnú medzinárodnú multilaterálnu 
spoluprácu v oblasti obchodnej a civilnej justície a s akými ďalšími opatreniami 
možno počítať v záujme zabezpečenia rovnakého prístupu k spravodlivosti pre 
všetkých a presadzovania zásad právneho štátu? Keďže existuje možnosť, že niektoré 
európske spoločnosti a spoločnosti pôsobiace v EÚ porušujú environmentálne, 
sociálne a ľudskoprávne predpisy a sú zapletené do korupcie v Európe aj mimo nej, 
ako by ste napríklad so zreteľom na Vykazovací rámec pre uplatňovanie hlavných 
zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv ďalej postupovali v otázke revízie 
smernice o zverejňovaní nefinančných informácií, ktorú EÚ prijala v roku 2014? 

Multilateralizmus odjakživa patrí medzi hlavné zásady Európy. Spolupráca s tretími krajinami 
a medzinárodnými organizáciami je jedným zo zreteľných prvkov vonkajšej politiky EÚ, 
ktorá vzťahuje aj na politiku EÚ v oblasti spravodlivosti.  

Dobrým príkladom účinnej medzinárodnej mnohostrannej spolupráce je nedávno prijatý 
Haagsky dohovor o rozsudkoch, v ktorom sa stanovuje komplexný globálny systém 
uznávania a vykonávania zahraničných rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. 
Navrhnem, aby ho EÚ ratifikovala. Zabezpečí sa ním lepší prístup k spravodlivosti pre našich 
občanov aj pre podniky a zároveň sa ním uľahčia obchod a investície. Naďalej budem vyvíjať 
úsilie zamerané na podporu tretích krajín, aby pristupovali k existujúcim dohovorom v oblasti 
civilnej justície, ako sú napríklad Haagske dohovory týkajúce sa medzinárodných únosov detí 
a ochrany dieťaťa. 

Chcem zabezpečiť, aby politiky, ktoré patria do mojej pôsobnosti, čo najviac prispievali 
k programu tejto Komisie v oblasti udržateľnosti a k cieľom OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja. K tomuto prvoradému cieľu môžu prispieť právne predpisy v oblasti práva 
obchodných spoločností, zmeny v správe a riadení spoločností alebo podpora ekologických 
modelov spotreby. 
 
Pokiaľ ide o spoločenskú zodpovednosť podnikov a dodržiavanie environmentálnych 
a sociálnych zásad a zásad riadenia, bude dôležité nabádať podniky, aby uplatňovali 
existujúce medzinárodné usmernenia a zásady. Rovnako dôležité je zabezpečiť úplné 



 

6 
 

uplatňovanie a presadzovanie existujúcich právnych predpisov EÚ v tejto oblasti, ako je 
smernica o zverejňovaní nefinančných informácií z roku 2014, nariadenie o dreve z roku 2013 
a nariadenie o nerastoch z konfliktných oblastí z roku 2017. Útvary Komisie v súčasnosti 
dokončujú hodnotenie toho, či tieto pravidlá zverejňovania spĺňajú rastúce očakávania 
investorov, občianskej spoločnosti a iných zainteresovaných strán. Kolegov komisárov, ktorí 
sú zodpovední za tieto právne predpisy, budem podporovať v úsilí zaistiť ich úplné 
vykonanie. 
 
Niektoré členské štáty uložili spoločnostiam a ich správnym radám povinnosť začleniť medzi 
ohlasovacie povinnosti aj environmentálne, sociálne a ľudskoprávne faktory týkajúce sa ich 
činností a rozhodovania. Pokiaľ ide o akékoľvek ďalšie legislatívne iniciatívy týkajúce sa 
zodpovedného obchodného správania alebo „povinnej starostlivosti“, najprv dôkladne 
preskúmam konkrétny účinok a vplyv, ako aj primeranosť každého opatrenia a jeho prípadný 
vplyv na rovnaké podmienky pre naše priemyselné odvetvia. Tieto myšlienky však treba ďalej 
skúmať na úrovni EÚ. 
 
Pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti a zabezpečenie prostriedkov nápravy pre obete, EÚ 
zaviedla opatrenia v oblasti občianskoprávneho a obchodného súdnictva, aby sa obetiam 
zabezpečil prístup k spravodlivosti, napríklad nariadením Brusel I o právomoci a o uznávaní 
a výkone rozsudkov. Za určitých okolností sú tieto opatrenia užitočné aj pre obete 
zneužívania zo strany podnikov v tretích krajinách. 
 
