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HR 

 

ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Vĕra JOUROVÁ 

Kandidatkinja za potpredsjednicu za vrijednosti i transparentnost 

 

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 svoje neovisnosti i kako ćete se pobrinuti za to 

da Vaše prošle, sadašnje ili buduće aktivnosti ne dovedu u pitanje obnašanje Vaših 

dužnosti u Komisiji? 

Kao povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova neumorno sam 

radila na jačanju pravosuđa i temeljnih prava u Europi, primjerice tako što sam osigurala 

osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja, donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka i 

Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Predvodila sam rad Komisije na 

suzbijanju rasizma, ksenofobije i antisemitizma, na zaštiti prava lezbijki, homoseksualaca, 

biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba (LGBTI) i na uključivanju Roma. Radila 

sam i na zaštiti prava građana EU-a, među ostalim mjerama za osiguranje slobodnih i 

pravednih europskih izbora.  

I kao povjerenica i prethodno kao češka ministrica za regionalni razvoj pokazala sam da imam 

duboki osjećaj dužnosti poduzimati konkretne mjere za poboljšanje života građana. Godinama 

se aktivno zalažem za europsku integraciju i snažno sam podupirala pristupanje Češke 

Europskoj uniji 2004. Čvrsto vjerujem da je 15 godina članstva donijelo znatne koristi i 

Češkoj i Europskoj uniji u cjelini.  

Počašćena sam kandidaturom za potpredsjednicu za vrijednosti i transparentnost i svoj rad 

namjeravam temeljiti na dosadašnjem radu na mjestu povjerenice za pravosuđe, zaštitu 

potrošača i ravnopravnost spolova. U skladu s političkim smjernicama novoizabrane 

predsjednice von der Leyen cilj mi je da Europska unija postane demokratičnija, 

transparentnija i otpornija na nove prijetnje njezinim demokratskim društvima i temeljnim 

pravima njezinih građana. Prije svega, odlučno ću braniti temeljne vrijednosti Europske unije, 

uključujući vladavinu prava. 

Portfeljem vrijednosti i transparentnost nastoje se izvući pouke iz nedavnih izazova te ojačati 

Europsku uniju, približiti je njezinim građanima i braniti europske vrijednosti. Jak odaziv 

birača na europskim izborima 2019. pokazatelj je obnovljenog zanimanja i strasti građana za 

Europsku uniju. Ne smijemo razočarati njihove nade. 
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Kao povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova dala sam veliku 

važnost svim aspektima prava žena i rodne ravnopravnosti: ekonomskom osnaživanju, 

jednakim plaćama, ulozi žena u donošenju političkih odluka, borbi protiv rodno uvjetovanog 

nasilja i promicanju rodne ravnopravnosti na međunarodnoj razini. Ta ću nastojanja i dalje 

podupirati kao potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost jer je ravnopravnost žena i 

muškaraca jedna od temeljnih vrijednosti Unije sadržanih u članku 2. Ugovora o Europskoj 

uniji (UEU) i članku 23. Povelje o temeljnim pravima. Rodno osviještena politika 

podrazumijeva pomno razmatranje mogućih učinaka svake inicijative na ulogu žena u 

gospodarstvu i društvu u cjelini. Nastojat ću zadržati taj pristup u Kolegiju i blisko surađivati 

s povjerenikom za ravnopravnost. 

Strastveno vjerujem u važnost izgradnje povjerenja u naše demokratske institucije. Povjerenje 

javnosti u rad Europske komisije može se zajamčiti samo ako je ona potpuno neovisna i 

slobodna od vanjskog utjecaja. Svečanu prisegu u skladu s člankom 245. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije (UFEU) shvaćam vrlo ozbiljno. Kao povjerenica za pravosuđe, 

zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova pokazala sam svoju potpunu neovisnost i djelovala 

u interesu Europe. Europskom parlamentu jamčim da sam strogo vodila računa o tome da 

izbjegnem sve veze s gospodarskim djelatnostima koje bi dovele do sukoba interesa te da sam 

u potpunosti ispunila svoje obveze u skladu s izjavom o sukobu interesa. Ako dođe do 

promjena, dopunit ću tu izjavu. U potpunosti ću poštovati Kodeks ponašanja povjerenika i 

obveze neovisnosti, transparentnosti, nepristranosti i raspoloživosti predviđene člankom 17. 

stavkom 3. UEU-a i člankom 245. UFEU-a te obvezu čuvanja poslovne tajne iz članka 339. 

UFEU-a. Neću tražiti ni primati upute nijednog tijela izvršne vlasti ili drugog tijela te ću se 

suzdržavati od djelovanja koja nisu u skladu s mojim dužnostima, primjerice obavljanja 

drugog zanimanja.  

 

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? 

U potpunosti ću preuzeti političku odgovornost za aktivnosti u području za koje sam 

nadležna, kako je utvrđeno u mojem mandatnom pismu. Čvrsto vjerujem u kolegijalno 

donošenje odluka i blisko ću surađivati s kolegama kako bismo ispunili obveze koje je 

novoizabrana predsjednica von der Leyen preuzela u političkim smjernicama predstavljenima 

Europskom parlamentu. Konkretnije, blisko su surađivati s kandidatima za potpredsjednike 

Marošom Šefčovičem i Dubravkom Šuicom u Skupini povjerenika za novi poticaj europskoj 

demokraciji, kojom ću predsjedati. Posebno ću blisko surađivati i s kandidatom za 

potpredsjednika Reyndersom u iznimno važnom radu na vladavini prava. S obzirom na 

horizontalnu odgovornost za Povelju o temeljnim pravima, surađivat ću sa svim kolegama 

kako bismo zajednički osigurali primjenu temeljnih prava u svim područjima politike, 

uključujući digitalnu transformaciju, migracije i sigurnost.  

Suradnja s Europskim parlamentom iznimno mi je važna. U potpunosti sam spremna 

odgovarati Europskom parlamentu i omogućiti mu da u što većoj mjeri vrši demokratski 
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nadzor, kako je utvrđeno u Okvirnom sporazumu o odnosima između Europskog parlamenta i 

Komisije. U okviru svojih sadašnjih dužnosti povjerenice za pravosuđe, zaštitu potrošača i 

rodnu ravnopravnost prisustvovala sam redovitim dijalozima s odborima ECON, FEMM, 

IMCO, JURI i LIBE te saslušanjima privremenih odbora, kao što su PANA i TAXE3, u duhu 

otvorenosti i poštovanja. Na zahtjev Parlamenta poduzela sam više zakonodavnih inicijativa, 

među ostalim za ravnotežu poslovnog i privatnog života i zaštitu zviždača. Raduje me i što ću 

zajedno s Europskim parlamentom imati aktivnu ulogu u konferenciji o budućnosti Europe. 

Kao potpredsjednica nadležna za transparentnost blisko ću surađivati s Parlamentom i 

Vijećem na povećanju transparentnosti u cijelom zakonodavnom postupku. Osim toga, 

obvezujem se objavljivati sve kontakte koje ću uspostaviti i sastanke koje ću održavati s 

profesionalnim organizacijama ili samozaposlenim pojedincima o bilo kojem pitanju 

povezanom s donošenjem i provedbom politika EU-a. 

Budem li potvrđena kao potpredsjednica, čvrsto se obvezujem na redoviti dijalog i 

komunikaciju. U svojim političkim smjernicama i mandatnim pismima novoizabrana 

predsjednica von der Leyen ističe namjeru da ojača poseban odnos između Europskog 

parlamenta i Komisije.  

Osigurat ću jednako postupanje prema tim dvama suzakonodavcima, i u smislu odgovornosti i 

u smislu razmjene informacija. Pobrinut ću se da osobno sudjelujem u pregovorima i da 

budem dostupna Europskom parlamentu i relevantnim odborima kad god je to moguće.  

 

Pitanja Odbora za ustavna pitanja 

 

3. Izborno pravo 

 

Ne dovodeći u pitanje rasprave koje bi se mogle voditi na planiranoj konferenciji o 

budućnosti Europe, koje mjere i inicijative smatrate potrebnima za jačanje europske 

dimenzije europskih izbora i svijesti građana o njihovoj važnosti? Prema Vašem 

mišljenju, na koji bi način Komisija mogla doprinijeti dovršenju postupka ratifikacije 

izbornog zakona od strane država članica? Koji je Vaš stav o uvođenju transnacionalne 

izborne jedinice u kojoj bi se za glasove nadmetale nadnacionalne liste predvođene 

vodećim kandidatima? Smatrate li da bi to bilo u skladu s načelom degresivne 

proporcionalnosti? Nadalje, ne bi li to podrazumijevalo paralelnu i istovremenu 

reviziju pravila glasovanja u Vijeću? Koje su Vaše namjere kad je riječ o borbi protiv 

vanjskih uplitanja u nacionalne i europske izbore? Koje regulatorne korake 

namjeravate poduzeti u tom smislu? Kako vidite ulogu radne skupine Stratcom u 

budućnosti?  

