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Evropu ve světě 

 

Otázky Výboru pro zahraniční věci 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

1.1 Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 
kmisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 
zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost?   
 
Významnou část svého života, své práce a svých politických činností jsem věnoval 
evropským otázkám, které v mých zájmech a závazcích vždy hrály důležitou roli. Svědčí o 
tom především skutečnost, že jsem měl tu čest zastávat funkci předsedy Evropského 
parlamentu (2004–2007) a předsedy Výboru pro rozvoj (2007–2009) při Evropském 
parlamentu, nebo že jsem nedávno jakožto ministr španělské vlády odpovědný za zahraniční 
věci, Evropskou unii a spolupráci přijal závazek týkající se společného evropského přístupu.  
 
Svůj velký zájem o evropskou integraci a angažovanost v této oblasti, ať již osobní či 
profesní, jsem však projevil již před mnoha lety, když jsem ve věku 17 let získal první 
stipendium za vypracování eseje o vyhlídkách Španělska na přistoupení. To bylo ještě za 
Francova režimu a jednalo se o přistoupení k tehdejšímu „evropskému společnému trhu“. 
 
Během 40 let veřejné služby jsem byl zapojen do politik EU jako poslanec Evropského 
parlamentu a člen Rady ministrů. Jako ministr financí jsem se účastnil jednání o přistoupení 
Španělska k Evropským společenstvím. Zastupoval jsem svou zemi po deset let (1986–1996) 
ve třech složeních Rady Evropské unie (hospodářské a finanční věci, životní prostředí, 
doprava a telekomunikace).   
 
Předsedal jsem Společnému výboru pro Evropskou unii v rámci španělského parlamentu. 
V této funkci jsem byl členem konventu, jenž vypracoval návrh evropské ústavy, který se stal 
základem Lisabonské smlouvy. 
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Jako předseda Evropského parlamentu jsem důrazně podporoval evropskou parlamentní 
diplomacii. Vytvořením shromáždění EuroLat a EuroMed, jimž jsem měl tu čest během 
uvedeného předsednictví Evropského parlamentu předsedat, jsem podpořil zejména rozvoj 
vícestranných parlamentních shromáždění. 
 
Mé předsednictví Výboru pro rozvoj při Evropském parlamentu (DEVE) mi umožnilo lépe 
porozumět Africe a výzvám a příležitostem, které tento bratrský kontinent nabízí. Například 
jsem vedl vyšetřovací misi Evropského parlamentu v Dárfúru, která se zabývala podmínkami 
v uprchlických táborech (2008). Účastnil jsem se rovněž několika zasedání Smíšeného 
parlamentního shromáždění Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT). 
 
Jako předseda výboru DEVE jsem přihlížel několika operacím mezinárodní spolupráce 
a humanitární pomoci, které Evropská komise vedla přímo v terénu, ať už ve střediscích 
poskytujících psychologickou pomoc obětem guerilly v Kolumbii, nebo při dodávkách vody 
do vesnic v Nigérii. Při uvedených návštěvách na místě jsem byl svědkem toho, jak se naše 
rozvojová spolupráce a humanitární pomoc poskytovaná lidem v nouzi přímo v terénu odráží 
ve změně jejich životních podmínek. 
 
Jakožto předseda výboru DEVE jsem navíc cestoval do přední linie konfliktů. Například 
v roce 2009 jsem se společně s evropským komisařem pro rozvoj a humanitární pomoc 
Louisem Michelem zúčastnil pozorovatelské mise v Gaze poté, co bylo zahájeno 
bombardování v rámci operace Lité olovo. 
 
A v neposlední řadě jsem od června 2018 jakožto ministr španělské vlády odpovědný za 
zahraniční věci, Evropskou unii a spolupráci přispíval k činnostem Rady pro zahraniční věci 
(FAC). 
 
Vedle zkušeností souvisejících s EU, o nichž jsem se již zmínil, jsem na mezinárodní scéně 
významně působil i v jiných oblastech, a to jak v osobním, tak v profesním životě, díky 
čemuž jsem mohl lépe porozumět světu, v němž žijeme, a připravit se na převzetí funkce 
vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedy 
Komise. Za zmínku stojí čas strávený v USA, Izraeli, Číně, Salvadoru, Nepálu, Súdánu, Gaze, 
Gruzii, Arménii, Ekvádoru, Bolívii, Senegalu, Nigeru, Libanonu a Jordánsku. 
 
