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ODPOVEDE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

DOTAZNÍK PRE DEZIGNOVÉHO KOMISÁRA 

Věra JOUROVÁ 

Dezignovaná podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť 

 

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? 

V mojej súčasnej funkcii komisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť som 

neúnavne pracovala na posilnení európskeho priestoru spravodlivosti a základných práv, 

napríklad zabezpečením zriadenia Európskej prokuratúry, prijatia všeobecného nariadenia 

o ochrane údajov a prijatia smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. 

Stála som na čele úsilia Komisie v oblasti boja proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu, 

ochrany práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI) 

a začleňovania Rómov. Pracovala som na ochrane práv vyplývajúcich z občianstva EÚ, a to aj 

prostredníctvom opatrení na zabezpečenie slobodných a spravodlivých volieb do Európskeho 

parlamentu. 

V súčasnej funkcii komisárky, ako aj na predchádzajúcej pozícii českej ministerky pre 

regionálny rozvoj, som preukázala hlboký zmysel pre povinnosť pri prijímaní konkrétnych 

krokov na zlepšenie života občanov. Dlhé roky som bola hlasným zástancom európskej 

integrácie a v roku 2004 som sa dôrazne zasadzovala za pristúpenie Českej republiky 

k Európskej únii. Som pevne presvedčená, že 15 rokov členstva prinieslo významné výhody 

tak Českej republike, ako aj Európskej únii. 

Je pre mňa poctou, že som sa stala dezignovanou podpredsedníčkou pre hodnoty 

a transparentnosť a v tejto funkcii mám v úmysle nadviazať na svoju súčasnú prácu 

komisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. V súlade s politickými 

usmerneniami zvolenej predsedníčky von der Leyenovej bude mojím cieľom dosiahnuť, aby 

sa Európska únia stala demokratickejšou, transparentnejšou a odolnejšou voči novým 

hrozbám, ktorým sú vystavené jej demokratické spoločnosti a základné práva jednotlivcov. 

Predovšetkým budem rozhodnou obhajkyňou základných hodnôt Európskej únie vrátane 

právneho štátu. 

Moje portfólio hodnôt a transparentnosti je vyjadrením snahy poučiť sa z nedávnych výziev, 

a to posilnením Európskej únie, jej priblížením k európskym občanom a ochranou európskych 
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hodnôt. Vysoká účasť na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 svedčí 

o obnovenom záujme občanov a ich zápale pre Európsku úniu. Nesmieme ich očakávania 

sklamať.      

Ako komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť som právam žien a rodovej 

rovnosti prisudzovala veľkú dôležitosť vo všetkých ich rozmeroch – posilnenie 

ekonomického postavenia, rovnaké odmeňovanie, úloha žien v politickom rozhodovacom 

procese, boj proti rodovo motivovanému násiliu a presadzovanie rodovej rovnosti na 

medzinárodnej úrovni. Ako podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť budem v podpore 

týchto snáh pokračovať, pretože rovnosť medzi ženami a mužmi je jednou zo základných 

hodnôt Únie, ktorá je zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a v článku 23 

Charty základných práv. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti znamená venovať osobitnú 

pozornosť vplyvu, ktorý môže mať každá iniciatíva na úlohu žien v hospodárstve 

a v spoločnosti ako takej. Som odhodlaná tento prístup v rámci kolégia presadzovať a v tejto 

súvislosti budem spolupracovať s komisárkou pre rovnosť. 

Som pevne presvedčená, že je dôležité budovať dôveru v naše demokratické inštitúcie. Aby 

verejnosť dôverovala práci Európskej komisie, musí byť táto inštitúcia nezávislá a nesmie 

podliehať žiadnym vonkajším vplyvom. Slávnostný záväzok podľa článku 245 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) beriem mimoriadne vážne. V aktuálnej úlohe komisárky 

pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť som preukázala svoju úplnú nezávislosť 

a konala som v európskom záujme. Európsky parlament môžem ubezpečiť, že som vždy 

prísne dbala na to, aby som sa vyhla akémukoľvek spojeniu s hospodárskou činnosťou, ktorá 

by viedla ku konfliktu záujmov, a že som si dôsledne plnila svoje povinnosti v rámci 

vyhlásenia o záujmoch. V prípade akýchkoľvek zmien budem toto vyhlásenie ihneď 

aktualizovať. Budem plne rešpektovať kódex správania členov Komisie a povinnosti týkajúce 

sa nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a dostupnosti, ako sú vymedzené v článku 17 

ods. 3 ZEÚ a v článku 245 ZFEÚ, ako aj povinnosť služobného tajomstvo podľa článku 339 

ZFEÚ. Nebudem žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády alebo akéhokoľvek iného 

orgánu a zdržím sa akéhokoľvek konania nezlučiteľného s povahou mojich funkcií, ako 

napríklad vykonávania inej pracovnej činnosti. 

 

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? 

Budem niesť plnú politickú zodpovednosť za činnosti v mojej oblasti pôsobnosti, ako je 

stanovená v mojom poverovacom liste. Pevne verím v kolegiálne rozhodovanie a budem úzko 

spolupracovať s mojimi kolegami, aby sme splnili záväzky, ktoré predstavila zvolená 

predsedníčka von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach predložených 

Európskemu parlamentu. Konkrétne budem úzko spolupracovať s dezignovaným 

podpredsedom Marošom Šefčovičom a dezignovanou podpredsedníčkou Šuicovou v rámci 

skupiny komisárov pre Nový impulz pre európsku demokraciu, predsedníctvom ktorej som 
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bola poverená. Obzvlášť úzko budem tiež spolupracovať s dezignovaným komisárom 

Reyndersom v kľúčovej otázke právneho štátu, ktorá bude mimoriadne dôležitá. Vzhľadom 

na horizontálnu zodpovednosť za Chartu základných práv budem spolupracovať so všetkými 

kolegami, aby sme spoločne zaistili dodržiavanie základných práv vo všetkých oblastiach 

politiky vrátane digitálnej transformácie, migrácie a bezpečnosti. 

Spolupráca s Európskym parlamentom je pre mňa mimoriadne dôležitá. Som plne odhodlaná 

zodpovedať sa Európskemu parlamentu a umožniť mu vykonávať demokratický dohľad v čo 

najväčšej možnej miere v súlade s Rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym 

parlamentom a Komisiou. V súčasnej funkcii komisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov 

a rodovú rovnosť som sa v duchu otvorenosti a rešpektu zúčastňovala pravidelných dialógov 

s výbormi ECON, FEMM, IMCO, JURI a LIBE, ako aj na vypočutiach dočasných výborov, 

ako napríklad PANA a TAXE3. Reagovala som na viaceré žiadosti Parlamentu o legislatívne 

iniciatívy, najmä v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a ochrany 

oznamovateľov. Teším sa na aktívnu spoluprácu s Európskym parlamentom na konferencii 

o budúcnosti Európy. 

Ako podpredsedníčka zodpovedná za transparentnosť budem úzko spolupracovať 

s Parlamentom a Radou s cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť celého legislatívneho 

procesu. Zaväzujem sa tiež, že zverejním informácie o všetkých kontaktoch a stretnutiach 

s profesijnými organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami, ktoré sa budú 

týkať záležitostí súvisiacich s tvorbou či vykonávaním politík EÚ. 

Ak budem potvrdená vo funkcii podpredsedníčky, pevne sa zaväzujem k pravidelnému 

dialógu a výmene názorov. V politických usmerneniach a poverovacích listoch zvolenej 

predsedníčky von der Leyenovej sa zdôrazňujú zámer posilniť osobitný vzťah medzi 

Európskym parlamentom a Komisiou. 

Zabezpečím, aby sa k obom spoluzákonodarcom pristupovalo rovnako, a to tak z hľadiska 

zodpovednosti, ako aj výmeny informácií. Zaistím svoju osobnú účasť na rokovaniach 

a budem k dispozícii Európskemu parlamentu a príslušným výborom vždy, keď to bude 

možné. 

 

Otázky Výboru pre ústavné veci 

 

3. Volebné právo 

 

Bez toho, aby boli dotknuté rokovania, ktoré sa môžu uskutočniť na plánovanej 

konferencii o budúcnosti Európy, ktoré opatrenia a iniciatívy považujete za potrebné 

na posilnenie európskeho rozmeru európskych volieb a zvyšovanie informovanosti 

občanov o ich význame? Ako by podľa vás mohla Komisia prispieť k ukončeniu 

procesu ratifikácie volebného zákona členskými štátmi? Aký je váš postoj k zavedeniu 

nadnárodného volebného obvodu, v rámci ktorého by sa o zvolenie uchádzali kandidáti 

na nadnárodných kandidátskych listinách v čele s hlavnými kandidátmi? Je to podľa 

vás v súlade so zásadou zostupnej proporcionality? Nešlo by navyše o paralelnú 

a súčasne prebiehajúcu revíziu pravidiel hlasovania v Rade? Aké sú vaše zámery, 

pokiaľ ide o boj proti zahraničným zásahom do národných a európskych volieb? Aké 

regulačné kroky plánujete prijať? Ako vnímate úlohu pracovnej skupiny StratCom 

v budúcnosti? 
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Bez toho, aby boli dotknuté rokovania, ktoré sa môžu uskutočniť na plánovanej 

konferencii o budúcnosti Európy, ktoré opatrenia a iniciatívy považujete za potrebné na 

posilnenie európskeho rozmeru európskych volieb a zvyšovanie informovanosti občanov 

o ich význame? 