 

Ne dovodeći u pitanje rasprave koje bi se mogle voditi na planiranoj konferenciji o 

budućnosti Europe, koje mjere i inicijative smatrate potrebnima za jačanje europske 

dimenzije europskih izbora i svijesti građana o njihovoj važnosti? 

 

Veći odaziv birača na europskim izborima 2019. pokazatelj je obnovljenog zanimanja 

građana za Europsku uniju i njihova angažmana. Dobili smo priliku, ali i odgovornost, da 

iskoristimo ovaj trenutak kako bismo stvorili Europu s kojom se građani mogu više 

identificirati. Europska demokracija i dalje je ponekad predaleko od naroda. Tim se 

problemom moramo pozabaviti i osigurati da građani imaju osjećaj da mogu utjecati na stvari 

na europskoj razini. U tom kontekstu građani prije svega moraju moći u potpunosti ostvarivati 
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svoja politička prava i vjerovati da je njihov glas važan. Zato moramo ojačati transparentnost, 

poboljšati način na koji institucije EU-a komuniciraju s građanima, povećati otpornost na 

prijetnje demokraciji i pozabaviti se institucionalnim aspektima. 

 

Kako je naglašeno u političkim smjernicama, to znači da treba poboljšati sustav glavnog 

kandidata i pozabaviti se pitanjem transnacionalnih lista na europskim izborima koje bi bile 

komplementarno sredstvo europske demokracije. 

 

Želim se usredotočiti i na praktične mjere za olakšanje i modernizaciju političkog 

sudjelovanja. Ostvarivanje biračkog prava neizostavan je dio aktivnog građanstva i socijalne 

uključenosti i razmotrit ću kako bismo to mogli poboljšati. Europa treba biti prisutna tamo 

gdje su glasači, a to je sve više na internetu. Već bismo se trebali pripremati za izbore 2024. 

da bismo zadovoljili potrebe društva koje se mijenja, težnje mladih i isključenih osoba te 

iskoristili mogućnosti digitalnih tehnologija i suočili se s njihovim rizicima. 

 

Predložit ću mjere za produbljivanje europske dimenzije europskih parlamentarnih izbora i 

svijesti građana o njihovoj važnosti, na temelju prethodnih preporuka i iskustva stečenog na 

europskim izborima 2014. i 2019. Poduprijet ću veću transparentnost i odgovornost u 

europskom političkom okruženju. Zajedno bismo trebali ojačati vezu između nacionalnih i 

europskih političkih stranaka te je učiniti vidljivijom građanima tijekom kampanja. Razmotrit 

ću kako više pomoći europskim građanima koji imaju poteškoće s ostvarivanjem biračkog 

prava i druge mjere kojima se potiče sudjelovanje građana. Promicat ću opsežno, 

uravnoteženo i nepristrano medijsko izvješćivanje, među ostalim tako da prijenos debata 

među kandidatima bude dostupan u svim državama članicama. 

 

Medijski pluralizam ključan je stup europskog demokratskog sustava. Koristit ću alat za 

praćenje medijskog pluralizma za utvrđivanje rizika za pluralizam u sektoru medija i 

predložiti prekogranične projekte u cilju podupiranja neovisnog i raznovrsnog novinarstva. 

 

Pobrinut ću se da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristimo programe financiranja kako bismo 

podigli razinu svijesti o europskom građanstvu i pravima koja se njime stječu. Sljedeće 

Izvješće o građanstvu EU-a, koje će biti objavljeno 2020., trebalo bi biti posebno posvećeno 

njegovanju i razvoju biračkih prava građana. Građani EU-a imaju pravo i kandidirati se na 

izborima u državi boravišta, neovisno o svojem državljanstvu, i ja ću podržati ostvarivanje tog 

prava. 

 

Blisko ću surađivati s Parlamentom, državama članicama i europskim političkim strankama 

na promicanju istinski europskog demokratskog prostora. Služit ću se podacima koje je 

Europski parlament prikupio pri ocjeni izbora i mnoštvom povratnih informacija dobivenih od 

država članica i političkih stranaka o provedbi europskih izbora. 

 

Prema Vašem mišljenju, na koji bi način Komisija mogla doprinijeti dovršenju 

postupka ratifikacije izbornog zakona od strane država članica? 

 

Svjesna sam da četiri države članice još nisu odobrile reformu izbornog zakona dogovorenu 

prošle godine. Važno je da dovršimo taj proces jer je to temelj za daljnje reforme prije izbora 

2024. Iako Komisija nema službenu ulogu u tom procesu, surađivat ću s te četiri države 

članice kako bismo postigli napredak u tom procesu i objasnili promjene i dodanu vrijednost 

koju donose. Komisija bi trebala nastaviti podupirati nastojanja država članica u tom 
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području, među ostalim u okviru nedavno uspostavljene europske mreže za suradnju u 

području izbora.  

 

Koji je Vaš stav o uvođenju transnacionalne izborne jedinice u kojoj bi se za glasove 

nadmetale nadnacionalne liste predvođene vodećim kandidatima? Smatrate li da bi to 

bilo u skladu s načelom degresivne proporcionalnosti? Nadalje, ne bi li to 

podrazumijevalo paralelnu i istovremenu reviziju pravila glasovanja u Vijeću?  

 

Kao što je primijećeno u političkim smjernicama novoizabrane predsjednice, iskustvo na 

europskim izborima 2019. jasno pokazuje da moramo preispitati način na koji imenujemo i 

biramo čelnike naših institucija. U tom kontekstu i kao dopunski instrument europske 

demokracije, trebali bismo iskoristiti iskustvo stečeno u primjeni sustava glavnog kandidata i 

pozabaviti se pitanjem transnacionalnih lista na europskim izborima. Takve liste mogle bi 

ojačati europsku dimenziju izbora jer bi građanima u različitim državama članicama 

omogućile da glasuju za iste kandidate u cijeloj Europi. S druge strane, u slučaju uspostave 

transnacionalne izborne jedinice bilo bi važno osigurati da zastupnici mogu predstavljati 

birače koji su za njih glasali i s njima blisko komunicirati, iz razloga odgovornosti i zato da bi 

ih mogli saslušati i zalagati se za njihove interese. 

 

Konferencija o budućnosti Europe bit će prilika za dogovor o odgovarajućim daljnjim 

koracima. Konkretne prijedloge o pitanjima kao što su transnacionalne liste trebalo bi iznijeti 

do ljeta 2020. kako bi bili doneseni na vrijeme za izbore 2024. Predstavljat ću Komisiju na 

konferenciji o tom pitanju i imat ću aktivnu posredničku ulogu u raspravama između 

Europskog parlamenta i Vijeća o poboljšanju sustava glavnog kandidata i o pitanju 

transnacionalnih lista. Komisija može dati svoj doprinos u smislu mogućnosti kojima se 

osigurava praktična izvedivost i dodana vrijednost transnacionalnih lista.  

 

Komisija će djelovati u skladu s prijedlozima s te konferencije, u okviru svojih ovlasti, i 

podržati Parlament u izmjeni europskog izbornog zakona. Čvrsto se obvezujem na blisku 

suradnju sa svim relevantnim dionicima u cijelom tom procesu, posebno s Odborom za 

ustavna pitanja i svim drugim relevantnim tijelima u Europskom parlamentu, Vijeću za opće 

poslove, nacionalnim parlamentima te, što nije ništa manje važno, s čelnicima političkih 

stranaka. 

 

Smatram da, ovisno o njihovom konkretnom obliku, transnacionalne liste same po sebi nisu 

protivne načelu degresivne proporcionalnosti. Ako se postigne dogovor o transnacionalnim 

listama, dva različita sustava mogla bi se paralelno primjenjivati. 

 

Stoga smatram da nije potrebno ni poželjno dovoditi ih u vezu s pravilima glasovanja u 

Vijeću. 