Pokud mou nominaci na funkci místopředsedy Komise Evropský parlament potvrdí, jsem k 
výkonu svého mandátu odhodlán využít všechny své znalosti, zkušenosti a schopnosti. 
Domnívám se, že mám vhodnou kvalifikaci a profesní zkušenosti, které mi umožní přispět k 
obecnému evropskému zájmu. Na základě příslušných ustanovení Smlouvy mám v úmyslu 
pomáhat předsedovi Komise i svým kolegům v jejich úsilí o plnění politických směrů nově 
zvolené předsedkyně a prosazování priorit Evropské unie. 
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1.2 Co Vás motivuje?  
 
Za prvé mne jednoznačně motivuje evropský projekt. Stal se nejen nedílnou součástí mé 
profesní dráhy, ale vždy byl pro mne závazkem, k jehož plnění jsem oddaně přistupoval. 
Vůbec poprvé jsem vycestoval za hranice své země – což tenkrát nebylo tak snadné, jako je 
tomu dnes – jakožto student u příležitosti letní brigády: pracoval jsem na farmě v Dánsku, 
ve stavebnictví v Německu, v pohostinství v Londýně nebo při sklizni hroznů ve Francii. 
Stále si pamatuji na emoce, které jsem jako mladý Španěl pociťoval při objevování Evropy, 
kontinentu, který byl pro mou generaci existenciální referencí, jejíž součástí jsme chtěli být. 
 
Za druhé chci věci popohnat kupředu s pocitem odpovědnosti za záležitosti, jimiž jsem 
pověřen. Bez ohledu na funkce, které jsem během své profesní dráhy vykonával, jsem vždy 
chtěl dosáhnout hmatatelných změn a pokud možno přispět k projektu evropské integrace. 
Když jsem byl v zastoupení španělského parlamentu členem Evropského konventu (2001–
2003), aktivně jsem působil v jeho pracovní skupině pro zahraniční politiku EU. Stále si 
pamatuji, že jsme intenzivně diskutovali o tom, zda je vhodné vytvořit funkci, která byla 
původně označována jako „ministr zahraničních věcí EU“, a přidělit této jediné osobě roli 
vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (toho času Javier 
Solana) a také roli komisaře Evropské komise odpovědného za vnější vztahy (toho času Chris 
Patten). Podobně proběhla rozsáhlá diskuse o tom, jaké by měly být přesné funkce této osoby. 
Prostřednictvím této nové funkce jsme se snažili o to, aby Evropská unie ve světě hovořila a 
jednala jednotně a soudržně, a to jak z hlediska vytváření společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky, tak z hlediska vnějšího rozměru politik EU. Jednalo se o velmi kontroverzní a velmi 
diskutované rozhodnutí a v té době jsme si všichni – a já v prvé řadě – uvědomovali, jaké jsou 
s výkonem této komplexní dvojí role spojeny problémy a požadavky. 
 
Za třetí, jakmile převezmu konkrétní úlohu vysokého představitele a místopředsedy, skutečně 
bych rád přispěl k tomu, aby se EU stala důležitějším aktérem v oblasti zahraniční politiky. 
Všichni víme, že prakticky ve všech oblastech politiky musíme jednat společně jako 
Evropané, abychom dosáhli změn na světové scéně, a to jak ve všech institucích, tak i v 
jednotlivých členských státech. Nebude to jednoduché, ale zavazuji se, že učiním vše, co je 
v mých silách, aby v oblasti vnějších vztahů Evropská unie byla jednotná. 
 
Pokud by Evropský parlament potvrdil mou nominaci v době, kdy je EU více než kdy jindy 
zastoupena ve všech globálních záležitostech a ve všech regionech světa, pravidelně bych 
před Výborem pro zahraniční věci (AFET) Evropského parlamentu vystupoval s žádostí 
o jeho podporu při výkonu této dvojí funkce, tedy funkce vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedy Evropské komise. 
 