 

Zvýšená účasť na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 svedčí o obnovenom 

záujme občanov a ich zápale pre Európsku úniu. Máme tak príležitosť a zároveň povinnosť 

využiť to a pracovať na vytvorení Európy, s ktorou sa ľudia budú môcť ľahšie stotožniť. 

Európska demokracia je ľuďom niekedy príliš vzdialená. Tento problém musíme riešiť 

a musíme zaistiť, aby ľudia cítili, že veci na európskej úrovni môžu ovplyvniť. V tejto 

súvislosti je najdôležitejšie, aby občania mohli v plnej miere vykonávať svoje politické práva 

a aby nepochybovali o tom, že na ich hlase záleží. Musíme preto posilniť transparentnosť, 

zlepšiť komunikáciu inštitúcií EÚ s občanmi, zvýšiť odolnosť voči hrozbám pre demokraciu 

a riešiť inštitucionálne aspekty. 

 

Ako bolo zdôraznené v politických usmerneniach, medzi uvedené aspekty patrí vylepšenie 

systému hlavných kandidátov a riešenie otázky nadnárodných kandidátnych listín vo voľbách 

do Európskeho parlamentu ako doplnkového nástroja európskej demokracie. 

 

Chcem sa zároveň sústrediť na praktické opatrenia, ktoré prinesú zjednodušenie 

a modernizáciu politickej participácie. Prístup k hlasovaniu je nevyhnutným predpokladom 

aktívneho občianstva a sociálneho začlenenia a ja budem hľadať spôsoby, ako ho zlepšiť. 

Európa musí byť tam, kde sú voliči – a tých možno čoraz častejšie nájsť v online priestore. Už 

dnes by sme sa mali pripravovať na voľby v roku 2024, aby sme mohli uspokojiť potreby 

našej meniacej sa spoločnosti, naplniť ambície mladých a vylúčených ľudí a využiť 

príležitosti, ako aj riziká digitálnych technológií. 

 

Navrhnem opatrenia na prehĺbenie európskeho rozmeru volieb do Európskeho parlamentu 

a zvýšenie povedomia občanov o ich význame. Nadviažem pri tom na aktivity vychádzajúce 

z predchádzajúcich odporúčaní a budem čerpať zo skúseností z európskych volieb, ktoré sa 

uskutočnili v rokoch 2014 a 2019. Budem sa usilovať o viac transparentnosti a zodpovednosti 

v európskom politickom prostredí. Mali by sme spoločne pracovať na tom, aby sa posilnilo 

prepojenie medzi národnými a európskymi politickými stranami, a počas kampane zaistiť, aby 

si občania toto prepojenie viac uvedomovali. Preskúmam, ako by sme mohli viac pomôcť 

európskym občanom, ktorí čelia prekážkam pri výkone svojich volebných práv, ako aj ďalšie 

opatrenia na podporu účasti občanov. Budem podporovať široké, vyvážené a nestranné 

mediálne spravodajstvo, a to aj prostredníctvom prenosu debát medzi kandidátmi, ktoré budú 

dostupné zo všetkých členských štátov. 

 

Pluralita médií je základným pilierom nášho európskeho demokratického systému. Budem 

využívať nástroj monitorovania plurality médií s cieľom identifikovať riziká ohrozujúce 

pluralitu v mediálnom sektore a navrhnúť cezhraničné projekty na podporu nezávislej 

a rozmanitej žurnalistiky. 

 

Zabezpečím, aby sme maximálne využili programy financovania na zvýšenie informovanosti 

o európskom občianstve a o právach, ktoré z neho vyplývajú. Nasledujúca správa 

o občianstve EÚ, ktorá má byť predložená v roku 2020, by sa mala osobitne zamerať na 

podporu a rozvoj volebných práv občanov. Občania EÚ majú tiež právo kandidovať vo svojej 

krajine pobytu bez ohľadu na štátnu príslušnosť a ja budem uplatňovanie tohto práva 

podporovať. 
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Budem úzko spolupracovať s Parlamentom, členskými štátmi a európskymi politickými 

stranami na budovaní skutočného európskeho demokratického priestoru. Budem vychádzať 

z údajov, ktoré Parlament zhromaždil pri hodnotení volieb, ako aj z bohatej spätnej väzby 

členských štátov a politických strán o priebehu volieb do Európskeho parlamentu. 

 

Ako by podľa vás mohla Komisia prispieť k ukončeniu procesu ratifikácie volebného 

zákona členskými štátmi? 

 

Uvedomujem si, že štyri členské štáty ešte stále neprijali reformu volebného práva, ktorá bola 

schválená minulý rok. Tento proces je dôležité dokončiť, pretože je základom ďalších 

reforiem pred voľbami v roku 2024. Hoci Komisia nemá v tomto procese formálnu úlohu, 

nadviažem kontakt s uvedenými štyrmi členskými štátmi, aby sme v tejto veci pokročili a aby 

sme im mohli vysvetliť nové zmeny a ich pridanú hodnotu. Komisia by mala naďalej 

podporovať úsilie členských štátov v tejto oblasti, a to aj v rámci nedávno zriadenej európskej 

siete pre spoluprácu v oblasti volieb. 

 

Aký je váš postoj k zavedeniu nadnárodného volebného obvodu, v rámci ktorého by sa 

o zvolenie uchádzali kandidáti na nadnárodných kandidátskych listinách v čele 

s hlavnými kandidátmi? Je to podľa vás v súlade so zásadou zostupnej proporcionality? 

Nešlo by navyše o paralelnú a súčasne prebiehajúcu revíziu pravidiel hlasovania 

v Rade? 

 

Ako sa uznáva v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky, zo skúsenosti 

z európskych volieb v roku 2019 jasne vyplýva, že treba prehodnotiť spôsob, akým menujeme 

a volíme vedúcich predstaviteľov európskych inštitúcií. V tejto súvislosti by sme mali 

nadviazať na skúsenosti so systémom hlavných kandidátov a riešiť otázku nadnárodných 

kandidátnych listín vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré možno vnímať ako 

doplnkový nástroj európskej demokracie. Takéto kandidátne listiny by mohli posilniť 

európsky rozmer volieb, pretože by poskytovali občanom v rôznych členských štátoch 

možnosť voliť tých istých kandidátov v celej Európe. Zároveň, ak by mal vzniknúť 

nadnárodný volebný obvod, bolo by dôležité zabezpečiť, aby poslanci mohli zastupovať 

voličov, ktorí ich volili, a úzko s nimi komunikovať, a to z dôvodu zodpovednosti, a tiež 

preto, aby ich mohli vypočuť a vyjadrovať ich obavy. 

 

Konferencia o budúcnosti Európy poskytne príležitosť dohodnúť sa na správnej ceste vpred. 

Konkrétne návrhy týkajúce sa otázok, ako sú nadnárodné kandidátne listiny, by sa mali 

predložiť do leta 2020, aby mohli byť zavedené včas pred voľbami v roku 2024. Na 

konferencii budem v tejto otázke zastupovať Komisiu a budem aktívnym sprostredkovateľom 

diskusií medzi Európskym parlamentom a Radou o zdokonalení systému hlavných kandidátov 

a o vydávaní nadnárodných kandidátnych listín. Komisia môže ponúknuť príspevok, pokiaľ 

ide o možnosti, ako zaistiť realizovateľnosť a pridanú hodnotu nadnárodných kandidátnych 

listín. 

 

V prípadoch, keď jej to jej právomoci umožnia, Komisia prijme v nadväznosti na návrhy 

z konferencie príslušné opatrenia a bude Parlamentu poskytovať podporu pri zmene 

európskeho volebného práva. V rámci tohto procesu som pevne odhodlaná úzko 

spolupracovať so všetkými príslušnými aktérmi, najmä s Výborom pre ústavné veci, ako aj so 

všetkými ostatnými príslušnými orgánmi Európskeho parlamentu, Radou pre všeobecné 
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záležitosti, národnými parlamentmi a v neposlednom rade s vedúcimi predstaviteľmi 

politických strán. 

 

Nadnárodné kandidátne listiny ako také, nie sú podľa môjho názoru nezlučiteľné so zásadou 

zostupnej proporcionality, záleží však od ich podoby. Ak sa podarí dosiahnuť dohodu o týchto 

listinách, mohli by dva rôzne systémy fungovať súbežne. 

 

Preto si myslím, že nie je potrebné ani žiaduce vytvárať väzbu na pravidlá hlasovania v Rade. 

 

Aké sú vaše zámery, pokiaľ ide o boj proti zahraničným zásahom do národných 

a európskych volieb? Aké regulačné kroky plánujete prijať? Ako vnímate úlohu 

pracovnej skupiny StratCom v budúcnosti? 

