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SK 
 

ODPOVEDE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

DOTAZNÍK PRE DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA 

Dubravka ŠUICA 

Dezignovaná podpredsedníčka pre demokraciu a demografiu 

 

1. Všeobecná spôsobilosť, angažovanosť na európskej úrovni a osobná nezávislosť 

Ktoré aspekty vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité na to, aby ste 

sa stali komisárkou a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za 

ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo vás motivuje? Ako budete prispievať 

k návrhu strategického plánu Komisie? Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako 

ho budete začleňovať do všetkých oblastí politiky svojho portfólia? Aké záruky 

nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste zabezpečili, aby 

žiadna vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla spochybniť plnenie 

vašich úloh v rámci Komisie? 

 

Už takmer tri desaťročia sa aktívne venujem politickej činnosti, tvorbe verejných politík, 

činnosti v regionálnej správe a miestnej samospráve, a zastávala som rôzne pozície v štátnej 

správe i politické funkcie. 

Vyše desať rokov som sa venovala procesu integrácie Chorvátska do EÚ, podporovala som 

ho a aktívne som sa doň zapájala. Počas tohto procesu som mala tú česť pôsobiť v rôznych 

funkciách, ktoré mi umožnili prispieť k príprave Chorvátska na členstvo v EÚ, najmä ako 

podpredsedníčka výboru chorvátskeho parlamentu pre európsku integráciu. 

Počas štvorročného funkčného obdobia som ako predsedníčka výboru chorvátskeho 

parlamentu pre rodinu, mládež a šport mala možnosť aktívne sa zapojiť do monitorovania 

a vykonávania národných politík v oblastiach, ktoré súviseli s otázkami týkajúcimi sa rodiny, 

s kvalitou života mladých ľudí, ochranou detí a mládeže pred akoukoľvek formou závislosti, 

ako aj s podporou športových aktivít a demografickou obnovou. 

Demokratické hodnoty boli pre mňa hnacou silou počas celej mojej politickej kariéry a neskôr 

sa stali súčasťou mojich politických záujmov a profesijnej zodpovednosti. 

Pracovala som na miestnych, regionálnych, národných a európskych úrovniach verejnej 

správy, 10 rokov som bola podpredsedníčkou Kongresu miestnych a regionálnych samospráv 

pri Rade Európy, ktorého hlavnými piliermi sú demokracia, zásada právneho štátu a ľudské 

práva. Preto som pripravená zhostiť sa úlohy, ktorá mi bola pridelená poverovacím listom pre 

portfólio demokracia a demografia. 

Pevne verím, že úzka spolupráca v rámci kolégia komisárov je nevyhnutná, ak sa má 

zabezpečiť súdržnosť, kvalita a účinnosť rôznych politík. Ak sa moja nominácia potvrdí, 

zaväzujem sa prísne dodržiavať princíp kolegiality. 

Hodlám pomáhať predsedníčke Komisie a svojim kolegom v ich úsilí o presadzovanie priorít 

EÚ. 
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Ak budem vymenovaná do funkcie podpredsedníčky, budem v plnej miere dodržiavať literu 

a ducha zmluvy, najmä povinnosť konať v európskom záujme a nebudem prijímať žiadne 

pokyny. 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 akýchkoľvek potrebných zmien ho urýchlene zaktualizujem. 

V súlade s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky Komisie Ursuly von der 

Leyenovej budem uplatňovať rodovú rovnosť v rámci svojho kabinetu, ako aj vo všetkých 

oblastiach mojej pôsobnosti. 