Na vlastní oči jsem se přesvědčil o tom, že je nutné vybudovat silnější Evropu, která hájí 
evropské hodnoty a zájmy ve světě a čelí hrozbám, jež se dotýkají všech Evropanů; Evropu, 
jež se zasazuje o mezinárodní solidaritu a udržuje mír a bezpečnost na světě. Jsem pevně 
odhodlán tyto cíle ve funkci vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku a místopředsedy Komise plnit. 
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1.3 Jak přispějete k vytváření strategického programu Komise?  
 
Jak oznámila nově zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová, naším cílem je 
„geopolitická Komise“.  
 
Dnešní geopolitické konflikty se většinou neodehrávají v zákopech bojiště, ale především 
v kybernetickém prostoru a dalších oblastech od obchodní, hospodářské a měnové politiky až 
po přístup k surovinám. Používané zbraně již nejsou bajonety, ale spíše kybernetické 
a hybridní útoky, sankce, obchodní sazby, devalvace měny a nucené transfery technologií. 
Chceme-li se stát hráčem ve světové politice, a nikoli pouze plátcem, je proto důležité 
využívat všechny nástroje ze souboru nástrojů EU, zejména pákový efekt některých našich 
vnitřních politik. Za tímto účelem hodlám plně vykonávat svou funkci místopředsedy Komise 
odpovědného za koordinaci vnější činnosti Evropské unie v souladu s čl. 18 odst. 4 SEU. 
Předsedkyni budu podporovat při koordinaci vnějšího rozměru činnosti všech komisařů a 
zajistím lepší provázanost vnitřních a vnějších aspektů našich politik. V souladu s mým 
pověřovacím dopisem také hodlám spolupracovat se svými příslušnými kolegy ve sboru 
komisařů s cílem zajistit, aby naše vnější finanční nástroje byly využívány strategicky, 
přispívaly k našim širším politickým cílům a posílily vedoucí postavení a vliv Evropy 
ve světě. 
 
V době, kdy jsou vnější a vnitřní politiky stále více propojovány, je při utváření a provádění 
zahraniční politiky důležité prosazovat zájmy a bezpečnost našich občanů, ale také sledovat, 
co se děje mimo EU, v okamžiku vymezování domácí politiky. 
 
V této souvislosti budou mít pro soudržnou a účinnou zahraniční politiku EU zásadní význam 
spolupráce s Evropským parlamentem zastupujícím přímo evropské občany, jeho politická 
a rozpočtová podpora a jeho úloha spolutvůrce právních předpisů.   
 
1.4 Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti žen a mužů a začleňovat jej do všech 
politických oblastí Vašeho portfolia? 
 
Již první den si nově zvolená předsedkyně jako jednu z hlavních priorit jasně stanovila 
rovnost žen a mužů, což také plní – navrhla tým, který je poprvé v historii sboru genderově 
vyvážený. Je to závazek celého týmu, včetně mě samotného. 
 
Naším hlavním cílem je podpora rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen. Zajistím, aby 
EU i nadále zaujímala vedoucí postavení v mezinárodním úsilí, jehož cílem je dosažení 
rovnosti žen a mužů, plné požívání veškerých lidských práv všemi ženami a dívkami a 
posílení jejich postavení.  
 
Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů je zakotveno ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie a je účinným prostředkem k dosažení našich cílů. Budu spolupracovat s komisařkou pro 
rovnost v mezinárodním rozměru nové evropské strategie pro rovnost pohlaví, kterou nově 
zvolená předsedkyně oznámila v politických směrech. Zavazuji se k dalšímu zintenzivnění 
naší činnosti, přičemž budu vycházet z našeho nyní pevně zavedeného trojrozměrného 
přístupu, který spojuje politický a strategický dialog EU s partnerskými zeměmi; začleňování 
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hlediska rovnosti žen a mužů do všech politik a opatření; a provádění opatření ad hoc s cílem 
odstranit nerovnosti mezi ženami a muži, předcházet jim nebo je napravovat. Tyto tři prvky 
jdou ruku v ruce. Uvedený přístup je a měl by být uplatňován na všechny oblasti vnější 
činnosti EU – včetně zahraniční a bezpečnostní politiky, obrany, rozvoje, obchodu, financí, 
humanitární pomoci, migrace, spravedlnosti a vzdělávání – jakož i při předcházení 
radikalizaci, násilnému extremismu a terorismu a v boji proti těmto jevům. V rámci své 
koordinační úlohy uvedené v mém pověřovacím dopise budu mít dobré předpoklady k tomu, 
abych zajistil, že aspekty rovnosti žen a mužů budou odpovídajícím způsobem zohledněny, 
a budu rovněž věnovat náležitou pozornost propojení vnějších a vnitřních aspektů naší práce. 
Ve všech našich politikách EU máme jasné vodítko, které vyžaduje systematické začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů do plánování, realizace a hodnocení všech našich partnerství, 
dohod, politik, strategií a činností. To by mělo vycházet z důkladné, náležité a informované 
analýzy rovnosti žen a mužů. 
 