 

V politických usmerneniach bolo zdôraznené, že musíme zasiahnuť proti riziku vonkajšieho 

zasahovania zo strany síl, ktoré si želajú rozdeliť a destabilizovať našu Úniu. Pred nedávnymi 

voľbami do Európskeho parlamentu sa nám spolu s poslancami Európskeho parlamentu 

a s členskými štátmi podarilo zvýšiť povedomie o týchto hrozbách a zhodli sme sa na tom, že 

žiadne voľby nie sú bez rizika potenciálneho zasahovania a že musíme tento problém riešiť. 

 

Ide však o komplexnú hrozbu a ciele sa neustále menia. Externí aktéri napríklad čoraz 

častejšie využívajú domácich prostredníkov. Toto „domáce“ zasahovanie a manipuláciu 

nesmieme ignorovať. 

 

Musíme sa komplexne a neustále usilovať o systematické zvyšovanie odolnosti našich 

demokracií tým, že budeme bojovať proti dezinformáciám a prispôsobovať sa vyvíjajúcim sa 

hrozbám a koordinovaným a úmyselným manipuláciám. Týmto hrozbám pre demokraciu sa 

bude venovať akčný plán o európskej demokracii, ktorý sa zameria najmä na potrebu väčšej 

transparentnosti a zodpovednosti. Chcem, aby sme našli praktické riešenia, ktoré zaistia 

väčšiu transparentnosť v oblasti platenej politickej reklamy a jasnejšie pravidlá financovania 

európskych politických strán. Digitálne platformy sú hybnou silou pokroku pre ľudí, 

spoločnosti a hospodárstva, môžu však tiež byť zneužité na destabilizáciu našich európskych 

demokracií. Preto musíme riešiť otázky, ako je prístup k údajom a ich využívanie. Aby sme 

boli schopní posúdiť hrozby pre spoločnosť, musíme disponovať vhodnými kapacitami. 

Nesmieme však pri tom nikdy narušiť krehkú rovnováhu. Naším cieľom je chrániť európsku 

demokraciu. Preto je jasné, že východiskom pre nás musí byť rešpektovanie slobody slova, 

otvorená diskusia a dodržiavanie našich základných práv a hodnôt. Musíme sa vyvarovať 

cenzúry a vytvárania „ministerstiev pravdy“. Sloboda prejavu a pluralita názorov musia 

zostať zaručené. 

 

Vďaka mojej funkcii podpredsedníčky budeme môcť spojiť rôzne činnosti a pracovné oblasti 

do jedinej stratégie a koherentného prístupu, v rámci ktorých sa spoja znalosti a skúsenosti 

vlád, ako aj mimovládnych expertov zo všetkých častí Európskej únie. Aby sme mohli účinne 

bojovať proti dezinformáciám a zvyšovať našu odolnosť, potrebujeme komplexný prístup, do 

ktorého budú zapojené vlády, politické strany, novinári, overovatelia faktov, výskumní 

pracovníci, pedagógovia a občianska spoločnosť ako celok, a tiež priemysel a online 

platformy. 

 

Konkrétnejšie môžeme v mnohých oblastiach nadviazať na volebný balík z roku 2018 a na 

akčný plán proti dezinformáciám. Po prvé, môžeme zlepšiť odhaľovanie a analyzovanie 

dezinformácií a iných manipulácií s demokratickými procesmi v Európe a upozorňovanie na 
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ne, a to bez ohľadu na ich pôvod, použitú taktiku či aktérov. To musí ísť ruka v ruke so širším 

úsilím o kybernetickú bezpečnosť a odolnosť voči hybridným hrozbám. Po druhé, môžeme 

zlepšiť spoluprácu v rámci EÚ vďaka mechanizmom, ako je systém včasného varovania 

a vnútroštátne a európske siete spolupráce pri voľbách. Po tretie, môžeme zlepšiť účinnosť 

komunikácie prostredníctvom koordinovanej reakcie na dezinformačné incidenty a všeobecne 

zvýšiť informovanosť verejnosti. Mám v úmysle v týchto otázkach úzko spolupracovať 

s Európskym parlamentom a vysokým predstaviteľom/podpredsedom Komisie. Takisto mám 

v úmysle využiť zdroje rôznych útvarov Komisie a ESVČ s cieľom zaistiť úzku spoluprácu, 

a dosiahnuť tak väčšiu synergiu a jednotný prístup. 

 

V odpovedi na otázku č. 8 som uviedla, ako by som chcela pracovať na posilňovaní slobody 

a plurality médií. 

 

Na čele úsilia v boji proti dezinformáciám stojí Európska služba pre vonkajšiu činnosť a jej tri 

osobitné skupiny pre strategickú komunikáciu (pracovná skupina East StratCom, pracovná 

skupina pre západný Balkán; pracovná skupina Juh). Od získania mandátu od Európskej rady 

v roku 2015 dosiahla reálne výsledky pri odhaľovaní ruských dezinformačných kampaní 

v krajinách východného susedstva EÚ. Od prijatia akčného plánu proti dezinformáciám 

a s podporou, ktorú Európsky parlament poskytoval najmä pracovnej skupine East StratCom, 

sa práca týchto troch pracovných skupín výrazne zintenzívnila, a to aj pokiaľ ide 

o pokračovanie proaktívnej komunikácie v susedstve EÚ a zvyšovanie informovanosti 

o negatívnom vplyve dezinformácií. Som presvedčenou zástankyňou pokračovania 

a zintenzívnenia tejto práce a prehlbovania spolupráce s kľúčovými partnermi, ako sú G7 

a NATO, ako aj s občianskou spoločnosťou a výskumnými pracovníkmi. 

 

Naše výsledky v tejto oblasti sa stali referenciou pre iných medzinárodných aktérov. Vďaka 

nim má EÚ možnosť úzko spolupracovať s partnermi na globálnej úrovni, a to aj v OSN, 

a presadzovať stanovenie medzinárodných noriem v tejto dôležitej oblasti s cieľom vytvoriť 

digitálny priestor bezpečný pre ľudí a demokraciu. 

 

 

4. Transparentnosť 

 

Aké ďalšie kroky plánujete prijať v záujme väčšej transparentnosti v legislatívnom 

procese? Aké ďalšie kroky považujete za potrebné na dosiahnutie cieľov lepšej tvorby 

práva v tejto oblasti? Aký je Váš postoj k pozastaveným rokovaniam o spoločnom 

registri transparentnosti zo strany Komisie? Ako by ste mohli prispieť k nájdeniu 

riešenia, ktoré rešpektuje ústavné špecifiká každej inštitúcie, napríklad zásadu 

slobodného výkonu mandátu poslancov Európskeho parlamentu zakotvenú 

v primárnom práve EÚ? Súhlasíte s tým, že je potrebné zlepšovať výmenu dokumentov 

a informácií medzi Európskym parlamentom a Radou a umožniť prístup zástupcom 

Parlamentu ako pozorovateľom na zasadnutia Rady a jej orgánov, najmä v prípade 

právnych predpisov? 

 

Aké ďalšie kroky plánujete prijať v záujme väčšej transparentnosti v legislatívnom 

procese? Aké ďalšie kroky považujete za potrebné na dosiahnutie cieľov lepšej tvorby 

práva v tejto oblasti? 
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Som presvedčená o tom, že väčšia transparentnosť v legislatívnom procese prispieva k tomu, 

aby verejnosť lepšie chápala podstatu prijímaných rozhodnutí a vedela sa s nimi stotožniť. 

Transparentnosť je tiež účinným nástrojom v boji proti dezinformáciám. 

 

Komisia už na jej zvýšenie podnikla významné kroky. Napríklad prostredníctvom portálu 

„Vyjadrite svoj názor“ umožňuje zainteresovaným stranám a občanom, aby do procesu 

v celom jeho priebehu prispievali, a tiež jeho prostredníctvom uverejňuje výsledky verejných 

konzultácií. Teší ma, že Komisia bola pripravená zaistiť transparentnosť aj vo veľmi citlivých 

otázkach – príkladom sú rokovania o dohode o vystúpení so Spojeným kráľovstvom, ktoré 

boli veľmi transparentné. Pokiaľ ide o oblasť medzinárodných rokovaní vo všeobecnosti, 

Komisia už podnikla rozhodné kroky, ako je napríklad zverejňovanie návrhov smerníc na 

rokovania, poskytovanie informácií po jednotlivých kolách rokovaní verejnosti 

a zverejňovanie rokovacích pozícií a konečných výsledkov. 

 

Podporila by som ďalšie praktické kroky na zvýšenie transparentnosti v celom legislatívnom 

procese, a to aj v nadväznosti na úsilie súčasného fínskeho predsedníctva Rady. Mali by sme 

pri tom uvažovať o celom legislatívnom cykle, od počiatočnej fázy návrhu až po priame 

uplatňovanie v praxi. Bolo by napríklad možné aktívne zverejňovať viac informácií 

o trialógoch, hoci uznávam, že transparentnosť trialógov je predovšetkým záležitosťou 

Parlamentu a Rady. Konkrétne by Parlament a Rada mohli zverejňovať orientačný plán 

trialógov a následne po každom zasadnutí zhrnutie programu zasadnutia, v ktorom by sa 

uvádzali témy, o ktorých sa v skutočnosti rokovalo. Konečné dohodnuté znenie sa už dnes 

zverejňuje najneskôr pred tým, ako sa predloží na hlasovanie v Parlamente. Podporila by som 

každý krok spoluzákonodarcov vedúci k skoršiemu zverejneniu. 