Ako poslankyňa Európskeho parlamentu, ktorou som od roku 2013, a ako podpredsedníčka 

organizácie EPP Women som vždy presadzovala rodovú rovnosť vo všetkých európskych 

politikách a v rámci európskych rozhodovacích procesov. Aktívne som sa venovala aj činnosti 

vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) a v rámci tejto činnosti som pracovala 

na zlepšení právnych predpisov týkajúcich sa rovnosti medzi ženami a mužmi. Vo svojej 

novej úlohe budem klásť dôraz na plnú účasť žien na demokratických procesoch. Pri riešení 

demografických výziev, ktorým Európa čelí, sa zameriam na aspekty, ktoré zasahujú najmä 

ženy. Dôraz budem klásť predovšetkým na to, aby mladé dievčatá mohli v plnej miere 

rozvíjať svoje schopnosti. 

Ako dlhoročná poslankyňa Európskeho parlamentu, do ktorého som bola zvolená na tri po 

sebe nasledujúce funkčné obdobia, si plním všetky povinnosti voči inštitúciám, a to aj 

predkladaním a aktualizovaním všetkých požadovaných vyhlásení o finančných záujmoch. 

Vždy som v plnej miere dodržiavala literu a ducha zmlúv EÚ a povinnosť konať v európskom 

záujme. 

 

2. Riadenie portfólia 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 pripravená prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie 

transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení 

vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych 

iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi 

pripravená poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

Úloha a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi 

 

Ak budem vymenovaná do funkcie podpredsedníčky pre demokraciu a demografiu, som 

odhodlaná prevziať plnú politickú zodpovednosť za opatrenia v mojej oblasti pôsobnosti, ako 

sa uvádza v poverovacom liste z 10. júla. Budem vykonávať svoje úlohy ako členka kolégia 

komisárov bez toho, aby bola dotknutá zásada kolegiality, a preto budem v plnej miere 

spolupracovať s ostatnými členmi kolégia. Ako sa stanovuje v poverovacom liste od zvolenej 

predsedníčky Komisie, my ako členovia kolégia komisárov rozhodujeme spoločne a za tieto 

naše rozhodnutia preberáme plnú zodpovednosť. 

 

Spolupráca s Európskym parlamentom je pre mňa nanajvýš dôležitá. Ako dlhoročná 

poslankyňa Európskeho parlamentu zvolená v troch po sebe nasledujúcich funkčných 

obdobiach som sa vždy zasadzovala za spoluprácu medzi všetkými európskymi inštitúciami. 

Tento prístup je v súlade s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky Komisie Ursuly 
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von der Leyenovej. Naším cieľom je posilniť partnerstvo medzi Európskou komisiou 

a Európskym parlamentom a ja sa do tohto procesu zapojím ochotne a v plnej miere vo 

funkcii podpredsedníčky Komisie. 

 

Zaväzujem sa v plnej miere spolupracovať s Európskym parlamentom v rámci tvorby politiky 

a politického dialógu, a to v každej fáze, počnúc navrhovaním uznesení až po rozpravy o nich. 

Znamená to najmä, že sa budem zúčastňovať na príslušných plenárnych diskusiách, na 

schôdzach výborov a trialógoch. Neustály dialóg medzi Európskou komisiou a Európskym 

parlamentom je vysokou prioritou pre budúce kolégium komisárov, ako sa uvádza 

v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej. Preto 

budem informovať parlamentné výbory o každom významnom vývoji v oblastiach, ktoré 

spadajú do oblasti mojej pôsobnosti a budem dbať na to, aby parlamentné výbory boli doň 

vždy zapojené, a zároveň budem rešpektovať dôležitosť rovnakého prístupu k Parlamentu 

a Rade. Ak budem zvolená za podpredsedníčku Európskej komisie, zaväzujem sa vytvoriť 

vzťahy s Európskym parlamentom, ktoré budú založené na otvorenosti, transparentnosti, 

vzájomnej dôvere, výmene informácií a pravidelnom podávaní správ. 

 

V plnej miere sa zaväzujem zabezpečiť pravidelnú výmenu informácií s predsedami 

príslušných parlamentných výborov a rovnako sa zaväzujem zabezpečiť svoju účasť na 

bilaterálnych stretnutiach. Uznávajúc význam otázok, ktoré vážení poslanci predkladajú 

Komisii, zabezpečím, aby sa na otázky, ktoré spadajú pod moju zodpovednosť, odpovedalo 

čo možno najrýchlejšie a najpresnejšie. 