 
5.  Komisia je ako strážkyňa zmlúv povinná monitorovať a posudzovať, či členské štáty 

a všetky inštitúcie a orgány Únie správne vykonávajú právne predpisy Únie 
a dodržiavajú zásady a ciele zakotvené v zmluvách. Okrem toho si musí plniť 
záväzok aktívne pomáhať členským štátom pri transpozícii a vykonávaní práva Únie. 
Vysoký počet postupov v prípade nesplnenia povinnosti svedčí o tom, že včasné 
a správne uplatňovanie právnych predpisov EÚ v členských štátoch zostáva naďalej 
závažným problémom a prioritou. Pri nesprávnej transpozícii, vykonávaní 
a presadzovaní právnych predpisov Únie naši občania nemôžu v plnej miere využívať 
svoje práva a naše podniky nemajú rovnako nastavené podmienky. Ako chcete riešiť 
tento problém a zabezpečiť tak včasnú a správnu transpozíciu, vykonávanie 
a presadzovanie právnych predpisov Únie v členských štátoch – aj s cieľom posilniť 
právny štát a právnu kultúru v celej Únii – a ako by ste do tohto procesu lepšie 
zapojili Parlament? 

 
Len jednotným uplatňovaním a účinným presadzovaním právnych predpisov EÚ sa 
zabezpečí, že Európania budú môcť skutočne požívať svoje práva a podniky sa budú môcť 
opierať o rovnaké podmienky vytvorené právnymi predpismi EÚ. Presadzovanie právnych 
predpisov má v oblasti spravodlivosti priamy dosah na občanov. Týka sa to takých oblastí, 
ako je právny štát, základné práva, práva občanov, ochrana údajov, justičná spolupráca 
v trestných a občianskych veciach a ochrana spotrebiteľa. Účinné uplatňovanie práva EÚ 
v oblasti spravodlivosti je takisto základným aspektom právneho štátu, čo si vyžaduje riadne 
fungovanie vnútroštátnych orgánov presadzovania práva a justičných systémov. Potrebné je 
spoločné úsilie členských štátov a Komisie, pričom cielené presadzovanie zo strany Komisie 
v tejto oblasti už prinieslo pokrok. 
 
Zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová ma požiadala, aby som sa zameral na 
uplatňovanie a presadzovanie právnych predpisov EÚ v oblasti spravodlivosti. Uplatňovanie 
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a presadzovanie právnych predpisov EÚ je pre novú Komisiu vskutku jednou z priorít. 
Komisia a členské štáty nesú spoločnú zodpovednosť za zabezpečenie správneho 
vykonávania, uplatňovania a presadzovania právnych predpisov EÚ. Komisia ako strážkyňa 
zmlúv má osobitnú úlohu poskytovať podporu a usmernenia členským štátom pri vykonávaní 
právnych predpisov EÚ a riešení ich porušení. Cieľom politiky Komisie v prípadoch 
nesplnenia povinnosti je zabezpečiť rýchlejšie dodržiavanie predpisov v prípade dôležitých 
otázok, aby mohla napĺňať svoje politické priority. 
 
Ak budem potvrdený vo funkcii komisára, zabezpečím, aby môj odbor podporoval členské 
štáty pri vykonávaní práva EÚ a bol schopný priebežne poskytovať usmernenia. Ide 
o nepretržitý proces založený na lojálnej spolupráci medzi členskými štátmi a Komisiou. Toto 
úsilie bude zahŕňať podporu pre vnútroštátne orgány presadzovania práva, ktoré uplatňujú 
právne predpisy EÚ, vrátane toho, aby sa pre nich zabezpečila potrebná nezávislosť a kapacita 
na plnenie ich úloh. Ak však členské štáty napriek podpore zo strany Komisie včas nedodržia 
právne predpisy EÚ, navrhnem, aby sa využili postupy v prípade nesplnenia povinnosti 
a zabezpečilo sa presadzovanie právnych predpisov EÚ v rámci mojej pôsobnosti. 
 