 

Pokiaľ ide o žiadosti o prístup k dokumentom týkajúcim sa prebiehajúcich trialógov, treba 

v súlade s judikatúrou Súdneho dvora posúdiť každý prípad zvlášť. Vo väčšine prípadov to 

znamená zverejnenie tabuliek „so štyrmi stĺpcami“, ktoré sa v rámci trialógov používajú, 

a konštatovanie, že dôvody, ako sú dôvernosť alebo skutočnosť, že rokovania ešte stále 

prebiehajú, nie sú dostatočné na odmietnutie sprístupnenie dokumentov. Komisia už nálezy 

Súdneho dvora uplatňuje vo svojej každodennej praxi a zriedka odmieta verejnosti sprístupniť 

celý „štvorstĺpcový“ dokument z trialógu. 

 

Ako podpredsedníčka by som spolupracovala s Parlamentom a Radou, aby som zaistila 

konzistentný prístup k transparentnosti vo všetkých oblastiach. 

 

Inštitúcie by mali spoločne pracovať na tom, aby čo najskôr spustili plánovaný spoločný 

legislatívny portál. K tomuto kroku sa všetky tri inštitúcie zaviazali v Medziinštitucionálnej 

dohode o lepšej tvorbe práva z roku 2016. Na tomto portáli bude možné nájsť ku každému 

návrhu jednoduchý harmonogram a odkazy na rôzne súvisiace dokumenty, čo neodbornej 

verejnosti umožní používateľsky ústretovým spôsobom získať všetky verejné informácie 

o konkrétnom legislatívnom procese, ktorý ju zaujíma. Dosiahol sa síce určitý pokrok, ale 

projekt ešte nie je dokončený. Domnievam sa, že spoločný legislatívny portál je dôležitým 

nástrojom pre demokraciu a zapojenie občanov, a preto by sme mali jeho uvedenie do 

prevádzky urýchliť. 

 

Existujú aj ďalšie príklady oblastí, v ktorých musíme intenzívnejšie pracovať na 

implementácii Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. Záväzky troch inštitúcií 

týkajúce sa zlepšenia komunikácie s verejnosťou sú dôležitým krokom vpred. Mali by sme 

lepšie využívať moment, keď sa v rámci legislatívneho procesu dosiahne dohoda a tiež keď sa 
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schválený právny predpis začína vykonávať, resp. nadobúda účinnosť, a pri týchto 

príležitostiach vydávať spoločné oznámenia a vždy, keď je to vhodné, organizovať spoločné 

tlačové konferencie. 

 

Aký je Váš postoj k pozastaveným rokovaniam o spoločnom registri transparentnosti zo 

strany Komisie? 

 

Existuje silný verejný záujem o zvýšenie transparentnosti a existuje spoločná vôľa pracovať 

na spoločnom registri transparentnosti. Pevnejší rámec pre zastupovanie záujmov 

prostredníctvom povinného registra transparentnosti je dôležitou súčasťou našej 

demokratickej infraštruktúry. Podľa mojich skúseností z praxe Komisie, ktorá sa stretáva len 

so zaregistrovanými zástupcami záujmových skupín, má takýto postup skutočný vplyv, keďže 

zástupcovia záujmových skupín zapísaním sa do registra akceptujú najvyššie normy etického 

správania a otvorenosti. 

 

Podľa mojich informácií sa na technickej úrovni dosiahol významný pokrok, pokiaľ ide 

o dosiahnutie predbežnej dohody o obsahu, ktorý nemá citlivú povahu, a súčasné 

predsedníctvo Rady sa s Komisiou a Parlamentom zhoduje na tom, že treba rokovania o tejto 

záležitosti úspešne zavŕšiť. Túto dynamiku treba využiť. Vítam tiež prijatie nového 

rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktorý je významným krokom k väčšej 

transparentnosti stretnutí so zástupcami záujmových skupín, najmä v prípade spravodajcov, 

tieňových spravodajcov a predsedov výborov, a verím, že sa bude v plnej miere vykonávať. 

 

Ak budem potvrdená vo funkcii podpredsedníčky, do konca roka nadviažem na politickej 

úrovni kontakt s partnermi v Európskom parlamente a v Rade, aby sme na dosiahnutý pokrok 

nadviazali ambicióznym harmonogramom rokovaní. Cieľom všetkých troch inštitúcií by malo 

byť rýchle dosiahnutie dohody a skutočné zvýšenie transparentnosti lobingu, ktoré si široká 

verejnosť želá. V tejto súvislosti bude dôležité nájsť dohodu, ktorá používateľom umožní 

ľahko vyhľadávať informácie. Komisia má skúsenosti s vlastným registrom transparentnosti, 

ktoré môžu byť v tejto súvislosti užitočné. 

 

Ako by ste mohli prispieť k nájdeniu riešenia, ktoré rešpektuje ústavné špecifiká každej 

inštitúcie, napríklad zásadu slobodného výkonu mandátu poslancov Európskeho 

parlamentu zakotvenú v primárnom práve EÚ? 

 

Podľa môjho názoru je navrhovaná podmienka, podľa ktorej sa zástupcovia záujmových 

skupín musia zaregistrovať pred stretnutím s poslancami Európskeho parlamentu, zlučiteľná 

so zásadou slobodného výkonu mandátu poslancov Európskeho parlamentu. Podľa skúseností 

Komisie toto pravidlo nespôsobuje problémy komisárom ani vysokopostaveným úradníkom, 

pretože zástupcovia záujmových skupín, ktorí sa usilujú o stretnutie, sa po požiadaní ihneď 

zaregistrujú. To isté by pravdepodobne platilo aj v prípade ich záujmu o stretnutie 

s poslancami Európskeho parlamentu. Uvedená podmienka by sa nevzťahovala na interakcie, 

ktoré sú z hľadiska výkonu mandátu poslanca Európskeho parlamentu najdôležitejšie, ako sú 

napríklad stretnutia s voličmi a občanmi a žiadosti o faktické informácie. Mohli by sme tiež 

zvážiť ďalšie záruky na zmiernenie obáv v súvislosti so zásadou voľného výkonu tohto 

poslaneckého mandátu. 

 

V Zmluve o Európskej únii sa trom inštitúciám ukladá povinnosť vykonávať svoju prácu čo 

najotvorenejšie. Navrhovaná podmienenosť by ešte viac posilnila výkon mandátu poslancov 
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Európskeho parlamentu: voliči a verejnosť by mohli ľahšie sledovať záujmy zastúpené 

v legislatívnom procese bez toho, aby bola ohrozená sloboda výkonu tohto mandátu. 

 

Súhlasíte s tým, že je potrebné zlepšovať výmenu dokumentov a informácií medzi 

Európskym parlamentom a Radou a umožniť prístup zástupcom Parlamentu ako 

pozorovateľom na zasadnutia Rady a jej orgánov, najmä v prípade právnych 

predpisov? 

 

Som presvedčená, že spolupráca medzi Parlamentom a Radou môže efektívnosti 

a transparentnosti legislatívneho procesu len prospieť. 

 

V článku 16 Zmluvy o Európskej únii sa jasne uvádza, že počas rokovania a hlasovania 

o legislatívnych aktoch sú zasadnutia Rady verejné. V článku 15 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie sa všetky inštitúcie EÚ vyzývajú, aby pracovali čo najotvorenejšie, čím sa 

transparentnosť stáva spoločnou zodpovednosťou. Význam transparentnosti sa zdôrazňuje aj 

v strategickom programe Európskej rady na roky 2019 – 2024, ktorý obsahuje výzvu, aby 

každá inštitúcia posúdila svoje pracovné metódy a zaistila, aby bola schopná čo najlepšie 

plniť svoju úlohu v rámci zmlúv. Dôraz kladený na transparentnosť v politických 

usmerneniach je v plnom súlade s uvedeným. 

 

V rámci Rady prebiehajú diskusie o tom, ako zaistiť, aby bola práca Rady otvorenejšia 

a zrozumiteľnejšia pre občanov, a aké typy interných dokumentov súvisiacich s trialógmi by 

sa mali zverejňovať. Komisia by mala naďalej podporovať úsilie o zvyšovanie 

transparentnosti legislatívneho procesu. Viem, že v Rade prebiehajú diskusie o tom, ktoré 

typy interných dokumentov súvisiacich s trialógmi, by sa mali sprístupniť verejnosti, a mám 

v úmysle túto záležitosť veľmi pozorne sledovať. 

 

O osobitnej otázke štatútu pozorovateľa pre zástupcov Parlamentu na zasadnutiach Rady a jej 

orgánov musí rozhodnúť Rada. Parlament a Rada musia túto otázku vyriešiť v súlade 

s výhradnými právomocami každej inštitúcie vyplývajúcimi zo zmluvy a ich vnútornými 

pracovnými metódami. Komisia by samozrejme mala byť pripravená v prípade potreby tento 

proces uľahčiť. 

 

 

5. Nezávislý etický orgán a európsky ombudsman 

 

Ako vidíte rozsah, úlohu a právomoci plánovaného nezávislého etického orgánu 

spoločného pre všetky inštitúcie a ako by ste zabezpečili, aby bol takýto orgán úplne 

nezávislý, mal rovnaký odstup od každej inštitúcie a aby sa jeho rozhodnutia účinne 

presadzovali? Ako si predstavujete jeho prepojenie s úlohou európskeho ombudsmana? 