 

Transparentnosť 

Ako poslankyňa Európskeho parlamentu som od Európskej komisie vždy žiadala plnú 

transparentnosť vo vzťahu k Európskemu parlamentu, ktorý reprezentuje hlas európskych 

občanov. S cieľom zvýšiť transparentnosť procesu tvorby politík a oživiť dôveru občanov 

v Európsku úniu zabezpečím, aby boli občania náležite informovaní o úlohe, akú Komisia 

zohráva a o tom, aký prínos majú pre nich naše politiky. Som presvedčená, že dobrá 

medziinštitucionálna spolupráca v plnej miere prispieva k efektívnosti, a preto je 

transparentnosť prostriedkom na zlepšovanie politík. 

 

Ak budem potvrdená vo funkcii podpredsedníčky, budem plne rešpektovať Rámcovú dohodu 

o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou z roku 2010 

a Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva z roku 2016. 

 

Prijímanie následných opatrení vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek 

týkajúcich sa legislatívnych iniciatív 

Ak budem potvrdená vo funkcii podpredsedníčky Európskej komisie, zaväzujem sa vo svojej 

oblasti zodpovednosti plne vykonávať ustanovenia zmluvy, rámcovej dohody 

a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. Zvolená predsedníčka Komisie Ursula 

von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na legislatívnu iniciatívu a ja 

úprimne verím, že práve týmto sa posilní pozícia občanov. Ďalej zabezpečím, aby Komisia na 

uznesenia Parlamentu prijaté väčšinou poslancov reagovala prostredníctvom legislatívneho 

návrhu v plnom súlade so zásadami proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. 

 

S cieľom identifikovať čo najlepší spôsob tvorby nových a lepších politík sa zaväzujem 

spolupracovať s Európskym parlamentom v každej fáze tohto procesu. V súlade s rámcovou 

dohodou Komisia účinným spôsobom nadviaže na uznesenia do troch mesiacov od ich 

prijatia. 
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Poskytovanie informácií a dokumentov 

Zohľadňujúc vyššie uvedenú dôležitú úlohu, ktorú zohráva obojstranný tok informácií, 

otvorenosť, transparentnosť, vzájomná dôvera a výmena informácií, som pevne presvedčená 

o význame poskytovania informácií a dokumentov. S cieľom prehĺbiť partnerstvo medzi 

Európskym parlamentom a Komisiou sa zaväzujem v plnej miere vykonávať ustanovenia 

Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 

a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva a takto v rámci mojich vzťahov 

k Európskemu parlamentu a Rade zabezpečiť rovnaký prístup. 

 

 

Otázky Výboru pre ústavné veci 

Konferencia o budúcnosti Európy 

3.  Aký máte názor na hlavné ciele, rozsah, koncepciu, štruktúru a účasť na 

plánovanej konferencii o budúcnosti Európy? Berúc do úvahy početné návštevy 

komisárov v členských štátoch a dialógy s občanmi v rámci diskusie o budúcnosti 

Európy v predchádzajúcich dvoch rokoch, čo by podľa vás predstavovalo pridanú 

hodnotu tejto konferencie? Ako si predstavujete úlohu Európskeho parlamentu 

a spôsoby spolupráce medzi inštitúciami Únie na konferencii? 

V tohtoročných májových voľbách do Európskeho parlamentu odovzdala svoj hlas viac ako 

polovica oprávnených voličov. Takáto volebná účasť poukazuje na zvýšený záujem občanov 

o európsku demokraciu. Tento zvýšený záujem musíme využiť a požiadať európske ženy 

a mužov všetkých vekových skupín z celej Únie, aby sa – spolu s európskymi inštitúciami – 

vyjadrili k budúcnosti Európskej únie. Musíme pozorne vnímať ich nádeje, obavy 

a očakávania vyplývajúce z reality, v ktorej žijú: či už súvisia s klímou, hospodárstvom, 

digitálnym vývojom, globalizáciou, demografickými zmenami alebo inými faktormi. Musíme 

posilniť prepojenie medzi očakávaniami občanov na jednej strane a politikami a iniciatívami 

presadzovanými na úrovni EÚ na strane druhej. 