 

Koje su Vaše namjere kad je riječ o borbi protiv vanjskih uplitanja u nacionalne i 

europske izbore? Koje regulatorne korake namjeravate poduzeti u tom smislu? Kako 

vidite ulogu radne skupine Stratcom u budućnosti? 

 

U političkim smjernicama naglašeno je da trebamo suzbijati rizike od vanjskog uplitanja onih 

koji žele podijeliti i destabilizirati našu Uniju. Uoči nedavnih izbora za Europski parlament 

uspjeli smo zajedno sa zastupnicima u Europskom parlamentu i državama članicama podići 

razinu svijesti o prijetnjama i složili smo se da nijedni izbori nisu sigurni od mogućeg 

uplitanja te da taj problem treba riješiti.  
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No riječ je o složenoj prijetnji, a mete se neprestano mijenjaju. Primjerice, vanjski akteri sve 

češće djeluju preko domaćih posrednika. To uplitanje i manipulacija iznutra ne smiju se 

ignorirati.  

 

Potrebno je ulagati sveobuhvatne i stalne napore u sustavnu izgradnju otpornosti naših 

demokracija suzbijanjem dezinformiranja i prilagodbom stalno novim prijetnjama i 

koordiniranom i namjernom manipuliranju. Akcijski plan za europsku demokraciju usmjeren 

je na uklanjanje tih prijetnji demokraciji. U okviru njega posebno će se razmotriti potreba za 

većom transparentnošću i odgovornošću. Želim da pronađemo praktična rješenja kojima se 

osigurava veća transparentnost u području plaćenog političkog oglašavanja i jasnija pravila o 

financiranju europskih političkih stranaka. Digitalne platforme instrumenti su ljudskog 

napretka te napretka društva i gospodarstva, ali mogu se iskoristiti i za destabilizaciju 

europskih demokracija. Stoga se trebamo pozabaviti pitanjima kao što su pristup podacima i 

njihova uporaba. Moramo raspolagati odgovarajućim kapacitetima za procjenu prijetnji za 

društvo i pritom nikad ne smijemo izgubiti ravnotežu. Cilj nam je zaštititi europsku 

demokraciju i stoga je jasno da nam poštovanje slobode govora i otvorene debate te očuvanje 

naših temeljnih prava i vrijednosti moraju biti temelj. Moramo izbjeći cenzuru i stvaranje 

„ministarstva istine”. Sloboda izražavanja i pluralizam mišljenja moraju i dalje biti zajamčeni.  

 

Kao potpredsjednica omogućit ću da objedinimo različite aktivnosti i područja rada u 

jedinstvenu strategiju s usklađenim pristupom i da pritom kombiniramo znanje i iskustvo 

vlada i nevladinih stručnjaka iz svih dijelova Europske unije. Za djelotvorno suzbijanje 

dezinformiranja i izgradnju otpornosti potreban nam je sveobuhvatan pristup koji uključuje 

vlade, političke stranke, novinare, provjeravatelje činjenica, istraživače, edukatore i civilno 

društvo u cjelini te industriju i internetske platforme.  

 

Konkretnije, u nizu područja možemo se osloniti na paket mjera za izbore iz 2018. i Akcijski 

plan za borbu protiv dezinformiranja. Kao prvo, možemo poboljšati otkrivanje, analizu i 

razotkrivanje dezinformacija i drugih manipulacija europskim demokratskim procesima, 

neovisno o njihovu izvoru, upotrijebljenoj taktici i uključenim akterima. To treba ići ukorak 

sa širim nastojanjima u području kibersigurnosti i otpornosti na hibridne prijetnje. Kao drugo, 

možemo poboljšati suradnju unutar EU-a s pomoću mehanizama kao što su sustav brzog 

uzbunjivanja te nacionalne i europske mreže za suradnju u području izbora. Kao treće, 

možemo poboljšati učinkovitost komunikacije koordiniranim odgovorom na slučajeve 

dezinformiranja i općenito senzibilizirati javnost. U tim pitanjima namjeravam blisko 

surađivati s Europskim parlamentom i Visokim predstavnikom / potpredsjednikom. 

Namjeravam se koristiti i resursima različitih odjela Komisije i ESVD-a te s njima blisko 

surađivati kako bismo ostvarili veću sinergiju i usklađen pristup.  

 

U odgovoru na 8. pitanje navela sam kako namjeravam raditi na jačanju slobode medija i 

medijskog pluralizma.  

 

Europska služba za vanjsko djelovanje predvodila je borbu protiv dezinformiranja radom triju 

radnih skupina za stratešku komunikaciju (radna skupina East Stratcom, radna skupina za 

zapadni Balkan, radna skupina za jug). Otkad je dobila mandat Europskog vijeća 2015. 

konkretno je pridonijela razotkrivanju ruskih kampanja dezinformiranja u istočnom susjedstvu 

EU-a. Od donošenja Akcijskog plana za borbu protiv dezinformiranja i posebno uz potporu 

Europskog parlamenta radnoj skupini East Stratcom znatno je pojačan rad tih triju radnih 

skupina, među ostalim politikom proaktivne komunikacije u susjedstvu EU-a i informiranjem 
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javnosti o negativnim učincima dezinformacija. Veliki sam pobornik nastavka i intenziviranja 

rada na tome te produbljivanja suradnje s ključnim partnerima, kao što su skupina G7 i 

NATO, s civilnim društvom i istraživačima.  

 

Naš rad u tom području postao je referentna točka drugim međunarodnim akterima. Njime je 

otvoren put za blisku suradnju EU-a s partnerima na globalnoj razini, uključujući UN, i za 

napredak u međunarodnom određivanju standarda o tom važnom pitanju kako bi se osigurao 

siguran digitalni prostor za građane i demokraciju. 

 

 

4. Transparentnost 

 

Koje daljnje korake namjeravate poduzeti u cilju veće transparentnosti zakonodavnog 

postupka? Koje daljnje mjere smatrate nužnima za postizanje cilja bolje izrade 

zakonodavstva u tom području? Koje je Vaše stajalište o zastoju u pregovorima o 

zajedničkom registru transparentnosti s Komisijom? Kako biste Vi mogli doprinijeti 

pronalasku rješenja kojim bi se poštovale ustavne posebnosti svake institucije, 

primjerice načelo slobodnog izvršavanja mandata zastupnika u Europskom parlamentu 

koje je propisano primarnim zakonodavstvom EU-a? Slažete li se da je potrebno 

poboljšati razmjenu dokumenata i informacija između Parlamenta i Vijeća te odobriti 

pristup predstavnicima Parlamenta sastancima Vijeća i njegovih tijela, posebno u 

slučaju zakonodavstva?  

 

Koje daljnje korake namjeravate poduzeti u cilju veće transparentnosti zakonodavnog 

postupka? Koje daljnje mjere smatrate nužnima za postizanje cilja bolje izrade 

zakonodavstva u tom području? 

 

Uvjerena sam da veća transparentnost zakonodavnog postupka pomaže da se poveća 

razumijevanje i potpora javnosti za sadržaj odluka. To je i moćno oružje u borbi protiv 

dezinformiranja. 

 

Komisija je već poduzela značajne mjere za povećanje transparentnosti. Primjerice, na portalu 

„Iznesite svoje mišljenje” dionici i građani mogu dati svoj doprinos tijekom cijelog postupka i 

objavljuju se rezultati javnih savjetovanja. Cijenim što je Komisija bila spremna osigurati 

transparentnost čak i u vrlo osjetljivim pitanjima, primjerice, pregovori s Ujedinjenom 

Kraljevinom o sporazumu o povlačenju bili su vrlo transparentni. Kad je riječ o području 

međunarodnih pregovora općenito, Komisija je već poduzela odlučne mjere, primjerice 

objavila je nacrte pregovaračkih smjernica, omogućila javnosti da komentira pregovaračke 

sjednice i objavila pregovaračka stajališta i konačne rezultate pregovora. 