Budem podporovať spoluprácu medzi odborníkmi v oblasti justície, ako sú sudcovia 
a prokurátori, a ich primeranú odbornú prípravu a financovanie, pretože pri zabezpečovaní 
jednotného uplatňovania práva EÚ zohrávajú ústrednú úlohu. 
 
V koordinácii s podpredsedníčkou pre hodnoty a transparentnosť budem viesť činnosť 
Komisie v jej úsilí o zabezpečenie dodržiavania zásad právneho štátu v celej Únii. Musíme 
posilniť kultúru dodržiavania zásad právneho štátu v radoch širokej verejnosti. Takisto 
musíme podporovať lepšiu znalosť požiadaviek v právnych predpisoch EÚ a európskych 
normách týkajúcich sa právneho štátu. V záujme podpory právneho štátu plne využijem 
možnosti financovania na posilnenie postavenia zainteresovaných strán, a to aj občianskej 
spoločnosti. Takisto nadviažem na myšlienku uskutočňovať každoročné podujatie v oblasti 
právneho štátu, ktoré bude otvorené pre vnútroštátne zainteresované strany a organizácie 
občianskej spoločnosti. 
 
S Parlamentom budem transparentne spolupracovať v duchu vzájomnej dôvery a kooperácie. 
V tomto duchu budem Parlament pravidelne informovať o monitorovaní vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti mojej pôsobnosti. Pokiaľ konkrétne ide o právny štát, na 
posilnenie medziinštitucionálnej spolupráce v tejto oblasti bude mať zásadný význam nový 
komplexný európsky mechanizmus právneho štátu. 
 
 
Otázky Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
 
6.  Aké kľúčové priority si stanovíte v rámci prideleného portfólia a mohli by ste z titulu 

dezignovaného komisára pre spravodlivosť objasniť, ako sa vaše portfólio vzájomne 
ovplyvňuje, dopĺňa a/alebo prekrýva s portfóliami výkonnej podpredsedníčky pre 
Európu pripravenú na digitálny vek, podpredsedníčky pre hodnoty 
a transparentnosť, podpredsedu pre ochranu nášho európskeho spôsobu života 
a dezignovanej komisárky pre vnútorné záležitosti? Zaväzujete sa, že aspoň dvakrát 
za rok predstúpite pred výbor LIBE, ak vás o to požiada?1 

                                                
1 Táto otázka sa zachová v prípade, ak sa neschváli žiadosť predložená Konferencii predsedov o doplnenie jednej 
otázky k všeobecným otázkam. 
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Mojou prvou hlavnou úlohou je viesť činnosť Komisie, ktorej cieľom je dodržiavanie zásad 
právneho štátu a ich zachovávanie v každom členskom štáte. Vytvorím nový komplexný 
európsky mechanizmus právneho štátu. Zabezpečím úplné vykonávanie všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov a smernice o ochrane osobných údajov pri presadzovaní 
trestného práva a budem sa usilovať o rozšírenie vedúceho postavenia Európskej únie 
v oblasti ochrany údajov a súkromia. Mali by sme naplno využívať nové technológie a jednou 
z mojich priorít bude zabezpečiť, aby boli základné práva v digitálnom veku plne chránené, 
a to aj aktívnym prispievaním ku koordinovanému prístupu k ľudským a etickým dôsledkom 
umelej inteligencie. Mojou prvou prioritou v oblasti občianskej a trestnej justície bude 
uľahčovať a zlepšovať justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi a rozvíjať priestor 
spravodlivosti. Chcem zabezpečiť, aby boli presadzovanie práva a dodržiavanie základných 
práv navzájom prepojené, predovšetkým online. Oslovím Parlament, aby sme našli cestu 
vpred v takých oblastiach, ako sú elektronické dôkazy. Medzi vnútroštátnymi právnymi 
systémami musíme vybudovať dôveru. Budem brániť práva občanov, najmä voľný pohyb 
a práva vyplývajúce z európskeho občianstva. V oblasti spotrebiteľskej politiky budem viesť 
úsilie o ochranu spotrebiteľov, najmä pri cezhraničných a online transakciách. 
 