 

S cieľom dosiahnuť, aby sa občania vo väčšej miere zapájali do našich demokracií, a to nad 

rámec účasti na voľbách, zvolená predsedníčka Komisie navrhla zorganizovať konferenciu 

o budúcnosti Európy, ktorá by sa mala začať v roku 2020 a mala by trvať dva roky. Hlavná 

myšlienka je jednoduchá: Európania musia mať možnosť vyjadriť sa k tomu, ako sa Únia 

riadi a aké výsledky prináša. 

 

Počas týchto dvoch rokov bude Komisia pokračovať vo svojich cenných skúsenostiach 

s aktívnou podporou účasti občanov na záležitostiach Európskej únie. Spolu so všetkými 

kolegami komisármi navštívime počas prvej polovice funkčného obdobia Komisie každý 

členský štát a zúčastníme sa na dialógoch s občanmi. Nadviažeme na takmer 1 800 dialógov 

s občanmi, ktoré sa uskutočnili v rámci mandátu súčasnej Komisie a ktoré prilákali 200 000 

Európanov na 635 miestach, aby prišli a hovorili o Európskej únii. Súčasťou mojej práce bude 

zvýšenie účasti na konferencii a na diskusiách o budúcnosti Európy s cieľom dosiahnuť, aby 

boli čo najprístupnejšie. Tým sa zabezpečí, aby občania reprezentujúci čo možno najširší 

prierez spoločnosti mali možnosť predstaviť svoje myšlienky a spoluvytvárať výsledok. 

Budem sa zaoberať spôsobmi, ako zvýšiť účasť online, a to najmä medzi mladými ľuďmi. 

 



 

 – 5 –   

Na tomto základe musíme spoločne stavať. Som pevne presvedčená, že konferencia je 

príležitosťou na znásobenie a spojenie úsilia inštitúcií a orgánov Únie o spoluprácu 

s občanmi. 

 

Dohodnúť sa na jasnom rozsahu a cieľoch je prvým krokom k úspešnej konferencii. S tým 

musíme začať hneď. Ak budem potvrdená vo funkcií podpredsedníčky pre demografiu 

a demokraciu, predložím predstavy Komisie týkajúce sa konceptu, štruktúry, harmonogramu 

a rozsahu konferencie, ktoré budú základom pre diskusiu s Európskym parlamentom a Radou. 

Som presvedčená, že aktívnou účasťou Európskeho parlamentu a jeho poslancov na 

konferencii zabezpečíme živú väzbu medzi občanmi a ich zástupcami. Podujatia organizované 

spoločne s Radou a členskými štátmi by Európu ešte viac priblížili k jej občanom. Teším sa 

na spoluprácu s Parlamentom a Radou a na plodné diskusie o koncepcii konferencie, aby sme 

ju mohli riadne zrealizovať. 

 

Konferencia sa bude zaoberať aj zlepšením systému navrhovania hlavných kandidátov 

a nadnárodných kandidátnych listín. Ide o špecifickú činnosť, ktorá je oddelená od ostatných 

aktivít a harmonogramov, a konferencia by mala svoje návrhy predložiť najneskôr do leta 

2020. Tento proces budú riadiť Parlament a Rada v úzkej spolupráci s dezignovanou 

podpredsedníčkou pre hodnoty a transparentnosť, ktorá zabezpečí, aby Komisia vystupovala 

v týchto diskusiách ako čestný sprostredkovateľ. Komisia sa potom v týchto otázkach bude 

riadiť odporúčaniami konferencie, konať v oblasti svojej právomoci a podporí Európsky 

parlament pri zmene volebného zákona a zaistení jeho schválenia v Rade. 