 

Podržat ću poduzimanje dodatnih praktičnih mjera za povećanje transparentnosti u cijelom 

zakonodavnom postupku, nadovezujući se i na nastojanja trenutačnog finskog predsjedništva 

Vijeća. Trebali bismo imati u vidu cjelokupni zakonodavni ciklus od početne faze do izravne 

primjene na terenu. Primjerice, moglo bi se proaktivno objavljivati više informacija o 

trijalozima, premda uvažavam činjenicu da o transparentnosti trijaloga uglavnom odlučuju 

Parlament i Vijeće. Konkretne mjere Parlamenta i Vijeća mogle bi biti da objavljuju okvirne 

rasporede sastanaka trijaloga i nakon svakog sastanka sažetak dnevnog reda s popisom tema o 

kojima se stvarno raspravljalo. Konačni dogovoreni tekst već se objavljuje najkasnije prije 

glasanja o njemu u Parlamentu; podržala bih sve mjere koje suzakonodavci poduzmu za bržu 

objavu. 
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Zahtjeve za pristup dokumentima koji se odnose na trijaloge koji su u tijeku trebalo bi u 

skladu sa sudskom praksom Suda ocjenjivati pojedinačno. To se u većini slučajeva odnosi na 

objavu tablica s četiri stupca koje se koriste u većini trijaloga i razlozi kao što su povjerljivost 

ili činjenica da su pregovori u tijeku nisu dovoljno opravdanje za odbijanje objave. Komisija 

već primjenjuje zaključke Suda u svakodnevnom radu i rijetko odbija objaviti cijeli dokument 

s četiri stupca o trijalogu. 

 

Kao potpredsjednica surađivala bih s Parlamentom i Vijećem na tome da se u svim 

područjima osigura dosljedan pristup transparentnosti.  

 

Institucije bi trebale zajedno raditi na što bržoj uspostavi planiranog zajedničkog 

zakonodavnog portala. Na to su se tri institucije obvezale u Međuinstitucijskom sporazumu o 

boljoj izradi zakonodavstva iz 2016. Objavom jednostavnog vremenskog rasporeda za svaki 

prijedlog, s poveznicama na razne povezane dokumente, omogućit će se i nestručnim 

osobama da lako pronađu sve javne informacije o određenom zakonodavnom postupku koji 

im je važan. Iako je ostvaren napredak, taj projekt još nije dovršen. Smatram da je zajednički 

zakonodavni portal važan instrument demokracije i sudjelovanja građana i trebali bismo 

ubrzati njegovu realizaciju.   

 

Ima drugih primjera u kojima trebamo požuriti s provedbom Međuinstitucijskog sporazuma o 

boljoj izradi zakonodavstva. Obveze koje su tri institucije preuzele radi poboljšanja 

komunikacije s javnošću važni su pozitivni koraci. Trebali bismo više iskoristiti trenutak 

postizanja dogovora u zakonodavnom postupku i trenutak početka provedbe / stupanja na 

snagu zakonodavnog akta, zajedničkim objavama i održavanjem zajedničkih konferencija za 

tisak kad god su izvedive. 

 

Koje je Vaše stajalište o zastoju u pregovorima o zajedničkom registru transparentnosti 

s Komisijom?  

 

Javnost je jako zainteresirana za povećanje transparentnosti i postoji opća volja za rad na 

zajedničkom registru transparentnosti. Stroži okvir za zastupanje interesa putem obveznog 

registra transparentnosti važna je sastavnica naše demokratske infrastrukture. Moje je iskustvo 

da Komisijina praksa sastajanja samo s registriranim predstavnicima interesnih skupina ima 

stvarni učinak jer upisivanjem u registar predstavnici interesnih skupina prihvaćaju najviše 

etičke standarde i razinu otvorenosti.  

 

Poznato mi je da je ostvaren znatan napredak na tehničkoj razini u postizanju privremenog 

dogovora o svim neosjetljivim sadržajima i da sadašnje predsjedništvo Vijeća dijeli cilj 

Komisije i Parlamenta da se pregovori o tom predmetu uspješno zaključe. Ne bi trebalo 

izgubiti taj zamah. Pozdravljam i novi Poslovnik Europskog parlamenta koji predstavlja 

važan korak prema većoj transparentnosti u pogledu sastajanja s predstavnicima interesnih 

skupina, osobito za izvjestitelje, izvjestitelje u sjeni i predsjednike odbora, te računam na 

njegovu potpunu provedbu. 

 

Budem li potvrđena kao potpredsjednica, prije kraja godine ću uspostaviti suradnju na 

političkoj razini s partnerima u Europskom parlamentu i Vijeću i to popratiti ambicioznim 

rasporedom pregovora. Tri institucije trebale bi nastojati što prije postići dogovor i stvarno 

povećati transparentnost lobiranja, što je u interesu šire javnosti. U tom kontekstu bit će važno 
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postići dogovor kojim će se korisnicima olakšati pronalaženje informacija. Komisija može 

podijeliti korisno iskustvo koje je stekla na svojem registru transparentnosti. 

 

Kako biste Vi mogli doprinijeti pronalasku rješenja kojim bi se poštovale ustavne 

posebnosti svake institucije, primjerice načelo slobodnog izvršavanja mandata 

zastupnika u Europskom parlamentu koje je propisano primarnim zakonodavstvom 

EU-a?  

 

Smatram da je predloženi uvjet da se predstavnici interesnih skupina moraju upisati u registar 

da bi se sastali sa zastupnicima u EP-u u skladu sa slobodom izvršavanja mandata zastupnika. 

Iskustvo je Komisije da to pravilo nije uzrokovalo probleme povjerenicima ni visokim 

dužnosnicima jer su se predstavnici interesnih skupina koji su se željeli sastati s njima upisali 

u registar čim je to od njih zatraženo. Pretpostavljam da bi to bio slučaj i kad bi se željeli 

sastati sa zastupnicima u EP-u. Interakcije koje su zastupnicima u EP-u najvažnije za 

izvršavanje mandata, npr. sastanci s glasačima u njihovim izbornim jedinicama i građanima te 

zahtjevi za činjenične informacije, bile bi izuzete iz tog uvjeta. Mogli bismo razmotriti i 

dodatne zaštitne mjere u cilju otklanjanja zabrinutosti u pogledu načela slobodnog izvršavanja 

mandata zastupnika u EP-u. 

 

Ugovor o Europskoj uniji obvezuje tri institucije da svoj rad obavljaju na što otvoreniji način. 

Predloženim uvjetom dodatno bi se ojačalo izvršavanje mandata zastupnika u EU-u: glasači i 

javnost lakše bi mogli pratiti koji se interesi zastupaju u zakonodavnom postupku, a sloboda 

izvršavanja tog mandata pritom ne bi bila ugrožena. 

 

Slažete li se da je potrebno poboljšati razmjenu dokumenata i informacija između 

Parlamenta i Vijeća te odobriti pristup predstavnicima Parlamenta sastancima Vijeća i 

njegovih tijela, posebno u slučaju zakonodavstva? 

 

Smatram da suradnja između Parlamenta i Vijeća može samo doprinijeti djelotvornosti i 

transparentnost zakonodavnog postupka. 

 

U članku 16. Ugovora o Europskoj uniji jasno stoji da se Vijeće sastaje javno kad raspravlja i 

glasuje o zakonodavnom aktu. U članku 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 

pozivaju se sve institucije EU-a da pri svojem radu koliko je god to moguće poštuju načelo 

otvorenosti djelovanja, čime se uspostavlja zajednička odgovornost za transparentnost. U 

strateškom planu Europskog vijeća za razdoblje 2019. – 2024. također se ističe važnost 

transparentnosti te se sve institucije pozivaju da preispitaju svoje metode rada kako bi što 

bolje ispunjavale svoje zadaće na temelju Ugovora. Naglasak na transparentnosti u političkim 

smjernicama potpuno je u skladu s tim. 

 

U Vijeću su u tijeku rasprave o tome kako rad Vijeća učiniti otvorenijim i razumljivijim 

građanima i koja će se vrsta internih dokumenata povezanih s trijalozima objavljivati. 

Komisija bi trebala i dalje podupirati nastojanja za povećanje transparentnosti zakonodavnog 

postupka. Svjesna sam tekućih rasprava u Vijeću o tome koju bi vrstu internih dokumenata 

povezanih s trijalozima trebalo objavljivati i namjeravam to pomno pratiti.  