Portfólio spravodlivosti sa vyznačuje výrazným vonkajším rozmerom. Tretie krajiny budem 
nabádať, aby pristúpili k Haagskym dohovorom v oblasti civilnej justície a rodinného práva 
a aby ich vykonávali. Budem viesť rokovania so Spojenými štátmi o prípadnej dohode medzi 
EÚ a USA o elektronických dôkazoch, budem podporovať medzinárodné zbližovanie 
s normami EÚ v oblasti ochrany údajov a tokov údajov a pokračovať v rokovaniach 
o presadzovaní ochrany spotrebiteľa s Čínou aj so Spojenými štátmi. Takisto budem 
pokračovať v uprednostňovaní reforiem justície s blízkymi susedmi Európskej únie, 
západným Balkánom, Tureckom a krajinami východného a južného susedstva. 
 
Politiky v oblasti spravodlivosti sú svojou povahou vzájomne prepojené s viacerými ďalšími 
oblasťami politiky. Preto je nevyhnutné úzko spolupracovať a čo najlepšie využívať všetky 
talenty v rámci Komisie v plnom súlade so zásadou kolegiality. Z uvedených dôvodov plne 
podporujem prístup zvolenej predsedníčky, ktorý spája podpredsedov a komisárov s cieľom 
maximalizovať schopnosť Komisie plniť politické usmernenia. Napríklad v oblasti právneho 
štátu sa budem opierať o podporu a vedenie podpredsedníčky pre hodnoty a transparentnosť. 
Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa napríklad umelej inteligencie, budem opierať o podporu 
a vedenie výkonnej podpredsedníčky pre Európu pripravenú na digitálny vek, zatiaľ čo 
v prípade bezpečnostnej únie sa budem opierať o podpredsedu pre Ochranu nášho európskeho 
spôsobu života. V neposlednom rade budem spolupracovať s mojimi kolegami komisármi. 
 
Mienim rozvíjať partnerskú spoluprácu s Európskym parlamentom. Zaväzujem sa vystupovať 
pred Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci aspoň dvakrát za rok 
a želám si sa s ním stretávať vždy, keď to bude potrebné. 
 
 
7.  Pre komisára pre spravodlivosť je dodržiavanie zásad právneho štátu kľúčovou 

povinnosťou. Ako plánujete implementovať nedávne oznámenie Komisie v tejto veci 
a kedy by sme mali rátať s uverejnením prvej výročnej správy o právnom štáte? Ako 
zabezpečíte, že správa o právnom štáte bude podrobná a nevypracovaná pod tlakom 
dotknutých členských štátov, ktoré sa budú snažiť zmierniť jej obsah? Môžete ako 
komisár zodpovedný za právny štát zabezpečiť, že na základe mechanizmu, ktorý 
v tejto oblasti navrhli vaši predchodcovia, bude mať „nový komplexný európsky 
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mechanizmus právneho štátu“, ktorý predložíte, podobu záväzného komplexného 
medziinštitucionálneho mechanizmu, ktorý v plnej miere pokryje rozsah pôsobnosti 
článku 2 Zmluvy o EÚ – demokraciu, právny štát a základné práva – a bude sa 
opierať o každoročné monitorovanie nezávislými expertmi, ako to požadoval 
Európsky parlament vo svojom uznesení z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre 
Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, 
a že tento mechanizmus bude východiskom pre nápravné opatrenia vrátane ochrany 
rozpočtu Únie? Ste ochotný nadviazať na pozíciu, ktorú v tejto veci predložil 
Parlament, a zaviazať sa, že v tomto smere navrhnete nový právny predpis? Aké 
ďalšie opatrenia navrhujete na posilnenie právneho štátu v EÚ? V akej úlohe vidíte 
Európsku úniu, čo sa týka riešenia korupcie v členských štátoch? 

 
Ako sa zdôrazňuje v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky, pri ochrane našich 
základných hodnôt nemožno robiť kompromisy. Hrozby, ktorým je vystavený právny štát, 
ohrozujú právny, politický a hospodársky základ fungovania našej Únie.  
 
Ak budem potvrdený vo funkcii komisára, budem mať na starosti zabezpečenie dodržiavania 
zásad právneho štátu v celej Únii a mojou bezprostrednou prioritou bude vytvorenie 
komplexného európskeho mechanizmu právneho štátu. Budem sa opierať o podporu 
a usmernenia podpredsedníčky pre hodnoty a transparentnosť a takisto budem úzko 
spolupracovať s komisárom zodpovedným za susedstvo a rozšírenie s cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť vnútorného a vonkajšieho prístupu k právnemu štátu. 
 
Keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je predpokladom demokracie a základných práv, 
nový mechanizmus právneho štátu bude mať komplexný charakter. Tieto hodnoty sú 
navzájom natoľko úzko prepojené, že Komisia tým, že chráni právny štát, chráni aj základné 
práva a demokraciu. Mechanizmus bude napríklad zahŕňať otázky týkajúce sa plurality médií 
a volieb, ktoré majú súvislosť s uplatňovaním práva EÚ. 
 
Som presvedčený, že prvú výročnú správu o právnom štáte by sme mali prijať počas prvého 
roka funkčného obdobia Komisie. Táto správa bude obsahovať objektívny súhrn vývoja 
významných udalostí, pokiaľ ide o oblasť právneho štátu vo všetkých členských štátoch a na 
úrovni EÚ. Monitorovanie sa bude vzťahovať na všetky členské štáty, ale prirodzene bude 
podrobnejšie v tých členských štátoch, v ktorých boli zistené konkrétne riziká. Podstata 
a štruktúra nového mechanizmu a podávanie správ sa budú postupom času pravdepodobne 
vyvíjať. Takisto by som chcel vyjadriť nádej, že správa bude môcť slúžiť ako základ pre 
posilnenú medziinštitucionálnu spoluprácu. Na dosiahnutie konkrétnych výsledkov bude 
kľúčová podpora Európskeho parlamentu. Posilnenie právneho štátu je spoločnou 
zodpovednosťou všetkých inštitúcií EÚ a členských štátov a musíme spojiť sily. 
 
Okrem toho musíme prijať opatrenia, ktorými lepšie podporíme kultúru dodržiavania zásad 
právneho štátu, predídeme vývoju vedúcemu k nedostatkom v oblasti právneho štátu 
a zareagujeme, ak by došlo k obmedzeniu vnútroštátnych záruk v oblasti právneho štátu. 
 
Komisia bude v rámci zodpovednosti podpredsedníčky pre hodnoty a transparentnosť 
monitorovať dodržiavanie Charty základných práv Európskej únie členskými štátmi 
a každoročne bude podávať správu o jej uplatňovaní. Politické usmernenia zvolenej 
predsedníčky zahŕňajú záväzok prijať viaceré konkrétne opatrenia na rozvoj, ochranu 
a posilňovanie našej demokracie vrátane akčného plánu o európskej demokracii. 
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Pokiaľ ide o monitorovanie situácie v členských štátoch, Komisia sa opiera o rôzne zdroje 
odborných znalostí, ktoré okrem iného pochádzajú z orgánov Rady Európy, pričom sú úzko 
zapojené členské štáty a zainteresované strany. Zavedenie nezávislého externého odborného 
monitorovania by vyvolalo viacero otázok v súvislosti s legitímnosťou, vyváženosťou 
vstupných informácií a zodpovednosťou za výsledky. Externé odborné monitorovanie nemôže 
nahradiť posúdenie zo strany samotnej Komisie, najmä ak by závery Komisie mohli poslúžiť 
ako základ pre akty s právnymi a finančnými dôsledkami. 
 
Pokiaľ ide o ochranu rozpočtu Únie, prioritou je, aby Rada a Európsky parlament urýchlene 
prijali nariadenie predložené Komisiou o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti právneho štátu v členských štátoch. 
 
Pokiaľ ide o korupciu, v rámci európskeho mechanizmu právneho štátu sa takisto preskúma 
schopnosť členských štátov bojovať proti korupcii. Pripravovaná smernica o ochrane 
oznamovateľov sa stane dôležitou súčasťou súboru nástrojov EÚ v boji proti korupcii. 
 
 
8.  Jedným z najväčších úspechov predchádzajúceho funkčného obdobia je balík 

opatrení v oblasti ochrany údajov, ktorý tvorí všeobecné nariadenie o ochrane údajov 
a smernica o presadzovaní práva. Kľúčom k tomu, aby bola Európa skutočným 
svetovým lídrom v oblasti ochrany súkromia, je však účinné vykonávanie 
a presadzovanie uvedených predpisov. Vnútroštátne dozorné orgány zodpovedné za 
dohľad nad týmito predpismi a ich presadzovanie si nemôžu účinne plniť úlohy 
a uplatňovať svoje právomoci, pretože členské štáty im neposkytujú potrebné 
finančné, technické a ľudské zdroje, hoci im túto povinnosť výslovne ukladá zákon. 
Ako zabezpečíte, aby si vnútroštátne dozorné orgány mohli naplno vykonávať 
stanovené povinnosti? Začnete postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti tým 
členským štátom, ktoré nebudú poskytovať potrebné zdroje? 