 

 

4.  Domnievate sa, že v nadväznosti na túto konferenciu by Komisia mala byť 

pripravená predložiť konkrétne návrhy zamerané na úpravu fungovania Únie, najmä 

prostredníctvom revízie zmlúv v súlade s článkom 48 ZEÚ? Ktoré oblasti považujete za 

prioritné na diskusiu na konferencii v súvislosti s možným predkladaním takýchto 

návrhov? 

Som presvedčená, že konferencia o budúcnosti Európy by mala podporovať rozhovory medzi 

inštitúciami a politickými predstaviteľmi Únie na jednej strane a európskymi občanmi 

a občianskou spoločnosťou na strane druhej a jej prvoradým cieľom by malo byť vzájomne si 

načúvať. Konferencia by však mala viesť ku konkrétnemu výsledku vo forme jasného 

záväzku inštitúcií voči občanom Európy. Bolo by to znamením, že európska demokracia je 

neustálym procesom, ktorému by sa malo dariť nielen vo volebnom, ale aj v medzivolebnom 

období. 

 

Pokiaľ ide o námety a témy diskusie: som presvedčená, že potrebujeme otvorenú myseľ 

a musíme si vypočuť názory Európanov, ako aj názory inštitúcii, ktoré im slúžia. Vrátim sa 

k svojej odpovedi na tretiu otázku: domnievam sa, že je zásadné, aby sme získali širokú škálu 

názorov z celej Európy a z rôznych častí našej spoločnosti. Preto sa osobitne zameriam na to, 

aby sa do konferencie zapojilo čo najviac ľudí. Z môjho pohľadu bude tiež dôležité spojiť dve 

časti môjho portfólia. Otázka demografickej zmeny sa týka mnohých komunít naprieč celou 

Úniou. Verím, že to je téma, o ktorej by sme mali diskutovať a ktorá by mala byť súčasťou 

konferencie o budúcnosti Európy. 

 

Pokiaľ ide o nadväzujúce kroky, ich forma by sa mala odvíjať od ich funkcie: najprv by sme 

sa mali dohodnúť na našich cieľoch a ambíciách a až potom by sme sa mali rozhodnúť, ktoré 

opatrenia sú na ich dosiahnutie najvhodnejšie. Bez toho, aby bol dotknutý výsledok 
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konferencie a právomoci inštitúcií, zvolená predsedníčka von der Leyenová uviedla, že je 

pripravená nadviazať na to, čo sa na konferencii odsúhlasí, v prípade potreby aj 

prostredníctvom legislatívnych opatrení. Tieto legislatívne opatrenia môžu skutočne prispieť 

k nášmu spoločnému pracovnému programu v druhej polovici nášho mandátu. Zvolená 

predsedníčka vo svojich politických usmerneniach tiež uviedla, že sa nebráni zmene zmlúv, 

musíme však v prvom rade využiť plný potenciál, ktorý je v nich vytýčený. 

 

 

Občianske práva a konzultácie 

5.  Aké iniciatívy plánujete prijať na dosiahnutie úplného a harmonizovaného 

vykonávania práv vyplývajúcich z občianstva EÚ občanmi EÚ, najmä vzhľadom na 

zamýšľané vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie? Domnievate sa, že je potrebné 

predĺžiť uplatňovanie práv vyplývajúcich z občianstva uvedených v článku 20 ods. 2 

ZFEÚ prostredníctvom postupu podľa článku 25 ZFEÚ? Ak áno, aké iniciatívy by ste 

zvažovali? 

V mojom portfóliu je stredom záujmu predovšetkým občan, pretože to má rozhodujúci 

význam pre zlepšovanie demokracie, využitie príležitostí a riešenie výziev súvisiacich 

s demografickými zmenami. V tejto súvislosti je dôležité, aby občania EÚ mali možnosť 

v plnej miere uplatňovať svoje práva vyplývajúce z občianstva EÚ. Moja kolegyňa, 

dezignovaná podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť, sa bude tejto otázke venovať 

konkrétnejšie. 