 

O specifičnom pitanju statusa promatrača za predstavnike Parlamenta na sastancima Vijeća i 

njegovih tijela treba odlučiti Vijeće. Parlament i Vijeće trebaju riješiti to pitanje u skladu sa 

svojim ovlastima na temelju Ugovora i internim metodama rada. Naravno, Komisija bi prema 

potrebi trebala biti spremna olakšati taj proces.  
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5. Neovisno etičko tijelo i Europski ombudsman 

 

Kako vidite područje djelovanja, ulogu i nadležnosti predviđenog neovisnog etičkog 

tijela zajedničkog svim institucijama i kako biste zajamčili da takvo tijelo bude potpuno 

neovisno i jednako udaljeno od utjecaja svake institucije te da se njegove odluke 

učinkovito provode? Kako vidite ulogu toga tijela u odnosu na ulogu Europskog 

ombudsmana? Jeste li spremni podržati pripremu novog statuta Europskog 

ombudsmana? Ako da, jeste li spremni obvezati se na zajedničko djelovanje s 

Parlamenta i učiniti sve što je u vašoj moći kako bi se novi statut donio u prvoj godini 

Vašega mandata? 

 

Važno je naglasiti da se u političkim smjernicama izričito navodi da bi institucije EU-a trebale 

biti otvorene i neupitno etične, transparentne i poštene ako želimo da Europljani imaju 

povjerenja u Uniju. U ovim posebno problematičnim vremenima povjerenje Europljana 

važnije je nego ikad prije. Stoga ću etiku tretirati kao moralni imperativ.  

 

Kad je riječ o općem etičkom okviru za članove i osoblje Komisije, već se primjenjuje vrlo 

čvrst i valjan skup etičkih vrijednosti, načela i pravila. Obvezujem se da ću osigurati najbolju 

moguću provedbu tih etičkih zahtjeva. Smatram da je nužno da ih strogo poštuju i članovi 

Kolegija i osoblje te da se djeluje u slučaju njihove povrede.   

 

Kodeks ponašanja povjerenika revidiran je u siječnju 2018. nakon što je zatraženo mišljenje 

Europskog parlamenta u skladu s Okvirnim sporazumom o odnosima između Europskog 

parlamenta i Komisije. Novim Kodeksom jača se uloga neovisnog etičkog odbora Komisije 

čiji su članovi vanjske, neovisne osobe. Pravila Kodeksa ponašanja sveobuhvatnija su od 

propisa većine naših država članica.  

 

Kad je riječ o osoblju, Pravilnik o osoblju, koji svi članovi osoblja moraju poštovati, sadržava 

sveobuhvatni skup etičkih obveza, dodatno postroženih reformom Pravilnika o osoblju 2014. 

Posebno su važne odredbe kojima se propisuje provjera sukoba interesa pri zapošljavanju ili 

ponovnoj integraciji nakon razdoblja dopusta za osobne potrebe te odredbe koje se izričito 

odnose na lobiranje i zastupanje interesa tijekom dopusta za osobne potrebe ili nakon odlaska 

iz institucije. 

 

Za članove drugih institucija postoje različita etička pravila u Ugovorima i pravu EU-a. To je 

prirodno s obzirom na to da svaka institucija ima svoju autonomiju i neovisnost te svoju ulogu 

na temelju Ugovora. Zbog toga su neke institucije donijele drukčije kodekse ponašanja.  

 

Htjela bih proučiti ta različita iskustva i perspektive prije utvrđivanja konkretnih daljnjih 

koraka. Stoga mi je važno da s Europskim parlamentom i drugim institucijama EU-a 

uspostavim dijalog o rješavanju tih pitanja. Zajednički bismo trebali razvijati europsku 

političku kulturu utemeljenu na jedinstvenim etičkim načelima. 

 

Neki elementi čine mi se osobito važni. Primjerice, bit će ključno osigurati da neovisno etičko 

tijelo može brzo i u svakom trenutku reagirati na nastale situacije, među ostalim u okviru 

svojih savjetodavnih ovlasti. Administrativna organizacija tog tijela, njegove nadležnosti, 

sastav i broj članova trebaju biti odraz te potrebe.  
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Sastav takvog tijela i postupak odabira njegovih članova bili bi ključni za njegovu neovisnost 

i kvalitetu, a time i vjerodostojnost. Sastav bi trebao odražavati iskustvo u različitim 

područjima, institucijama i na različitim funkcijama. Odabrane bi osobe morale imati 

besprijekorno profesionalno ponašanje, iskustvo i dobro razumjeti kako funkcioniraju 

institucije EU-a. Da bi se očuvala jednaka udaljenost od utjecaja svake institucije, smatram da 

ne bi bilo primjereno uključiti stalne članove institucija u to međuinstitucijsko tijelo.  

 

Dužnosti Europskog ombudsmana definirane su u Ugovorima i odnose se na rješavanje 

slučajeva nepravilnosti. Ombudsman može provoditi istrage po službenoj dužnosti i na 

temelju pritužaba. Iskustvo Europskog ombudsmana, njezine preporuke i zaključci bit će 

važan doprinos pripremama za to tijelo i elementi koje bi članovi tijela svakako trebali uzeti u 

obzir.  

Neovisno etičko tijelo i Europski ombudsman nadopunjuju se. 

 

U skladu s posebnim zakonodavnim postupkom u pogledu Statuta Europskog ombudsmana 

Europski parlament u veljači 2019. donio je nacrt Uredbe o novom Statutu. Vijeće mora dati 

suglasnost nakon što Komisija dostavi mišljenje. Predvođena potpredsjednikom za 

međuinstitucijske poslove Komisija je jasno dala do znanja da će se obvezati na konstruktivnu 

suradnju s Parlamentom i Vijećem na toj inicijativi i što prije dostaviti mišljenje.  

 

 

Pitanja Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 

 

6. Koji su Vaši ključni prioriteti unutar portfelja koji Vam je dodijeljen i kako je prema 

Vašem mišljenju portfelj vrijednosti i transparentnost povezan s portfeljima 

potpredsjednika za demokraciju i demografiju, povjerenika za pravosuđe i 

povjerenika za ravnopravnost, odnosno kako se s njima nadopunjuje i/ili preklapa? 

Obvezujete li se pojaviti se pred odborom LIBE na zahtjev i najmanje dvaput 

godišnje1?  

 

Uvjerena sam da je taj portfelj ključan za budućnost Europe i da nam može pomoći da 

izvučemo pouke iz prošlih iskustava. Europske vrijednosti naš su zajednički temelj koji nas 

povezuje od sjevera do juga i od istoka do zapada. Pružaju nam zaštitu i prava u svijetu koji se 

brzo mijenja i sve je nesigurniji. One su nam i stabilan oslonac, posebno u vremenu kušnji, 

unutarnjih ili vanjskih. U svojem se radu želim zalagati za ljude, da se ojačaju njihova prava i 

osjećaj da su punopravni građani, a ne samo potrošači na jedinstvenom tržištu ili mete 

manipulacija. Želim doprinijeti povezivanju različitih dijelova Unije nastojeći čuvati i 

promicati ono što nas ujedinjuje. Moj je opći prioritet približiti EU građanima, tako da 

postane demokratičniji, transparentniji i otporniji na nove prijetnje i sposobniji za obranu 

vrijednosti koje su nam dragocjene. Sva područja djelovanja koja su mi povjerena pridonose 

ostvarivanju tog cilja. Moje osobno iskustvo – kao češka državljanka svjedočila sam 

demokratskoj tranziciji prije 30 godina – i moje iskustvo povjerenice dali su mi poseban uvid 

u ta pitanja i čine me još odlučnijom da budem uspješna u ovom portfelju. 

 

Vladavina prava trebala bi biti pokretač europskog jedinstva, a ne uzrok podjela. Potpuno se 

zalažem da vladavina prava ima važnost koja joj je dana u političkim smjernicama, da 

zauzima središnje mjesto u demokratskoj i otvorenoj Europi kojom bismo se trebali ponositi. 

                                                 
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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No da bismo to osigurali, potrebno ju je njegovati. Vladavinu prava ne možemo uzimati 

zdravo za gotovo. Uvijek ću davati prednost dijalogu, savjetima i raditi na tome da se 

izbjegnu krizne situacije. U našim državama članicama postoje mnoge dobre prakse i 

pozitivni primjeri. Možemo više raspravljati o tome kako iskoristiti zajedničke vrijednosti da 

ostvarimo ključna načela na kojima se temelji vladavina prava. No moramo biti i spremni 

djelovati kad je potrebno ako druga sredstva ne funkcioniraju i ako nacionalni sustavi provjere 

i ravnoteže nisu dovoljni za uklanjanje prijetnje vladavini prava. Moramo nastaviti rad 

sadašnje Komisije kako bismo tim pitanjima dali važnost koju zaslužuju i nastaviti razvijati 

instrumente za ostvarivanje vladavine prava. U bliskoj suradnji s povjerenikom za pravosuđe, 

surađivat ću s Vijećem, državama članicama i dionicima kako bi se osiguralo poštovanje 

vladavine prava i to ću činiti odlučno i s istim stupnjem predanosti. 