Ste pripravená zaviazať sa k novému štatútu európskeho ombudsmana? Ak áno, 

zaväzujete sa, že budete spolupracovať s Parlamentom a urobíte všetko pre to, aby bol 

nový štatút prijatý v prvom roku vášho mandátu? 

 

Je dôležité zdôrazniť, že v politických usmerneniach sa výslovne uvádza, že ak majú mať 

Európania dôveru v našu Úniu, mali by jej inštitúcie fungovať otvorene a vo vzťahu k etike, 

transparentnosti a čestnosti bezchybne. V týchto mimoriadne ťažkých časoch je dôvera 

európskych občanov dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Preto budem považovať etiku za 

morálny imperatív. 
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Pokiaľ ide o všeobecný etický rámec, pre členov Komisie aj jej zamestnancov už existuje 

veľmi solídny a relevantný súbor etických hodnôt, zásad a pravidiel. Som odhodlaná 

zabezpečiť, aby sa tieto etické požiadavky uplatňovali čo najdôslednejšie. Prísne dodržiavanie 

pravidiel zo strany členov kolégia a zamestnancov, ako aj primerané následné opatrenia 

v prípade porušení, sú podľa môjho názoru veľmi dôležité. 

 

Pokiaľ ide o komisárov, kódex správania sa po získaní stanoviska Európskeho parlamentu 

v januári 2018 zrevidoval v súlade s Rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym 

parlamentom a Komisiou. Novým kódexom sa posilňuje úloha nezávislého etického výboru 

Komisie zloženého z externých, nezávislých osôb. Pravidlá kódexu správania sú 

komplexnejšie než pravidlá, ktoré existujú vo väčšine našich členských štátov. 

 

Pokiaľ ide o zamestnancov, služobný poriadok, ktorým sa musia riadiť všetci zamestnanci, 

obsahuje komplexný súbor etických povinností, ktoré boli ešte viac posilnené reformou 

služobného poriadku v roku 2014. Obzvlášť dôležité sú ustanovenia, ktoré vyžadujú, aby sa 

konflikty záujmov posudzovali pri prijímaní do zamestnania alebo opätovnom začlenení do 

pracovného procesu po skončení pracovného voľna z osobných dôvodov, ako aj ustanovenia, 

ktoré sa výslovne zaoberajú otázkou lobizmu a zastupovania záujmov počas pracovného 

voľna z osobných dôvodov alebo po odchode z inštitúcie. 

 

Pokiaľ ide o členov iných inštitúcií, v zmluvách a práve EÚ sú stanovené rôzne etické 

pravidlá. Je to prirodzené, keďže každá inštitúcia je autonómna a nezávislá a má svoju vlastnú 

úlohu vyplývajúcu zo zmlúv. Výsledkom je, že existujú rôzne kódexy správania prijaté 

niektorými inštitúciami. 

 

Pred tým než prijmeme rozhodnutie o tom, ako postupovať, chcem zohľadniť tieto rozdielne 

skúsenosti a perspektívy. Preto je veľmi dôležité, aby som nadviazala dialóg s Európskym 

parlamentom a s ostatnými inštitúciami EÚ o ďalšom postupe v tejto veci. Spoločne by sme 

mali rozvíjať európsku politickú kultúru založenú na etických zásadách, ktoré sú spoločné pre 

všetkých. 

 

Zdá sa mi, že niektoré prvky majú osobitný význam. Napríklad bude nevyhnutné zabezpečiť, 

aby nezávislý etický orgán mohol rýchlo reagovať na situácie, ktoré môžu vzniknúť 

kedykoľvek, a to napríklad prostredníctvom poradných právomocí. Táto potreba sa musí 

zohľadniť pri stanovovaní administratívnych mechanizmov, právomocí a zloženia orgánu 

a počtu jeho členov. 

 

Zloženie takéhoto orgánu a postup výberu jeho členov by boli kľúčové z hľadiska jeho 

nezávislosti a kvality, a teda aj jeho dôveryhodnosti. Zloženie by muselo zaistiť zastúpenie 

skúsenosti z rôznych oblastí, inštitúcií a funkcií. Vybrané osoby by museli mať reputáciu 

poskytujúcu záruku absolútne profesionálneho správania, príslušné skúsenosti a dobrú znalosť 

fungovania inštitúcií EÚ. V záujme zachovania „rovnakého odstupu od každej inštitúcie“ si 

nemyslím, že by bolo vhodné, aby sa do tohto medziinštitucionálneho orgánu zahrnuli 

úradujúci členovia inštitúcií. 

 

Mandát európskeho ombudsmana je vymedzený v zmluvách a súvisí s prípadmi nesprávneho 

úradného postupu. Ombudsman môže viesť vyšetrovanie z vlastného podnetu a na základe 

sťažností. Skúsenosti ombudsmana, jeho odporúčania a zistenia budú významným 

príspevkom k prípravným prácam pri zriaďovaní tohto orgánu a budú prvkom, ktorý by 

členovia orgánu mali určite brať do úvahy. 
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Nezávislý etický orgán a ombudsman sa navzájom dopĺňajú. 

 

Európsky parlament vo februári 2019 prijal návrh nariadenia o novom štatúte v súlade 

s mimoriadnym legislatívnym postupom týkajúcim sa štatútu ombudsmana. Rada musí udeliť 

súhlas na základe stanoviska Komisie. Komisia na čele s podpredsedom pre 

medziinštitucionálne záležitosti jasne uviedla, že sa bude usilovať konštruktívne 

spolupracovať s Parlamentom a Radou na tejto iniciatíve a čo najskôr vypracovať stanovisko 

Komisie. 

 

 

Otázky Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

 

6. Aké kľúčové priority si stanovíte v rámci portfólia, ktoré vám bolo pridelené, a ako sa 

portfólio hodnôt a transparentnosti podľa vášho názoru vzájomne prepája, spája 

a/alebo sa prekrýva s portfóliami podpredsedníčky pre demokraciu a demografiu, 

komisára pre spravodlivosť a komisára pre rovnosť? Zaväzujete sa, že na základe 

žiadosti výboru a aspoň dvakrát za rok vystúpite pred výborom LIBE1? 

 

Som pevne presvedčená, že toto portfólio má pre budúcnosť Európy zásadný význam a môže 

nám pomôcť poučiť sa z minulosti. Európske hodnoty sú naším spoločným základom, ktorý 

nás spája zo severu na juh a z východu na západ. Ponúkajú ochranu a poskytujú práva ľuďom 

v rýchlo sa meniacom a neistejšom svete. Sú tiež pilierom stability, najmä v časoch, keď sme 

podrobovaní skúškam zvnútra i zvonka. Vo svojej práci chcem byť obhajkyňou ľudí, 

posilňovať ich práva a ich pocit, že sú plnohodnotnými občanmi, a nie len obyčajnými 

spotrebiteľmi na jednotnom trhu alebo cieľmi manipulácie. Chcem prispieť k budovaniu 

mostov medzi rôznymi časťami našej Únie a budem sa snažiť chrániť a podporovať to, čo nás 

spája. Mojou celkovou prioritou je priblížiť EÚ občanom tým, že sa stane demokratickejšou, 

transparentnejšou, odolnejšou voči novým hrozbám a schopnou lepšie brániť hodnoty, ktoré si 

ctíme. Všetky jednotlivé oblasti práce, ktoré mi boli zverené, prispievajú k napĺňaniu týchto 

cieľov. Moja osobná skúsenosť českej občianky, ktorá pred 30 rokmi prežila demokratickú 

transformáciu, a moja skúsenosť komisárky mi umožňujú mimoriadne dobre chápať túto 

problematiku a posilnili moje odhodlanie uspieť v tomto portfóliu. 

 

Právny štát by mal byť spoločným menovateľom európskej jednoty, nie zdrojom sporov. 

V politických usmerneniach sa právny štát označuje za prioritu, ktorá je ústredným prvkom 

demokratickej a otvorenej Európy, na ktorú by sme mali byť hrdí, a ja sa s týmto označením 

plne stotožňujem. Ale aby bol zaručený, treba sa oň starať. Právny štát nemôžeme nikdy 

považovať za samozrejmosť. Budem vždy uprednostňovať dialóg, konzultácie a prácu, aby sa 

predišlo krízovým situáciám. V našich členských štátoch možno nájsť mnoho osvedčených 

postupov a pozitívnych príkladov. Môžeme viac diskutovať o tom, ako presadzovať naše 

spoločné hodnoty tak, aby sme dostáli hlavným zásadám, na ktorých právny štát spočíva. 

Musíme však tiež byť pripravení konať, keď je to potrebné – teda keď ostatné riešenia zlyhali 

a keď si vnútroštátny systém bŕzd a protiváh nedokáže s hrozbou pre právny štát poradiť. 

Musíme nadviazať na prácu súčasnej Komisie, aby sa tieto otázky stali prioritou, ktorou by 

mali byť, a pokračovať v rozvíjaní nástrojov na zaistenie dodržiavania zásad právneho štátu. 