 

Ako v tejto súvislosti uviedol Súdny dvor, občianstvo EÚ má byť základným statusom 

štátnych príslušníkov členských štátov. Ako zdôraznil aj Parlament, považujem za 

nevyhnutné, aby občania lepšie poznali svoje práva vyplývajúce z občianstva EÚ a rovnako 

nevyhnutné je podporovať uplatňovanie týchto práv, a to aj zvýšením právnej istoty. 

 

Ďalšia správa o občianstve EÚ, ktorá sa má vydať v roku 2020, bude dobrou príležitosťou 

zvážiť potrebu aktualizovaného usmernenia o práve na voľný pohyb s prihliadnutím na 

judikatúru Súdneho dvora. Kľúčový význam bude mať aj presadzovanie a zabezpečenie 

riadneho uplatňovania aquis Únie prostredníctvom dialógu s členskými štátmi, pretože 

poskytuje občanom posilnenú podporu pri uplatňovaní ich práv. Správa o občianstve EÚ 

rovnako poskytuje dobrú príležitosť na riešenie otázky možného rozšírenia práv 

vyplývajúcich z občianstva EÚ prostredníctvom postupu podľa článku 25 ZFEÚ. 

 

Pokiaľ ide o konkrétnu otázku, ako by sa práva občanov EÚ a Spojeného kráľovstva mohli po 

vystúpení Spojeného kráľovstva zachovať, dohodu o vystúpení považujem za najlepšie 

riešenie na zachovanie týchto práv. V prípade scenára bez dohody súčasná Komisia vyzvala 

členské štáty, aby zaujali veľkorysý prístup k právam občanov Spojeného kráľovstva, ktorí už 

majú pobyt na ich území. Členské štáty EÚ27 zaviedli vnútroštátne krízové opatrenia 

s cieľom zabezpečiť, aby štátni príslušníci Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci 

z krajín mimo EÚ mohli po vystúpení bez dohody zostať v najbližšom období osobami 

s oprávneným pobytom. Komisia spolu s členskými štátmi EÚ27 pracuje na tom, aby sa 

uplatňoval jednotný celkový prístup, pričom si však uvedomuje, že na úrovni jednotlivých 

štátov treba k tejto problematike pristupovať s určitou flexibilitou. Na svojich webových 

stránkach venovaných pripravenosti na brexit Komisia poskytuje prehľad všetkých krízových 

opatrení, ktoré jednotlivé štáty prijali v oblasti práv na pobyt. 
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6.  Ako si predstavujete účasť občanov a občianskej spoločnosti na konferencii 

o budúcnosti Európy? Ako budete začleňovať ich príspevky do výsledku konferencie? 

Akú máte predstavu o tom, ako by výsledky dialógov s občanmi, ktoré sa uskutočnili 

v členských štátoch, mohli prispieť k práci konferencie? Aký je váš názor na návrhy 

predsedov Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na 

zriadenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny s cieľom preskúmať návrhy trvalého 

mechanizmu pre dialógy s občanmi a konzultácie s občanmi, podľa možnosti v rámci 

ročných programových cyklov? Aké konkrétne návrhy by ste predložili, pokiaľ ide 

o jeho konkrétne ciele a spôsoby fungovania? Ako si predstavujete zohľadnenie 

takéhoto návrhu v rámci konferencie o budúcnosti Európy? 

Hlavnou zásadou musí byť, že diskusia o budúcnosti Európy musí vychádzať z reality 

bežných občanov. Preto som presvedčená, že konferencia by mala podporovať rozhovory 

medzi európskymi občanmi a občianskou spoločnosťou na jednej strane a inštitúciami 

a politickými predstaviteľmi Únie na strane druhej o všeobecných témach súvisiacich s našou 

politickou agendou. Budeme ich v prvom rade pozorne počúvať a zhromaždíme ich názory, 

čo prispeje k formovaniu našich budúcich politík. 