 

U pogledu demokracije moj će prioritet biti stvaranje okruženja u kojem se naša demokracija 

može razvijati. Više nema sumnje da je naša demokracija ugrožena. Moramo učiniti sve kako 

bismo zaštitili zdrav demokratski ekosustav jačanjem naše otpornosti, među ostalim prije 

izbora za Europski parlament 2024. Koordinirat ću rad na akcijskom planu za europsku 

demokraciju i pritom se posebno usmjeriti na uklanjanje prijetnji od vanjskih intervencija. 

Radit ću na pametnim zakonodavnim rješenjima kojima se jamči veća transparentnost u 

pogledu plaćenog političkog oglašavanja i jasnija pravila o financiranju europskih političkih 

stranaka. Posebno se želim usredotočiti na nove prijetnje s kojima se demokracija suočava u 

digitalnom dobu, u kojem rizici uključuju korištenje digitalnih platformi za destabilizaciju 

naših demokracija i stvaranje razdora. Potreban nam je sveobuhvatan pristup i usklađeni 

standardi da bismo bili učinkoviti u pitanjima kao što su dezinformiranje i poruke mržnje na 

internetu, a da pritom ne izgubimo ravnotežu u tome što radimo i da ne ugrozimo temeljna 

prava kao što je sloboda govora. Osobno sam bila vrlo aktivna u osiguravanju da tehnološki 

divovi i internetske platforme surađuju u uklanjanju nezakonitog govora mržnje. Kad je riječ 

o dezinformiranju, pridonijela sam osiguravanju da internetske platforme provode mjere 

utvrđene u Kodeksu prakse za borbu protiv dezinformiranja, uključujući mjere za 

transparentnost političkih oglasa i kontrolu objave oglasa. Na primjer, u razdoblju od siječnja 

do svibnja 2019. Google je poduzeo mjere protiv 131 621 oglasnog računa iz EU-a, Facebook 

je izvijestio o mjerama koje je poduzeo u EU-u protiv 1,2 milijuna oglasa zbog kršenja 

njegovih politika, a Twitter je izvijestio da je odbio 9508 oglasa namijenjenih korisnicima u 

EU-u zbog kršenja njegove politike kvalitete oglasa. No potreban nam je usklađeni pristup 

koji se primjenjuje na sve dionike.  

 

Ključno je također dodatno razviti našu demokratsku infrastrukturu radi poboljšanja sustava 

glavnog kandidata i rješavanja pitanja transnacionalnih lista. U ulozi predsjednice Skupine 

povjerenika za novi poticaj europskoj demokraciji želim zajamčiti da Komisija daje najveći 

mogući doprinos radu na tim pitanjima. 

 

Kad je riječ o temeljnim pravima, položaj potpredsjednice sa sobom nosi horizontalnu 

odgovornost. Temeljna prava ključno su obilježje Europe. Politike o digitalizaciji (posebno o 

umjetnoj inteligenciji), uključivosti, migracijama, ravnopravnosti, medijima i sigurnosti sve 

imaju istaknutu dimenziju temeljnih prava. Temeljna prava štite svakoga i prava manjina, 

prava djeteta i zaštita ranjivih skupina općenito područja su u kojima ću rado blisko surađivati 

sa svojim kolegama potpredsjednicima i povjerenicima. Pritom ću se osloniti na rad koji sam 

započela u sadašnjoj Komisiji u cilju promicanja i provedbe Povelje o temeljnim pravima. 

Uskoro ćemo proslaviti desetu obljetnicu Povelje. Prilika je to da preispitamo našu strategiju i 

njezinu provedbu te da uklonimo moguće nedostatke u njezinu sadržaju i učinkovitosti 

provedbe. Posebnu ću pozornost posvetiti provedbi Povelje na razini država članica i smatram 
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da Komisija može imati veliku ulogu u njezinoj djelotvornoj provedbi. Pobrinut ću se da 

Komisija uključi temeljna prava u oblikovanje svojih djelovanja i prijedloga. Nastavit ću 

ulagati napore u promicanje Povelje jer ona izravno utječe na živote građana. Želim osigurati i 

da Europska unija napokon pristupi Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. 

 

Kad je riječ o transparentnosti i poštovanju vrijednosti, želim s drugim institucijama raditi na 

tome da Europska unija postane primjer transparentnosti na djelu. Zato treba osigurati dobro 

razumijevanje zakonodavnog postupka i zaštititi ga od svih skrivenih interesa. Obvezujem se 

raditi na osnivanju zajedničkog neovisnog etičkog tijela za sve institucije EU-a, kako je 

navedeno u političkim smjernicama. To bi bio ključni simbol naše odlučnosti da poštujemo 

najviše moralne standarde i povećamo povjerenje u demokratski sustav EU-a. 

 

Kad je riječ o organizaciji mojeg rada s kolegama, Europska komisija funkcionira prema 

načelu kolegijalnosti i timskog duha. Novoizabrana predsjednica utvrdila je kako će se to 

poticati u okviru dužnosti dodijeljenih potpredsjednicima. Kao potpredsjednica osigurat ću da 

se, uz potpunu kolegijalnost, objedini i dobro iskoristi sve stručno znanje i resursi koji su 

potrebni za ostvarivanje ciljeva mojeg portfelja. Čvrsto se obvezujem na otvoren pristup, 

suradnju s Europskim parlamentom, Vijećem i državama članicama, ali i s dionicima u širem 

smislu te širom javnošću. To je ključno za ostvarivanje naših ciljeva u područjima kao što su 

vladavina prava i demokracija i podrazumijevat će blisku suradnju s mnogim članovima 

Kolegija. Kao što je navedeno u mojem mandatnom pismu, predsjedat ću Skupinom 

povjerenika za novi poticaj europskoj demokraciji. Ta će skupina imati ulogu strateškog 

foruma i osiguravati da se usklade sva područja rada, sagledaju sva područja politika i 

maksimalno pridonosi jačanju demokracije, izgradnji otpornosti naših društava i osiguravanju 

jake zaštite građanskih prava. Kako je navedeno u mandatnim pismima, koordinirat ću rad 

Komisije koji se odnosi na vladavinu prava, u bliskoj suradnji s povjerenicom za pravosuđe. 

Surađivat ću s potpredsjednicom za demokraciju i demografiju u posebnim pitanjima za 

konferenciju o budućnosti Europe.  

 

Pridajem veliku važnost stalnom dijalogu s Europskim parlamentom i njegovim odborima. 

Voljela bih imati mogućnost redovitih rasprava s odborom LIBE i smatram da bi bilo korisno 

održavati ih najmanje dvaput godišnje. Očekujem i da će mi Europski parlament biti jak 

partner u ostvarivanju ključnih prioriteta koje sam istaknula za svoj mandat.  

 

 

7. Kao koordinatorica rada Komisije za poštovanje vladavine prava, na koji način 

namjeravate ostvariti strateški napredak u tom području i što smatrate prvim 

prioritetom u tom smislu? Kako vidite ulogu Europskog parlamenta kada je riječ o 

poštovanju vladavine prava? Pokazalo se da je u dva ključna slučaja u području 

vladavine prava, ona u Poljskoj i Mađarskoj, teško ostvariti napredak unutar Vijeća. 

Kako namjeravate učinkovito provoditi prioritete nove Komisije u tom području, 

uključujući mjere predviđene u Komunikaciji objavljenoj u srpnju, ako nema 

ozbiljnih posljedica za države članice koje krše vladavinu prava? Kako se 

namjeravate pobrinuti za to da se postupci pokrenuti u skladu s člankom 7. stavkom 

1. u vezi s Mađarskom i Poljskom u Vijeću riješe bez daljnjeg odgađanja? Možete li 

se obvezati na to da ćete Europskom parlamentu pružiti potporu u njegovu zahtjevu 

da bude u potpunosti uključen u postupak iz članka 7. stavka 1. u vezi s Mađarskom, 

uključujući mogućnost da bude pozvan iznijeti svoje stajalište Vijeću? Kako biste 

definirali konkretne preduvjete na temelju kojih bi nova Komisija pokretala 
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postupak iz članka 7. stavka 1. UEU-a ili članka 7. stavka 2. UEU-a, kako bi se 

izbjegle optužbe o političkoj pristranosti?  