Pokud jde o mou oblast odpovědnosti, jeden z příkladů účinného začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů ze strany EU lze nalézt v systematickém začleňování tohoto hlediska 
do celého procesu analýzy, plánování, vedení a hodnocení misí a operací v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), jež se vyvíjejí v souladu se všemi příslušnými 
mezinárodními normami a právními nástroji. Dalším příkladem je začlenění hlediska rovnosti 
žen a mužů do nové generace obchodních dohod EU. Z toho vyplývá, že žádná politika není 
genderově neutrální.  
 
Všichni zaměstnanci EU, včetně osob zastávajících vedoucí funkce, nesou za náležité 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů vlastní odpovědnost. Nezbytným předpokladem pro 
účinné začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, které by v konečném důsledku vedlo 
k lepšímu dosažení našich politických cílů, je zohlednění tohoto hlediska ze strany vedoucích 
činitelů. Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů je sdílenou odpovědností a já mám 
v úmyslu jít příkladem. 
 
 
1.5 Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, 
aby žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění 
Vašich povinností v rámci Komise? 
 
Zavazuji se, že ihned od svého jmenování do funkce místopředsedy budu plně dodržovat 
ducha i literu smluv EU týkající se nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a disponibility 
vymezené v čl. 17 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a v článku 245 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU). Zavazuji se také, že budu plně dodržovat povinnost 
týkající se profesního tajemství definovanou v článku 339 SFEU. 
 
Pokud bude má nominace na funkci místopředsedy potvrzena, budu plně respektovat ducha i 
literu Smlouvy, zejména povinnost jednat v evropském zájmu. Budu rovněž ctít kodex 
chování členů Evropské komise a jeho ustanovení o střetu zájmů. Mé prohlášení o zájmech je 
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úplné a přístupné veřejnosti, a pokud by byla nutná jakákoli změna, budu jej urychleně 
aktualizovat.  
 
Domnívám se, že můj mandát poslance a předsedy Evropského parlamentu je svědectvím 
mého plného respektování litery i ducha Smluv o EU a povinnosti jednat v evropském zájmu.  
 
Dále jsem pevně odhodlán zabránit jakémukoli postoji či jakékoli situaci, které by ve vztahu 
ke Komisi mohly zpochybnit mou nezávislost, nestrannost a disponibilitu, jakož i mou 
důvěryhodnost, důvěryhodnost Komise nebo EU jako celku. Zavazuji se, že budu nově 
zvolenou předsedkyni Ursulu von der Leyenovou informovat o jakékoli budoucí situaci, která 
by při výkonu mých úředních povinností mohla vést ke střetu zájmů. 
 
 
2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem 

2.1 Jak vnímáte svou úlohu člena sboru komisařů?  
 
Mým základním úkolem bude zajistit, aby práce Komise a vnější činnost EU reagovala 
na geopolitické problémy, s nimiž se EU potýká, v souladu s mým pověřovacím dopisem. 
Pokud chce mít EU vliv ve světě, jenž je stále více charakterizován výrazným soupeřením 
velmocí, musí využívat všech dostupných nástrojů soudržnějším a strategičtějším způsobem a 
zároveň využívat tzv. „ měkké síly“, která je naší silnou stránkou. 
 