V úzkej spolupráci s komisárom pre spravodlivosť budem komunikovať s Radou, členskými 

                                                 
1 Táto otázka by sa zachovala v prípade, ak by Konferencia predsedov neschválila žiadosť o začlenenie jednej 

doplňujúcej otázky medzi všeobecné otázky.  
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štátmi a zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásad právneho štátu 

a budem pri tom postupovať rázne a bez rozdielov. 

 

Pokiaľ ide o demokraciu, mojou prioritou bude vytvoriť prostredie, v ktorom bude môcť naša 

demokracia prekvitať. Už niet pochýb o tom, že naša demokracia je ohrozená. Musíme urobiť 

všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravý demokratický ekosystém posilnením 

našej odolnosti, a to aj pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024. Budem 

koordinovať vykonávanie akčného plánu o európskej demokracii, pričom osobitnú pozornosť 

budem venovať riešeniu hrozieb vonkajšieho zasahovania. Budem pracovať na riešeniach 

v oblasti inteligentnej regulácie, ktorých cieľom bude zabezpečiť väčšiu transparentnosť 

v prípade platenej politickej reklamy a jasnejšie pravidlá financovania európskych politických 

strán. Zvláštnu pozornosť chcem venovať aj novým hrozbám vyplývajúcim z reality 

demokracie v digitálnom veku, v ktorom medzi riziká patrí napríklad zneužívanie digitálnych 

platforiem na destabilizáciu našich demokracií a vyvolávanie sporov. Potrebujeme holisitický 

prístup a konzistentné normy, ktoré nám umožnia efektívne riešiť otázky, ako sú 

dezinformácie a nenávistné prejavy na internete, bez toho, aby sme narušili vyváženosť 

našich krokov a bez toho, aby sme sa spreneverili základným právam, ako je sloboda slova. 

Osobne som veľmi aktívne pracovala na tom, aby technologickí giganti a online platformy 

spolupracovali pri odstraňovaní nezákonných nenávistných prejavov. Pokiaľ ide 

o dezinformácie, pomáhala som zaistiť, aby online platformy vykonávali opatrenia stanovené 

v Kódexe postupov proti šíreniu dezinformácií vrátane transparentnosti politickej reklamy 

a kontroly umiestňovania reklám. Napríklad v období medzi januárom a májom 2019 

spoločnosť Google podnikla kroky proti 131 621 reklamným účtom registrovaným v EÚ, 

spoločnosť Facebook nahlásila, že z dôvodu porušenia jej pravidiel prijala opatrenia proti 

1,2 milióna reklám v EÚ, a spoločnosť Twitter uviedla, že kvôli porušeniu jej pravidiel pre 

kvalitu reklamy odmietla 9 508 cielených reklám v EÚ. Potrebujeme však jednotný prístup, 

ktorý by sa vzťahoval na všetkých aktérov. 

 

Ďalším kľúčovým prvkom je rozvoj našej demokratickej infraštruktúry s cieľom zlepšiť 

systém hlavných kandidátov a riešiť problematiku nadnárodných kandidátnych listín. Zo 

svojej pozície predsedníčky skupiny komisárov pre Nový impulz pre európsku demokraciu 

urobím všetko preto, aby bol príspevok Komisie k riešeniu týchto otázok čo najvýraznejší. 

 

Pokiaľ ide o základné práva, z funkcie podpredsedníčky mi vyplývajú horizontálne 

povinnosti. Základné práva sú kľúčom k tomu, čo robí Európu jedinečnou. Digitálne 

technológie (najmä umelá inteligencia), začleňovanie, migrácia, rovnosť, média a bezpečnosť 

– pre politiky vo všetkých týchto oblastiach má rozmer základných práv zásadný význam. 

Základné práva chránia všetkých. Práva menšín, práva detí a vo všeobecnosti ochrana 

zraniteľných osôb patria medzi oblasti, v ktorých sa teším na úzku spoluprácu s ostatnými 

podpredsedami a komisármi. Budem pritom pokračovať v práci, ktorú som začala v rámci 

súčasnej Komisie v záujme podpory a presadzovania Charty základných práv. Čoskoro 

oslávime 10. výročie tejto charty. Túto príležitosť využijem na preskúmanie našej stratégie, 

zhodnotenie jej vykonávania a na odstránenie prípadných nedostatkov, či už sa týkajú jej 

obsahu alebo účinného presadzovania. Osobitnú pozornosť budem venovať vykonávaniu 

charty na úrovni členských štátov a domnievam sa, že Komisia by mohla pri jej účinnom 

presadzovaní zohrávať významnú úlohu. Zabezpečím tiež, aby Komisia zahŕňala základné 

práva do konceptov svojich opatrení a návrhov. V úsilí o presadzovanie charty nepoľavím, 

pretože sa dotýka skutočných životných situácií občanov. Tiež chcem zaistiť, aby Európska 

únia konečne pristúpila k Európskemu dohovoru o ľudských právach. 
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Pokiaľ ide o transparentnosť a rešpektovanie hodnôt, chcem spolupracovať s ostatnými 

inštitúciami, aby sa Európska únia stala vzorom transparentnosti. Treba preto zabezpečiť, aby 

bol náš legislatívny proces správne chápaný a chránený pred všetkými skrytými záujmami. 

Som odhodlaná pracovať na vytvorení nezávislého etického orgánu spoločného pre všetky 

inštitúcie EÚ v súlade so záväzkom obsiahnutým v politických usmerneniach. Ten by bol 

zásadným symbolom nášho odhodlania rešpektovať najvyššie morálne normy a zvýšiť dôveru 

v demokratický systém EÚ. 

 

Pokiaľ ide o organizáciu mojej práce s ostatnými kolegami, Európska komisia funguje na 

princípe kolegiality a tímového ducha. Zvolená predsedníčka vysvetlila, ako chce takéto 

fungovanie Komisie podporiť zverením právomocí podpredsedom. Ako podpredsedníčka 

budem dbať na to, aby sa v duchu úplnej kolegiality všetky odborné znalosti a zdroje, ktoré sú 

potrebné na plnenie úloh v rámci môjho portfólia, združovali a efektívne využívali. Som tiež 

pevne odhodlaná presadzovať otvorený prístup založený na komunikácii s Európskym 

parlamentom, Radou a členskými štátmi, ale aj všeobecnejšie so zainteresovanými stranami 

a so širokou verejnosťou. Takýto prístup je nevyhnutný, ak chceme dosiahnuť naše ciele 

v oblastiach, ako sú právny štát a demokracia. 

 

To si bude vyžadovať, aby som udržiavala úzke pracovné vzťahy s mnohými členmi kolégia. 

Ako sa uvádza v mojom poverovacom liste, budem predsedať skupine komisárov pre Nový 

impulz pre európsku demokraciu. Táto skupina bude strategickým fórom, vďaka ktorému 

bude možné zaistiť, aby boli všetky pracovné línie koherentné, aby sme pokryli všetky oblasti 

politiky a urobili všetko, čo je v našich silách v záujme posilnenia demokracie, zvýšenia 

odolnosti našich spoločností a poskytnutia silných záruk pre práva občanov. V súlade s mojím 

poverovacím listom budem koordinovať činnosti Komisie v oblasti právneho štátu, pričom 

budem úzko spolupracovať s komisárom pre spravodlivosť. Na konkrétnych témach pre 

konferenciu o budúcnosti Európy budem spolupracovať s podpredsedníčkou pre demokraciu 

a demografiou. 

 

Veľký význam prikladám ustavičnému dialógu s Európskym parlamentom a jeho výbormi. 

Privítala by som možnosť pravidelnej diskusie s výborom LIBE a domnievam sa, že takáto 

diskusia by bola užitočná aspoň dvakrát ročne. Takisto očakávam, že Parlament bude mojím 

silný partnerom pri plnení kľúčových priorít, ktoré som si pre svoj mandát vytýčila. 

 

 

7. Ako koordinátorka práce Komisie na dodržiavaní zásad právneho štátu, ako chcete 

strategicky pokračovať v tejto oblasti a čo si v tejto súvislosti predstavujete ako svoju 

prvú prioritu? Ako vnímate úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide 

o dodržiavanie zásad právneho štátu? Dve zásadné opatrenia týkajúce sa právneho 

štátu prijaté v prípade Poľska a Maďarska sa javia ako zložité pri hľadaní súdržného 

postupu v Rade. Ako plánujete účinne vykonávať priority novej Komisie v tejto 

oblasti vrátane opatrení stanovených v oznámení uverejnenom v júli, ak neexistujú 

závažné dôsledky pre členské štáty, ktoré porušujú zásady právneho štátu? Ako 

plánujete zabezpečiť, aby sa konania začaté podľa článku 7 ods. 1 týkajúce sa 

Maďarska a Poľska bezodkladne riešili v Rade? Môžete sa zaviazať, že budete 

podporovať Európsky parlament v jeho žiadosti, aby bol plne zapojený do postupu 

podľa článku 7 ods. 1, ktorý sa týka Maďarska, vrátane vyzvania na vyjadrenie 

svojho stanoviska Rade? Ako by ste vymedzili osobitné podmienky pre novú Komisiu 

s cieľom spustiť postup podľa článku 7 ods. 1 ZEÚ alebo článku 7 ods. 2 ZEÚ 

s cieľom zabrániť obvineniam z politickej zaujatosti? 
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Právny štát je jednou z našich základných hodnôt a je neoddeliteľnou súčasťou demokracie 

a základných práv vrátane slobodných médií. Už vieme, že právny štát nemôžeme považovať 

za samozrejmosť a že musíme byť ostražití. Budem nekompromisná v otázke zásad, 

predvídateľná v rovnakom prístupe k členským štátom a rozhodná vo svojich krokoch. 