 
Rozhodujúce je, aby si členské štáty plnili svoju povinnosť poskytovať primerané zdroje 
svojim vnútroštátnym orgánom pre ochranu osobných údajov. To je nevyhnutné na 
zabezpečenie riadneho presadzovania pravidiel EÚ v oblasti ochrany údajov. 
Viem, že vďaka novým právnym predpisom o ochrane údajov mnohé orgány pre ochranu 
osobných údajov získali dodatočné personálne a finančné zdroje. Som si vedomý toho, že sú 
medzi orgánmi pre ochranu osobných údajov naďalej rozdiely. 

Som odhodlaný zaradiť túto otázku na popredné miesto do programu v rámci dialógu 
s členskými štátmi. Ak vnútroštátny orgán pre ochranu osobných údajov nepresadzuje účinne 
pravidlá ochrany údajov z dôvodu nedostatku zdrojov, som pripravený využiť všetky 
dostupné nástroje, ktoré budem mať k dispozícii, vrátane začatia postupov v prípade 
nesplnenia povinnosti. 
Musíme naďalej finančne podporovať činnosti vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných 
údajov. Mám v pláne v roku 2020 v tejto podpore pokračovať. 
Takisto budem podporovať spoločné vyšetrovania medzi orgánmi pre ochranu osobných 
údajov, ktoré pre nich predstavujú spôsob, ako združovať zdroje a vymieňať si poznatky. 

 
 
9.  V posledných rokoch EÚ prijala aj viacero nariadení na zlepšenie bezpečnosti 

v rámci Únie, ktoré majú výrazný dosah na základné práva občanov vrátane ochrany 
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osobných údajov. Ochranu osobných údajov občanov v kontexte presadzovania 
práva zabezpečuje smernica o presadzovaní práva, ktorá nie je priamo uplatniteľná. 
Súhlasíte s tým, že pri rozširovaní kompetencií na úrovni EÚ v oblasti presadzovania 
práva by sa malo rovnako prioritne postupovať aj v oblasti základných práv pri 
ochrane údajov, a navrhnete nariadenie, ktorým sa nahradí spomínaná smernica, aby 
tak bola ochrana osobných údajov občanov v kontexte presadzovania práva záväzná 
a priamo uplatniteľná vo všetkých členských štátoch? 

 
Kľúčovým prvkom pri zabezpečovaní udržateľnosti a legitímnosti politík presadzovania práva 
je dodržiavanie základných práv vrátane pravidiel ochrany údajov. 
Smernica o ochrane údajov pri presadzovaní trestného práva je v porovnaní 
s predchádzajúcou právnou úpravou pozoruhodným krokom vpred. Ochrana osobných údajov 
v oblasti presadzovania práva sa v súčasnosti uplatňuje v celej Európskej únii. 

Som presvedčený, že najprv by sme sa mali zamerať na zabezpečenie jej účinného 
uplatňovania a presadzovania. Preto pozorne preskúmam, či členské štáty túto smernicu 
v plnej miere transponovali. 
Mali by sme dať novému právnemu predpisu čas, aby priniesol výsledky. Preskúmanie 
právnych predpisov bude príležitosťou na zhodnotenie a posúdenie praktického uplatňovania 
a fungovania smernice. V tejto súvislosti by sme mali zvážiť, či sa má pripraviť nový právny 
akt, aby sa viac posilnilo základné právo na ochranu údajov. 
 