Za tímto účelem hodlám plně vykonávat svou funkci místopředsedy Komise a koordinovat 
vnější činnost Evropské unie s cílem maximalizovat náš mezinárodní vliv, a chránit tak naše 
zájmy a prosazovat naše hodnoty. K dosažení tohoto cíle bude klíčové, aby útvary Komise a 
Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) ještě více spolupracovaly, a zajistily tak, že se 
naše vnitřní a vnější činnosti budou zcela doplňovat a že bude plně využit potenciál skupiny 
komisařů pro silnější Evropu ve světě v souladu s mým pověřovacím dopisem. Kromě toho 
zajistím soudržnost a konzistentnost veškeré naší práce v oblasti obrany, jakož i našeho úsilí o 
vybudování skutečné evropské obranné unie, přičemž budu úzce spolupracovat zejména 
s výkonnou místopředsedkyní odpovědnou za portfolio nazvané Evropa připravená na 
digitální věk i s komisařkou pro vnitřní trh.  
 
Za druhé, sám sebe považuji za nestranného zprostředkovatele v rámci Rady pro zahraniční 
věci. Koordinace vnější činnosti Komise nebude stačit k tomu, aby z nás byl účinný aktér 
v oblasti zahraniční politiky. Musíme také zajistit soudržnost našich opatření. EU prokázala, 
že může být vlivným hráčem, když vystupuje jednotně.  
 
Mým cílem je, abychom se v okamžiku, kdy členské státy nevystupují jednotně, neomezili na 
hledání minimálního společného jmenovatele. Mám v úmyslu hrát proaktivní úlohu při 
hledání konsenzu mezi členskými státy a prosazovat to, co je podle mého názoru 
v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu v zájmu EU. V tomto ohledu budu v 
okamžiku, kdy sbor komisařů předloží návrhy týkající se vnější činnosti EU ve všech 
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politických oblastech (vnější i vnitřní), spolupracovat se všemi svými kolegy a jakožto vysoký 
představitel využiji svého práva iniciativy k předkládání návrhů v oblasti společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky (SZBP). 
 
2.2 Jakou podle Vás nesete odpovědnost za výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů 
a jak se budete ze své činnosti zodpovídat Parlamentu? 
 
Evropská komise je odpovědná Evropskému parlamentu, který se jako jediný přímo volený 
orgán těší nejvyšší úrovni legitimity. Evropský parlament sehrál klíčovou úlohu v procesu 
evropské integrace, a to jak prostřednictvím oficiálních pravomocí, které získal revizemi 
Smluv, tak i prostřednictvím svého neformálního vlivu a politického vedení. 
 
Účinná interinstitucionální spolupráce má zásadní význam pro fungování institucionálního 
systému EU a pro účinnost a legitimitu rozhodovacího systému EU. Opírá se o určité hlavní 
zásady, k jejichž dodržování se plně zavazuji. Mezi ně patří otevřenost, vzájemná důvěra, 
účinnost a pravidelná výměna informací. Politické směry a pověřovací dopisy nově zvolené 
předsedkyně Ursuly von der Leyenové tyto zásady zcela zohledňují a zdůrazňují záměr posílit 
zvláštní vztahy mezi Evropským parlamentem a Komisí. Bude-li moje nominace na funkci 
místopředsedy potvrzena, na dosažení tohoto cíle budu pracovat a zároveň budu plně 
dodržovat ustanovení rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou 
komisí z roku 2010 a interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů 
z roku 2016. Vzájemnou komunikaci s Evropským parlamentem povedu otevřeným, 
transparentním a konstruktivním způsobem, abych uvedený vztah vzájemné důvěry 
vybudoval. 
 
Zavazuji se k plnému provádění příslušných ustanovení Smlouvy, zejména článku 36 SEU, 
a prohlášení o politické odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že jsem byl předsedou Evropského 
parlamentu, přikládám zvláštní význam navázání těsného a plodného vztahu v duchu důvěry 
a spolupráce.  
 
2.3 Jaké konkrétní přísliby jste ochoten dát, pokud jde o větší transparentnost, 
intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a 
vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty?  
 
Domnívám se, že role poslanců Evropského parlamentu může doplňovat roli tradičních aktérů 
zahraniční politiky, a zvýšit tak dopad a legitimitu vnější činnosti EU. Právě z tohoto důvodu 
jsem během svého mandátu jakožto předseda Evropského parlamentu posiloval parlamentní 
diplomacii. Je důležité v tomto úsilí pokračovat a zároveň zajistit soudržnost a doplňkovost 
vnější činnosti EU pomocí úzké koordinace našich činností. 
 