 

Vladavina prava jedna je od naših temeljnih vrijednosti i neodvojiva je od demokracije i 

temeljnih prava, uključujući slobodu medija. Naučili smo da vladavinu prava ne možemo 

uzimati zdravo za gotovo i da moramo biti budni. Bit ću principijelna, dosljedna u jednakom 

tretiranju svih država članica i odlučna u svom djelovanju. Pobrinut ću se da se poduzimaju 

brze i proporcionalne mjere kad je ugrožena vladavina prava. Na raspolaganju imamo niz 

instrumenata. Osim članka 7. UEU-a, Komisija bi trebala u potpunosti iskoristiti svoje ovlasti 

pokretanja postupka u slučaju povrede prava EU-a. Razvoj sudske prakse Suda Europske 

unije u tom području ključan je, a stvara i nove obveze. 

 

Treba dovršiti postupke koji su u tijeku i postupcima na temelju članka 7. dati pozornost i 

angažman koji su im potrebni da bi imali predviđeni učinak. Kad je riječ o ulozi Parlamenta u 

postupcima na temelju članka 7. o kojima se raspravlja u Vijeću, Komisija je uvijek smatrala 

da sve institucije zaslužuju pravedan tretman. U tom je pogledu potreban transparentan i 

proporcionalan pristup.  

 

Željela bih također započeti novo poglavlje u smislu dijaloga i primjenjivati pristup kojim će 

se pojačati promicanje i prevencija. Trebamo surađivati s državama članicama, među ostalim 

u okviru Vijeća, i ja ću tome dati svoj puni doprinos. Sveobuhvatnim mehanizmom vladavine 

prava iz političkih smjernica dodatno će se produbiti rad na vladavini prava tako što će se 

osigurati da Europska komisija dostavlja objektivna godišnja izvješća na razini EU-a za sve 

države članice. Nastojat ću to iskoristiti kako bih u rasprave unijela novu dinamiku tako da 

možemo također raspravljati i razmjenjivati najbolje prakse te izgraditi bolje razumijevanje za 

različita rješenja.  

 

Komisija je u srpnju već detaljnije utvrdila takav pristup, posebno u obliku godišnjeg ciklusa 

preispitivanja vladavine prava koji obuhvaća sve države članice i sva pitanja povezana s 

vladavinom prava, kao što su pravosudni sustavi, funkcioniranje institucija, sustav provjere i 

ravnoteže te korupcija i mediji. Provedba tog novog mehanizma primjenom sustavnog i 

transparentnog pristupa bit će ključan prioritet u prvoj godini nove Komisije. Na tome ću 

blisko surađivati s povjerenikom za pravosuđe.  

 

U političkim smjernicama naglašava se da je jačanje vladavine prava zajednička odgovornost 

svih institucija EU-a i svih država članica. To stoga podrazumijeva blisku suradnju s 

Europskim parlamentom i Vijećem te ciljani dijalog sa svim državama članicama. U 

političkim smjernicama istaknuta je uloga Europskog parlamenta kao demokratskog foruma 

za javnu raspravu, a time i ključne arene za promicanje naših zajedničkih vrijednosti. 

Primjerice, bilo bi poželjno da rezultati Komisijine analize budu temelj za rasprave u 

Europskom parlamentu, a rezultati tih rasprava bi se potom uključili u ciklus preispitivanja 

vladavine prava kroz ciljano daljnje postupanje. Podržavam i aktivnu i neovisnu ulogu 

Europskog parlamenta u promicanju vladavine prava. Primjerice, svjesna sam da je Odbor za 

građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove nedavno odlučio nastaviti i proširiti rad 

svoje posebne radne skupine za to.  

 

Kad je riječ o Vijeću važno je razlikovati novi mehanizam, koji funkcionira kao preventivni 

instrument za utvrđivanje problema u ranoj fazi i promicanje dijaloga, i formalnije postupke 

za rješavanje već utvrđenih problema. 
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Kad je riječ o članku 7. UEU-a institucije bi trebale zajedno raditi na jačanju kolektivnog 

donošenja odluka, uzimajući u obzir različite uloge institucija u različitim fazama postupka, a 

posebno ovlasti Komisije, ali i Europskog parlamenta, za njegovo pokretanje. Nakon 

pokretanja postupka u skladu s člankom 7. UEU-a Vijeće ima vodeću ulogu. Sadašnje 

predsjedništvo Vijeća potiče preispitivanje tih postupaka i nadam se da će se time stvoriti 

temelj za učinkovitije rasprave u budućnosti. To je dobrodošao pomak prema učinkovitijem 

provođenju postupaka. Moglo bi biti korisno i poboljšati postupak donošenja odluka u smislu 

institucijskih koraka, s jasnim postupovnim pravilima.  

 

Kako je utvrđeno u političkim smjernicama, opći je cilj pronaći rješenje za očuvanje 

vladavine prava suradnjom i uzajamnom podrškom, ali se pritom ne isključuje mogućnost 

primjene djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih mjera, kao krajnjeg rješenja. 

 

U cjelokupnom radu na vladavini prava objektivnost je od ključne važnosti. Smatram da je 

Komisija uvijek vrlo ozbiljno shvaćala svoju ulogu čuvarice Ugovorâ. Uz novi mehanizam 

vladavine prava, a posebno zbog njegova naglaska na dijalogu i jednakom tretmanu svih 

država članica, imat ćemo priliku to ojačati i pokazati da svijest o različitim okolnostima i 

tradicijama država članica ne znači odmicanje od bitnih značajki djelotvorne vladavine prava. 

 

8. Kao potpredsjednica nadležna za medijski pluralizam i slobodu tiska, što smatrate 

prioritetnim mjerama kako bi se osigurali sloboda medija i medijski pluralizam te 

kako bi se suzbile dezinformacije i lažne vijesti, posebno u svjetlu stalnih napada s 

kojima se novinari suočavaju u nekim državama članicama EU-a? Hoćete li napraviti 

korak dalje i poduzeti konkretne mjere za poboljšanje radnog okruženja novinara i 

sprečavanje napada na novinare i osiguravanje njihove sigurnosti, uključujući putem 

zakonodavstva na razini EU-a kojima bi se suprotstavilo strateškim tužbama protiv 

javnog sudjelovanja? Koje konkretne mjere namjeravate donijeti kako bi se 

osiguralo da se spriječe ciljana ubojstva istraživačkih novinara poput Daphne 

Caruana Galizia i Jana Kuciaka, odnosno da se takvi slučajevi bolje istraže u 

državama članicama? U okviru priprema za djelovanje na suzbijanju dezinformacija, 

kako se točno namjeravate pobrinuti za to da se predloženim mjerama ne suzbija 

sloboda izražavanja, sloboda tiska ili medijski pluralizam1? 

 

Kao potpredsjednica nadležna za medijski pluralizam i slobodu tiska, što smatrate 

prioritetnim mjerama kako bi se osigurali sloboda medija i medijski pluralizam te kako 

bi se suzbile dezinformacije i lažne vijesti, posebno u svjetlu stalnih napada s kojima se 

novinari suočavaju u nekim državama članicama EU-a?  

 

Uvjerena sam u fundamentalnu važnost slobode medija i medijskog pluralizma za 

demokraciju i vladavinu prava. Mediji u Europi i svijetu posljednjih su se desetljeća 

dramatično promijenili. „Tradicionalni” mediji izgubili su znatne prihode od oglašavanja, a 

time i tržišnu snagu, u korist interneta i internetskih platformi. Jedan od glavnih izazova 

sljedeće Komisija bit će poduzimanje mjera za poboljšanje gospodarske održivosti tog 

sektora, koji je bastion demokracije, i istodobno mu omogućiti da neovisno ispunjava svoju 

društvenu zadaću javnog nadzora. Mediji i internetske platforme imaju odgovornosti, ali i 

neizostavnu ulogu u našem demokratskom ustroju. Postoji i važna analogija s radom na 

vladavini prava, u kojem je uloga novinara i medija ključna. Smatram da je potrebno imati 

                                                 
1 Ako pitanje 1. postane bespredmetno, to se pitanje može podijeliti na dva dijela kako bi se bolje odražavale 

odredbe članka 3. stavka 5. Priloga VII. Poslovniku Parlamenta.  
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sveobuhvatan pristup te promicati kvalitetu novinarstva, uzimajući u obzir stanje na tržištu 

kvalitetnih neovisnih medija i ulogu internetskih platformi.  