 

Inštitúcie EÚ a členské štáty získali v posledných rokoch skúsenosti s aktívnou spoluprácou 

s občanmi Európskej únie. Len Komisia sa zúčastnila na takmer 1 800 dialógoch s občanmi, 

na ktorých sa zišlo viac ako 200 000 účastníkov na 635 miestach v celej Európskej únii. 

Komisia okrem toho uskutočňuje rozsiahle konzultácie pred vydaním legislatívnych návrhov 

v kontexte cyklu tvorby politík. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo 

svojej Výhľadovej správe o regulačnej politike z roku 2018 (2018 Regulatory Policy Outlook) 

zaradila Komisiu na prvé miesto, pokiaľ ide o zapojenie zainteresovaných strán. 

 

Konferencia by mala urobiť ďalší krok, pokiaľ ide o možnosť občanov vyjadriť sa 

k budúcnosti Európy. Plne si uvedomujem, že dôveryhodnosť celého procesu bude závisieť 

od transparentnosti a primeraných následných opatrení. Preverím možnosti, ako to 

zabezpečiť. V tejto súvislosti som si vedomá návrhu Výboru regiónov a Európskeho 

hospodárskeho a sociálneho výboru, pokiaľ ide o trvalý mechanizmu pre dialógy s občanmi 

a konzultácie s občanmi. Som pripravená a ochotná posúdiť najúčinnejšie metódy s cieľom 

zabezpečiť takéto trvalé zapojenie. Konferencia o budúcnosti Európy je jedným z dôležitých 

krokov týmto smerom. 

 

 

Subsidiarita a národné parlamenty 

7.  Ako komisárka zodpovedná za zabezpečenie toho, aby legislatívne návrhy boli 

v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality, aké opatrenia považujete za vhodné 

v nadväznosti na návrhy, ktoré podporil Európsky parlament s cieľom posilniť politický 

dialóg s národnými parlamentmi a podnety od nich, ako napríklad: 

 – praktické opatrenia, ktoré národným parlamentom umožnia technické 

predĺženie lehoty 8 týždňov na to, aby vzniesli námietky v súvislosti so zásadou 

subsidiarity; 

 – návrhy na uľahčenie proaktívnejšej a pozitívnejšej úlohy národných 

parlamentov ako zdroja návrhov (známe aj ako tzv. mechanizmus „zelenej karty“)? 
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 Boli by ste za to, aby sa zaviedol každoročný európsky týždeň, v ktorom by 

poslanci národných parlamentov súčasne diskutovali o európskych záležitostiach 

s komisármi a poslancami Európskeho parlamentu? 

Zlepšenie účasti na našej európskej demokracii je ústredným bodom môjho portfólia. Podľa 

môjho názoru to tiež znamená, že by sa mala uľahčiť účasť národných parlamentov, ktoré sú 

zdrojom demokratickej legitimity, na rozhodovacom procese EÚ. Podobne ako Európsky 

parlament vnímam potrebu posilniť náš dialóg s národnými parlamentmi a zlepšiť 

uplatňovanie zásady subsidiarity a proporcionality v právnych predpisoch EÚ. Dezignovaný 

podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad sa bude tejto otázke 

venovať konkrétnejšie. 

 

Osobitná skupina pre subsidiaritu a proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ 

položila v tejto súvislosti dôležitý základ. V reakcii na jej odporúčania Komisia vo svojom 

oznámení „Zásady subsidiarity a proporcionality: Posilnenie ich úloh v tvorbe politík EÚ“ 

z októbra 2018 prijala niekoľko záväzkov, ktoré si teraz plní a ktoré v plnej miere 

podporujem. Komisia predovšetkým od decembra tohto roku po prvýkrát nezapočíta obdobie 