V prípade ohrozenia právneho štátu sa postarám o to, aby sa prijali pohotové a primerané 

kroky. K dispozícii máme celý rad nástrojov. Okrem článku 7 ZEÚ by Komisia mala tiež 

v plnej miere využívať svoje právomoci, ktoré má v prípade nesplnenia povinnosti, ak dôjde 

k porušeniu práva EÚ. Vývoj judikatúry Európskeho súdneho dvora v tejto oblasti má 

zásadný význam a vedie aj k vzniku nových povinností. 

 

Máme prebiehajúce postupy, ktoré treba dokončiť, a postupy podľa článku 7 si vyžadujú 

náležitú pozornosť a angažovanosť, ak majú mať zamýšľaný účinok. Pokiaľ ide o úlohu 

Parlamentu v postupoch podľa článku 7, o ktorých sa rokuje v Rade, Komisia vždy zastávala 

názor, že všetky inštitúcie si zasluhujú spravodlivé zaobchádzanie. V tomto prípade 

potrebujeme transparentný a primeraný prístup. 

 

Chcem tiež otvoriť novú kapitolu, pokiaľ ide o dialóg, a presadzovať prístup, v rámci ktorého 

budú podpora a prevencia zohrávať významnejšiu úlohu. Musíme spolupracovať s členskými 

štátmi, a to aj v rámci Rady, a ja sa v tejto súvislosti budem plne angažovať. Komplexný 

mechanizmus právneho štátu, ktorý sa uvádza v politických usmerneniach, prinesie novú 

kvalitu práce v oblasti právneho štátu vďaka zaisteniu celoúnijnej pôsobnosti a objektívnym 

správam o všetkých členských štátoch predkladaným Komisiu. S pomocou tohto mechanizmu 

by som chcela vniesť novú dynamiku do diskusií, v rámci ktorých by sme sa mohli venovať aj 

najlepším postupom a ich šíreniu a snažiť sa nájsť zhodu na rôznych riešeniach. 

 

Komisia už v júli takýto prístup podrobnejšie rozpracovala, a to najmä v podobe ročného 

cyklu preskúmania právneho štátu, ktorý sa vzťahuje na všetky členské štáty a zaoberá sa 

všetkými relevantnými otázkami právneho štátu, ako sú systémy justície, fungovanie 

inštitúcií, systémy bŕzd a protiváh, ako aj korupcia a médiá. Zavedenie tohto nového 

mechanizmu na základe systematického a transparentného prístupu bude jednou z kľúčových 

priorít v prvom roku novej Komisie. V tejto súvislosti budem úzko spolupracovať 

s komisárom pre spravodlivosť. 

 

V politických usmerneniach sa zdôrazňuje, že posilnenie právneho štátu je spoločnou 

zodpovednosťou všetkých inštitúcií EÚ a všetkých členských štátov. Súčasťou tohto procesu 

preto bude úzka spolupráca s Európskym parlamentom a Radou a tiež osobitný dialóg so 

všetkými členskými štátmi. Politické usmernenia vyzdvihujú úlohu Európskeho parlamentu 

ako demokratického fóra pre verejnú diskusiu, a teda aj kľúčového priestoru na presadzovanie 

našich spoločných hodnôt. Bolo by to napríklad veľmi vítané, ak by výsledky analýzy 

Komisie mohli poslúžiť ako základ pre diskusiu v Európskom parlamente, ktorej výsledky by 

sa následne zohľadnili v rámci cyklu preskúmania v podobe špecifických následných 

opatrení. Takisto oceňujem aktívnu a nezávislú úlohu Európskeho parlamentu pri podpore 

právneho štátu. Viem napríklad, že Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 

veci nedávno rozhodol o pokračovaní a rozšírení práce svojej osobitnej pracovnej skupiny, 

ktorá sa venuje tejto oblasti. 

 

Pokiaľ ide o Radu, je dôležité rozlišovať medzi novým mechanizmom, ktorý slúži ako 

preventívny nástroj na včasnú identifikáciu problémov a na podporu dialógu, a formálnejšími 

postupmi na riešenie už zistených problémov. 
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Pokiaľ ide o článok 7 ZEÚ, inštitúcie by mali spolupracovať s cieľom posilniť kolektívny 

charakter rozhodovania, pričom nemožno opomínať rôzne úlohy inštitúcií v rôznych fázach 

postupu, a najmä právomoc Komisie, ale aj Európskeho parlamentu, tento postup iniciovať. 

Pokiaľ ide o postup podľa článku 7 ZEÚ, po začatí postupu zohráva vedúcu úlohu Rada. 

Súčasné predsedníctvo Rady podporuje úvahy o týchto postupoch a dúfam, že tie poslúžia ako 

základ pre faktickejšie diskusie v budúcnosti. Ide o vítaný krok smerom k efektívnejším 

postupom. Rovnako by mohlo byť užitočné zlepšiť rozhodovací proces z hľadiska 

inštitucionálnych krokov, s jasnými procesnými pravidlami. 

 

Ako sa uvádza v politických usmerneniach, celkovým cieľom, keď je to možné, je nájsť 

riešenie na ochranu právneho štátu, ktoré bude zahŕňať spoluprácu a vzájomnú podporu, ale 

zároveň nevylúči možnosť prijať v krajnom prípade účinné, primerané a odrádzajúce kroky. 

 

Vo všetkej práci, ktorá sa týka právneho štátu, má kľúčový význam objektivita. Podľa môjho 

názoru Komisia vždy brala svoju úlohu strážkyne zmlúv veľmi vážne. Vďaka novému 

mechanizmu právneho štátu – a najmä jeho dôrazu na dialóg a rovnaké zaobchádzanie so 

všetkými členskými štátmi – budeme mať príležitosť tento dohľad posilniť a ukázať, že 

uvedomovanie si rôznych okolností a tradícií jednotlivých členských štátov neznamená 

odklon od základných prvkov, ktoré sú podstatou účinného právneho štátu. 

 

8. Aké kroky vykonáte ako podpredsedníčka zodpovedná za pluralitu médií a slobodu 

tlače s cieľom zabezpečiť slobodu médií a pluralitu médií, ako aj bojovať proti 

dezinformáciám a falošným správam, najmä vzhľadom na neustále útoky, ktorým 

čelia novinári v niektorých členských štátoch EÚ? Pôjdete aj ďalej a prijmete 

konkrétne opatrenia na zlepšenie pracovného prostredia pre novinárov a na 

predchádzanie útokom na novinárov a zabezpečenie ich bezpečnosti, a to aj 

prostredníctvom celoúnijných právnych predpisov namierených proti strategickým 

žalobám proti účasti verejnosti vo verejnej diskusii? Aké konkrétne opatrenia sa 

chystáte zaviesť, aby sa zabezpečilo, aby sa predišlo cieleným vraždám 

investigatívnych novinárov, ako boli Daphne Caruana Galizia a Ján Kuciak, a aby sa 

tieto vraždy lepšie vyšetrili? Ako presne plánujete v rámci prípravy vašej práce na 

boji proti dezinformáciám zabezpečiť, aby žiadne navrhované opatrenia 

neodporovali slobode prejavu, slobode tlače alebo pluralite médií1? 

 

Aké kroky vykonáte ako podpredsedníčka zodpovedná za pluralitu médií a slobodu 

tlače s cieľom zabezpečiť slobodu médií a pluralitu médií, ako aj bojovať proti 

dezinformáciám a falošným správam, najmä vzhľadom na neustále útoky, ktorým čelia 

novinári v niektorých členských štátoch EÚ? 

 

Som presvedčená, že sloboda a pluralita médií majú zásadný význam pre demokraciu 

a právny štát. Mediálne prostredie v Európe a na celom svete sa v posledných desaťročiach 

dramaticky mení. „Tradičné“ médiá stratili v konkurencii internetu a online platforiem značnú 

časť príjmov z reklamy, a teda aj trhovú silu. Jednou z hlavných výziev budúcej Komisie 

bude prijať opatrenia, ktoré zlepšia ekonomickú udržateľnosť tohto odvetvia ako štítu 

demokracie a umožnia mu nezávisle vykonávať jeho spoločenské poslanie verejného strážcu. 

Médiá a online platformy nesú zodpovednosť, ale zohrávajú tiež nenahraditeľnú úlohu v našej 

                                                 
1 Ak by bola otázka č. 1 nadbytočná, táto otázka by sa mohla rozdeliť na dve s cieľom lepšie zohľadniť 

ustanovenia článku 3 ods. 5 prílohy VII rokovacieho poriadku Parlamentu.  
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demokratickej štruktúre. Existuje tiež významná súvzťažnosť s prácou v oblasti právneho 

štátu, v ktorej novinári a médiá zohrávajú nezastupiteľnú úlohu. Myslím si, že treba zaujať 

holistický prístup zahŕňajúci podporovanie kvality žurnalistiky a skúmanie situácie na trhu 

kvalitných nezávislých médií a úlohy internetových platforiem. 