 

U tome nam znatno može pomoći alat za praćenje medijskog pluralizma1. To je pouzdan 

znanstveni alat koji primjenjuje Centar za medijski pluralizam i slobodu medija pri 

Europskom sveučilišnom institutu u Firenci. Njegova analiza pokazuje da nema države 

članice bez rizika u tom području, a nedavni događaji u određenim državama članicama 

izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Taj je alat izvrsna polazna točka za procjenu stanja pluralizma i 

slobode medija u cijeloj Europi i bit će nam osnovno pomagalo u daljnjem djelovanju. U 

2020. s pomoću alata za praćenje medijskog pluralizma razmotrit će se pitanje medijskog 

pluralizma na internetu, što je jedan od ključnih izazova s kojima se suočavamo.  

 

Nedavno revidiranom Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama znatno će se 

promijeniti stanje jer će revidirana pravila dovesti do veće transparentnosti u pogledu 

struktura vlasništva i uspostave mreže neovisnih regulatornih tijela. Direktivom o autorskim 

pravima izričito se podupire kvalitetno novinarstvo. Pomno ću pratiti provedbu tih mjera i na 

temelju stečenog iskustva procijeniti je li potrebno dodatno poboljšati okruženje za medijski 

pluralizam u EU-u s obzirom na izazove koncentracija, digitalne stvarnosti, političke 

neovisnosti i socijalne uključenosti.  

 

U okviru svojeg novog mandata osigurat ću da Komisija nastavi davati prednost financiranju 

neovisnih projekata u okviru kojih se prate rizici za medijski pluralizam u cijeloj Europi, 

utvrđuju povrede slobode medija i pruža potpora novinarima čija je sigurnost ugrožena. Želim 

se pobrinuti da nastavimo osiguravati vrijednu financijsku potporu neovisnim projektima 

usmjerenima na prekogranično istraživačko novinarstvo, primjerice podupiranjem 

odgovarajućih mreža. Razmotrit ću i poduzimanje daljnjih mjera na razini EU-a, oslanjajući 

se na izvješće za 2013. Skupine na visokoj razini za slobodu i pluralizam medija, te prema 

potrebi djelovati u okviru nadležnosti EU-a i političkih sredstava koja su mi na raspolaganju.  

 

Kad je riječ o dezinformiranju, u odgovoru na 3. pitanje navela sam kako namjeravam raditi 

na tom području od ključne važnosti za našu demokraciju. 

 

Hoćete li napraviti korak dalje i poduzeti konkretne mjere za poboljšanje radnog 

okruženja novinara i sprečavanje napada na novinare i osiguravanje njihove sigurnosti, 

uključujući putem zakonodavstva na razini EU-a kojima bi se suprotstavilo strateškim 

tužbama protiv javnog sudjelovanja? Koje konkretne mjere namjeravate donijeti kako 

bi se osiguralo da se spriječe ciljana ubojstva istraživačkih novinara poput Daphne 

Caruana Galizia i Jana Kuciaka, odnosno da se takvi slučajevi bolje istraže u državama 

članicama? 

 

Sloboda medija, uključujući sigurnost novinara, ključni je stup demokracije, uz vladavinu 

prava, temeljna prava i diobu vlasti. Sloboda medija i medijski pluralizam neizostavan su 

preduvjet za očuvanje slobode izražavanja i prava na informacije. Bez slobodnih medija 

zlouporaba moći i korupcija mogu nekontrolirano bujati. Zato vjerujem da su prijetnje slobodi 

medija u jednoj zemlji prijetnja cijelom EU-u. Spremna sam postaviti nove ciljeve u tom 

području i surađivati s Europskim parlamentom, državama članicama, medijima i drugim 

dionicima kako bismo utvrdili zajednička rješenja i snažniji europski odgovor na prijetnje. 

                                                 
1 Neovisno ga primjenjuje Centar za medijski pluralizam i slobodu medija pri Europskom sveučilišnom institutu 

u Firenci. 
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Komisija je najstrože osudila ubojstva malteške istraživačke novinarke Daphne Caruane 

Galizije i slovačkog istraživačkog novinara Jána Kuciaka. Njihove su smrti mrlja na 

europskoj demokratskoj savjesti. Kao povjerenica za pravosuđe u više sam navrata otvorila 

pitanje tih teških zločina s malteškim i slovačkim tijelima. Imala sam i čast upoznati obitelji i 

kolege tih novinara. Komisija je već dala do znanja da očekuje neovisne i temeljite istrage u 

oba predmeta te potiče slovačka i malteška nadležna tijela da nastave provoditi istrage koje su 

u tijeku sve dok postupci ne budu uspješno zaključeni i pravda zadovoljena.  

 

Države članice i dalje su u prvom redu odgovorne za osiguravanje unutarnje sigurnosti, a 

Komisija nije ovlaštena intervenirati u pojedinačne nacionalne istrage. Međutim, valja 

podsjetiti na to da su na temelju sudske prakse Europskog suda za ljudska prava države 

članice dužne osigurati da počinitelji fizičkih napada na novinare ne ostanu nekažnjeni i da se 

provode učinkovite istrage. Sustavni problemi u tom pogledu imaju i dimenziju vladavine 

prava. Osim toga, budući da su prijetnje europskim građanima sve češće prekograničnog 

karaktera, razmjena informacija i operativna suradnja među državama članicama i agencijama 

EU-a od ključne je važnosti. Europski uhidbeni nalog jedan je od ključnih instrumenta u tom 

kontekstu. Primjeri moguće povezanosti prekograničnog organiziranog kriminala sa 

slučajevima pritiska na medije još jednom pokazuju da je produbljivanje suradnje u provedbi 

zakona u skladu s političkim smjernicama od velike važnosti za stabilnost i sigurnost našeg 

društva u cjelini. 

 

Pitanje strateških tužbi protiv sudjelovanja javnosti (SLAPP) može se smatrati zlouporabom 

zakonâ o kleveti. Konkretno, svjesna sam da takve tužbe mogu dovesti do zlouporabe zakona 

kojom se omogućuje da se novinarima prijeti sudskim tužbama, s troškovima parničenja koje 

si novinari ne mogu priuštiti, čak i ako tužbe imaju malu ili nikakvu šansu za uspjeh, što može 

imati zastrašujući učinak i zato je prijetnja slobodi medija. Stoga smatram da je taj problem 

izravno povezan s mojim portfeljem, a pitanja koja uključuju privatno međunarodno pravo, 

javnu politiku i slobodu medija zaslužuju dublju analizu. 

 

 

U okviru priprema za djelovanje na suzbijanju dezinformacija, kako se točno 

namjeravate pobrinuti za to da se predloženim mjerama ne suzbija sloboda izražavanja, 

sloboda tiska ili medijski pluralizam?  

 

Sloboda govora mora se očuvati pod svaku cijenu. Predugo smo se za nju borili u mojem 

dijelu Europe i za to platili previsoku cijenu da bih olako pristupala bilo kojoj njezinoj 

potencijalnoj prijetnji. Osim toga, moramo razlikovati nezakoniti sadržaj (kao što je poticanje 

na mržnju i nasilje) od laži, koje su štetne, ali nisu nezakonite. 

 

Dezinformacijama se narušava povjerenje u institucije i u digitalne i tradicionalne medije te se 

podriva demokracija jer se građanima otežava donošenje informiranih odluka. 

Dezinformiranjem se ograničava sloboda izražavanja, što je jedno od temeljnih prava 

utvrđenih Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Internetske platforme koje 

distribuiraju sadržaj, prije svega društvene mreže, platforme za razmjenu videozapisa i 

tražilice, imaju ključnu ulogu u širenju i umnoživanju dezinformacija na internetu. 

Odgovornosti takvih platformi predmet su brojnih rasprava.  

 

Kodeks prakse za borbu protiv dezinformiranja prva je svjetska samoregulatorna inicijativa u 

kojoj je industrija priznala svoju odgovornost i spremnost da postane odgovornija. U središtu 



 

18 
 

tog Kodeksa stoji jasna obveza njegovih potpisnika da štite temeljno pravo na slobodu 

izražavanja.  

 

Morat ćemo evaluirati Kodeks prakse kako bismo odlučili jesu li potrebne dodatne mjere, 

uključujući regulatorne. Pritom ću budno paziti da se ne poremeti ravnoteža i pobrinut ću se 

da sloboda izražavanja ostane zaštićena. 

 