Vianoc a Nového roka do osemtýždňovej lehoty, ktorú majú národné parlamenty na kontrolu 

subsidiarity, pokiaľ ide o návrhy Komisie. Vďaka tejto zmene v harmonograme budú mať 

národné parlamenty dostatok času uskutočniť preskúmanie. Komisia okrem toho výrazne 

zvýši viditeľnosť príspevkov národných parlamentov k právnym predpisom EÚ tým, že 

poskytne súhrnné odpovede, ak značný počet národných parlamentov vysloví obavy 

v súvislosti s dodržiavaním zásady subsidiarity, a to aj v prípade, že nebol prekročený prah na 

uplatnenie postupu žltej karty stanoveného v zmluvách. Cieľom týchto „súhrnných odpovedí“ 

je poskytnúť národným parlamentom a európskym spoluzákonodarcom v jednom verejnom 

dokumente úplný obraz o všetkých obavách vyslovených v súvislosti s dodržiavaním zásady 

subsidiarity spolu s postojom, ktorý k tomu zaujala Komisia. V nadväznosti na hodnotenie 

vykonávania zásad „lepšej tvorby práva“ si Komisia už plní svoj záväzok, a síce uľahčiť 

národným parlamentom ich príspevky a zlepšiť posudzovanie subsidiarity pri hodnotení 

existujúcich právnych predpisov a pri príprave nových legislatívnych návrhov. Chcela by som 

však zdôrazniť, že Komisia nie je jediným aktérom, pokiaľ ide o zlepšenie uplatňovania zásad 

subsidiarity a proporcionality. Týka sa to rovnako aj Európskeho parlamentu a Rady. 

 

Pokiaľ ide o tzv. mechanizmus „zelenej karty“ som toho názoru, že aspoň v krátkodobom 

horizonte by nemalo byť naším cieľom vytvoriť nový zložitý a formálny mechanizmus, ktorý 

by si vyžadoval zmenu zmlúv. Namiesto toho by sme mali podporiť národné parlamenty, aby 

využili možnosti, ktoré majú dnes k dispozícii. V rámci etablovaného politického dialógu 

môžu vyjadrovať svoje názory na ročný pracovný program Komisie a môžu kedykoľvek 

požiadať Komisiu o legislatívne návrhy alebo iné iniciatívy. Iniciatívy národných 

parlamentov týkajúce sa potravinového odpadu z roku 2015 a sociálnej zodpovednosti 

podnikov z roku 2016 sa v prijatých právnych predpisoch skutočne zohľadnili. 

V neposlednom rade som za posilnenie priamej výmeny s národnými parlamentmi a dôrazne 

podporujem iniciatívu zvolenej predsedníčky, aby sa návštevy členov Komisie v národných 

parlamentoch a diskusie s poslancami národných parlamentov o aktuálnych európskych 

otázkach stali bežnou praxou. 

 

Rovnako podporujem zavedenie každoročného európskeho týždňa, v ktorom by poslanci 

národných parlamentov súčasne diskutovali o európskych záležitostiach s komisármi 

a poslancami Európskeho parlamentu. V kontexte kontroly hospodárskych a rozpočtových 

politík považujem každoročný Európsky parlamentný týždeň za dobrý príklad, ktorým sa 
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proces európskeho semestra obohatí o parlamentnú perspektívu. Mohli by sme zvážiť 

rozšírenie tejto praxe na iné oblasti politiky. Takéto podujatia prispievajú k zabezpečeniu 

demokratickej zodpovednosti bez toho, aby boli dotknuté právomoci národných parlamentov 

a Európskeho parlamentu a prispievajú k rozvoju európskej verejnej sféry. 

 

Práce na všetkých týchto prvkoch bude viesť dezignovaný podpredseda pre 

medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad. Plne sa zaväzujem úzko s ním 

spolupracovať, pokiaľ ide o tieto otázky, a najmä v súvislosti s konferenciou o budúcnosti 

Európy, ktorej kľúčovým prvkom bude politický dialóg s národnými parlamentmi a ich 

prínos. 

 