 

V tejto súvislosti máme k dispozícii dôležitý nástroj v podobe nástroja monitorovania 

plurality médií1. Ide o spoľahlivý vedecký nástroj, ktorý vyvinulo Centrum pre pluralitu 

a slobodu médií pri Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii. Z analýz vykonaných na 

jeho základe vyplýva, že riziká v tejto oblasti existujú vo všetkých členských štátoch a že 

v niektorých členských štátoch vzbudzuje nedávny vývoj vážne obavy. Tento nástroj je 

vynikajúcim východiskom pre posudzovanie aktuálneho stavu plurality a slobody médií 

v Európe a bude ústredným prvkom našej práce v budúcnosti. V roku 2020 sa nástroj 

monitorovania plurality médií zameria na pluralitu médií online, čo je jednou z kľúčových 

výziev, ktorým čelíme 

 

Nedávno revidovaná smernica o audiovizuálnych mediálnych službách výrazne zmení 

prostredie, pretože revidované pravidlá povedú k väčšej transparentnosti vlastníckych štruktúr 

a vytvoria sieť nezávislých regulačných orgánov. Smernica o autorských právach výslovne 

podporuje kvalitnú žurnalistiku. Implementáciu týchto jednotlivých opatrení budem pozorne 

sledovať a na základe toho sa rozhodnem, či treba urobiť viac pre podporu zdravého 

prostredia podporujúceho pluralitu médií v EÚ vzhľadom na výzvy, akými sú koncentrácia, 

digitálna realita, politická nezávislosť a sociálne začlenenie. 

 

V rámci svojho nového mandátu zabezpečím, aby Komisia naďalej uprednostňovala 

financovanie nezávislých projektov, ktoré monitorujú riziká pre pluralitu médií v celej 

Európe, mapujú porušovanie slobody médií a podporujú novinárov, ktorých bezpečnosť je 

ohrozená. Chcem zaistiť, aby sme mohli naďalej poskytovať cennú finančnú podporu 

nezávislým projektom zameraným na cezhraničnú investigatívnu žurnalistiku, napríklad 

podporovaním príslušných sietí. Na základe správy skupiny na vysokej úrovni pre slobodu 

a pluralitu médií z roku 2013 zvážim takisto ďalšie opatrenia na úrovni EÚ a ak bude 

potrebne konať, využijem právomoci EÚ a vlastný politický kapitál. 

 

Pokiaľ ide o dezinformácie, svoje predstavy o práci v tejto oblasti zásadného významu pre 

našu demokraciu, som uviedla v odpovedi na otázku č. 3. 

 

Pôjdete aj ďalej a prijmete konkrétne opatrenia na zlepšenie pracovného prostredia pre 

novinárov a na predchádzanie útokom na novinárov a zabezpečenie ich bezpečnosti, a to 

aj prostredníctvom celoúnijných právnych predpisov namierených proti strategickým 

žalobám proti účasti verejnosti vo verejnej diskusii? Aké konkrétne opatrenia sa 

chystáte zaviesť, aby sa zabezpečilo, aby sa predišlo cieleným vraždám investigatívnych 

novinárov, ako boli Daphne Caruana Galizia a Ján Kuciak, a aby sa tieto vraždy lepšie 

vyšetrili? 

 

Sloboda médií vrátane bezpečnosti novinárov je popri právnom štáte, základných právach 

a deľbe moci jedným z kľúčových pilierov demokracie. Sloboda a pluralita médií je 

nevyhnutnou podmienkou zachovania slobody prejavu a práva na informácie. Bez slobodných 

médií môže korupcia a zneužívanie moci nekontrolovane prekvitať. Preto sa domnievam, že 

                                                 
1 Nástroj nezávisle prevádzkuje Centrum pre pluralitu a slobodu médií pri Európskom univerzitnom inštitúte. 
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ohrozenie slobody médií v jednej krajine predstavuje hrozbu pre celú EÚ. Som pripravená 

vniesť do tejto oblasti nové ambície a v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými 

štátmi, médiami a ostatnými zainteresovanými stranami hľadať spoločné riešenia a pracovať 

na ráznejšej európskej reakcii na tieto hrozby. 

 

Komisia tým najdôraznejším spôsobom odsúdila vraždy maltskej investigatívnej novinárky 

Daphne Caruany Galiziovej a slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Ich smrť 

je poškvrnením európskej demokracie. Osobne som ako komisárka pre spravodlivosť viackrát 

o týchto závažných trestných činoch diskutovala s maltskými a slovenskými orgánmi. Mal 

som tiež česť stretnúť sa s rodinami a kolegami týchto novinárov. Komisia už dala jasne 

najavo, že očakáva nezávislé a dôkladné vyšetrenie oboch prípadov, a naliehavo vyzýva 

zodpovedné slovenské a maltské orgány, aby pokračovali v prebiehajúcom vyšetrovaní, 

pokiaľ nedôjde k jeho uspokojivému ukončeniu a nezabezpečí sa výkon spravodlivosti. 

 

Členské štáty sú naďalej primárne zodpovedné za zaistenie vnútornej bezpečnosti a Komisia 

nemá právomoc zasahovať do jednotlivých vnútroštátnych vyšetrovaní. Treba však 

pripomenúť, že judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva ukladá členským štátom 

povinnosť zabezpečiť, aby páchatelia fyzických útokov na novinárov nezostali nepotrestaní 

a aby sa vykonalo účinné vyšetrovanie. Systémové problémy v tejto oblasti sa dotýkajú aj 

právneho štátu. Okrem toho, keďže hrozby, ktorým čelia európski občania, majú čoraz viac 

cezhraničný charakter, výmena informácií a operačná spolupráca medzi členskými štátmi 

a agentúrami EÚ majú kľúčový význam. V tejto súvislosti je veľmi dôležitým nástrojom aj 

európsky zatýkací rozkaz. Príklady, keď cezhraničné organizované zločinecké skupiny mohli 

byť zapojené do prípadov, v ktorých dochádza k nátlaku na médiá, opäť ukazujú, že 

prehlbovanie spolupráce pri presadzovaní práva v oblastiach stanovených v politických 

usmerneniach má veľký význam pre stabilitu a bezpečnosť našich spoločností ako celku. 

 

Strategické žaloby proti účasti verejnosti možno považovať za zneužívanie zákonov na 

ochranu osobnosti. Uvedomujem si, že takéto žaloby môžu predstavovať zneužitie práva, 

ktoré umožňuje vyhrážať sa novinárom žalobami, proti ktorým by bolo príliš drahé bojovať – 

a to aj v prípadoch, keď tieto žaloby majú len malú alebo žiadnu šancu na úspech –, čo môže 

mať odradzujúci účinok, a teda ohrozovať slobodu médií. Preto sa domnievam, že táto 

problematika sa priamo týka môjho portfólio a táto kombinácia otázok na rozhraní 

súkromného medzinárodného práva, verejnej politiky a slobody médií si vyžaduje hlbšiu 

analýzu. 

 

 

Ako presne plánujete v rámci prípravy vašej práce na boji proti dezinformáciám 

zabezpečiť, aby žiadne navrhované opatrenia neodporovali slobode prejavu, slobode 

tlače alebo pluralite médií? 

 

Sloboda slova musí byť zachovaná za každú cenu. V časti Európy, z ktorej pochádzam, sme 

za ňu bojovali príliš dlho a za jej absenciu zaplatili privysokú cenu na to, aby som jej 

ohrozenie brala na ľahkú váhu. Okrem toho musíme rozlišovať medzi nezákonným obsahom 

(ako je podnecovanie k nenávisti a násiliu) a lživým obsahom, ktorý je škodlivý, ale nie 

nezákonný. 

 

Dezinformácie narúšajú dôveru v inštitúcie a v digitálne a tradičné médiá a oslabujú naše 

demokracie tým, že znižujú schopnosť občanov rozhodovať sa na základe pravdivých 

informácií. Zhoršuje sa tak sloboda prejavu, základné právo zakotvené v Charte základných 
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práv Európskej únie. Online platformy, ktoré šíria obsah, najmä sociálne médiá, služby 

zdieľania videa a vyhľadávače, zohrávajú kľúčovú úlohu v šírení a zosilňovaní vplyvu 

dezinformácií na internete. Povinnosti a zodpovednosť týchto platforiem sú ústredným bodom 

diskusie. 

 

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií je prvou celosvetovou samoregulačnou 

iniciatívou, v rámci ktorej toto odvetvie uznáva svoje povinnosti a prejavuje pripravenosť 

niesť väčšiu zodpovednosť. Jadrom tohto kódexu zostáva jasný záväzok jeho signatárov 

chrániť základné právo na slobodu prejavu. 

 

Tento kódex postupov budeme musieť posúdiť, aby sme rozhodli, či sú potrebné ďalšie 

opatrenia vrátane opatrení regulačnej povahy. Budem pritom dbať na to, aby nedošlo 

k narušeniu rovnováhy a aby ochrana slobody prejavu zostala zachovaná. 

 