10. Aké budú vaše hlavné priority v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach 

a trestného práva? Ako by ste ešte viac prehĺbili a uľahčili justičnú spoluprácu medzi 
členskými štátmi? Ako plánujete zlepšiť stav vykonávania nástrojov trestného práva 
EÚ, najmä smerníc o procesných zárukách? Ako si predstavujete ďalšie posilnenie 
činnosti a právomocí Eurojustu alebo Európskej prokuratúry a ich vzájomnej 
koordinácie? Predložíte návrh na revíziu európskeho zatykača?1 

 
 
Medzi moje priority v tejto oblasti bude patriť zlepšenie justičnej spolupráce medzi orgánmi 
v Európskej únii a s tretími krajinami. Chcem zabezpečiť, aby boli procesné práva osôb 
zapojených do trestného konania, obžalovaných osôb aj obetí, chránené v celej Únii. Takisto 
sa budem usilovať zabezpečiť, aby Eurojust a Európska prokuratúra mohli efektívne vyvíjať 
činnosť a mali primerané zdroje. 
  
Pokiaľ ide o justičnú spoluprácu, je dôležité posilniť dôveru medzi našimi členskými štátmi 
a pokračovať v budovaní európskeho priestoru spravodlivosti. Postarám sa o dôslednejšie 
dodržiavanie našich základných zásad justičných systémov, ako je nezávislosť, 
transparentnosť a efektívnosť, a to využívaním rôznych nástrojov, ktoré máme k dispozícii, 
ako je napríklad odborná justičná príprava na úrovni EÚ, hodnotiaca tabuľka justičných 
systémov a odporúčania v rámci európskeho semestra. Osobitný dôraz budem klásť na 
nezávislosť sudcov a justičných orgánov, ktoré sa pri cezhraničných trestných stíhaniach 
alebo výkone rozhodnutí musia navzájom o seba opierať. Takisto sa budem zaoberať otázkou, 

                                                
1 Táto otázka sa vypustí v prípade, ak Konferencia predsedov neschváli žiadosť o doplnenie jednej otázky 
k všeobecným otázkam. 
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ako by sa mohli zlepšiť väzenské podmienky v Únii, a zvážim, či by bolo vhodné v záujme 
posilnenia dôvery stanoviť minimálne štandardy týkajúce sa vyšetrovacej väzby. 
 
Som pevne presvedčený, že európske právo slúži občanom len vtedy, ak sa riadne uplatňuje. 
Využijem všetky možné prostriedky na zabezpečenie toho, aby odborníci z praxe mohli 
používať naše nástroje vrátane právne nezáväzných nástrojov (usmernení) a odbornej 
justičnej prípravy. Pozorne budem monitorovať, ako členské štáty vykonávajú právne 
predpisy v oblasti trestného práva, najmä smernice o procesných právach a právach obetí. 
V prípade potreby nebudem váhať presadzovať právo EÚ, a to aj začatím konania o nesplnení 
povinnosti. 
 
Pokiaľ ide o naše agentúry pôsobiace v oblasti trestnej justície, mojím cieľom je ich 
podporovať a ďalej rozvíjať ich kapacity v súlade s ich mandátmi. Pokiaľ ide o Eurojust, 
zabezpečím, aby sa nové nariadenie o Eurojuste úplne a správne vykonávalo od 12. decembra 
2019 a aby sa vykonávalo v plnom rozsahu, Rade predložím odporúčania na začatie rokovaní 
s vybranými tretími krajinami a budem naďalej podporovať projekt digitálnej trestnej justície, 
aby mohol Eurojust držať krok s vývojom v digitálnom veku. 
 
Pokiaľ ide o Európsku prokuratúru, som odhodlaný zabezpečiť, že bude môcť vykonávať 
svoje funkcie do konca budúceho roka. Teší ma, že sme pokročili v otázke vymenovania 
hlavného európskeho prokurátora. V politických usmerneniach sa požaduje, aby mohla 
Európska prokuratúra vyšetrovať a stíhať cezhraničný terorizmus, čo bude jednou z otázok, 
ktorej sa budem venovať počas môjho funkčného obdobia. 
 
Európsky zatykač je základným nástrojom trestnej justície v Únii. Európsky súdny dvor 
ukázal, že rámcové rozhodnutie možno vykladať tak, aby sa chránili základné práva. 
Úspešnosť systému európskeho zatykača je úplne závislá od účinnej spolupráce medzi 
členskými štátmi. Komisia v súčasnosti hodnotí súlad všetkých vnútroštátnych právnych 
predpisov, ktorými sa transponuje rámcové rozhodnutie, a preto zváži, či sú potrebné konania 
o nesplnení povinnosti. S ohľadom na posúdenie súladu budem vážne uvažovať aj o tom, či 
predložím návrh na revíziu európskeho zatykača. 
 