Budu úzce spolupracovat s Evropským parlamentem tak, aby mohl v plném rozsahu 
vykonávat své úlohy v oblasti kontroly a stanovování agendy.  
 



 

8 
 

Za prvé, v souladu s článkem 36 SEU budu Parlament pravidelně informovat o hlavních 
hlediscích mé práce a budu jej konzultovat ohledně základních voleb naší společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky. Hodlám tak učinit několika způsoby: budu se účastnit výměn názorů 
ve Výboru pro zahraniční věci, přičemž budu pokračovat v zasedáních zvláštního výboru 
(zřízeného interinstitucionální dohodou o přístupu k citlivým informacím v oblasti 
bezpečnostní a obranné politiky z roku 2002) a budu se účastnit plenárních rozprav, zejména 
rozprav o ukončení přijetí výročních zpráv Evropského parlamentu o provádění SZBP 
a SBOP, jakož i zprávy o lidských právech a demokracii ve světě. 
 
Za druhé, zavazuji se plně provádět rámcovou dohodu mezi Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí (2010). Nově zvolená předsedkyně přislíbila, že Komise zareaguje 
na usnesení Evropského parlamentu, která byla přijata většinou jeho členů, legislativním 
aktem, a to při plném dodržování zásad proporcionality, subsidiarity a zlepšování právní 
úpravy. V tomto ohledu budu v oblastech, za něž budu odpovědný, pracovat ruku v ruce 
s Parlamentem ve všech fázích usnesení na základě článku 225 SFEU a zajistím, aby Komise 
reagovala na parlamentní usnesení nebo žádosti učiněné na základě zmíněného článku do 3 
měsíců od jejich přijetí. Pokud jde o nelegislativní usnesení v oblasti SZBP, zavazuji se, že se 
budu pravidelně účastnit plenárních rozprav s cílem komplexně řešit vznesené otázky 
a problémy a zajistit kompletní splnění povinností, které mi ukládá článek 36 SEU.  
 
Na závěr, jak jsem již uvedl, se zavazuji, že budu úzce spolupracovat s Evropským 
parlamentem na základě rámcové dohody a případně interinstitucionální dohody 
o zdokonalení tvorby právních předpisů. 
 
2.4 Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete Parlamentu 
poskytovat stejné informace a dokumenty jako Radě? 
 
Výměna názorů a spolupráce s Evropským parlamentem má pro mě velký význam. Zavazuji 
se plně provádět ustanovení rámcové dohody a interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů, a zajistit tak rovné zacházení v rámci svých vztahů s Evropským 
parlamentem a Radou, pokud jsou pravomoci obou orgánů stejné. Kromě toho se v souladu 
s prohlášením o politické odpovědnosti zavazuji jménem svým, jakož i jménem útvarů, které 
budou spadat do mé kompetence, že zintenzivním výměnu názorů před přijetím mandátů 
a strategií v oblasti SZBP. Formát takových výměn názorů by měl odrážet citlivost 
a důvěrnost projednávaných témat. Některé rozpravy by se mohly konat v plénu nebo ve 
Výboru pro zahraniční věci a další by mohly být předmětem diskusí na společných 
konzultačních jednáních s předsednictvy uvedeného výboru, s Rozpočtovým výborem 
(BUDG) a Výborem pro rozpočtovou kontrolu (CONT) nebo zvláštním výborem. Rovněž se 
zavazuji, že budu společně hledat způsoby, jak zajistit smysluplný a důkladný dialog 
o dokumentech pro strategické fáze plánování finančních nástrojů v rámci mé pravomoci. 
Stejný postup se použije i pro veškeré konzultační dokumenty, jež jsou předkládány členským 
státům během přípravné fáze.  
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V konkrétní oblasti mezinárodních jednání, jak je stanoveno v čl. 218 odst. 10 SFEU a v 
příslušné judikatuře Soudního dvora EU, se zavazuji zajistit, že bude Evropský parlament 
ve všech etapách postupu plně a okamžitě informován o dohodách, které by spadaly do oblasti 
SZBP i mimo tuto oblast a za které bych nesl odpovědnost, přičemž cílem je zaručit, aby byl 
Parlament schopen vykonávat demokratickou kontrolu nad vnější činností Unie od začátku 
procesu až po uzavření mezinárodní dohody Evropskou unií.  
 
Za tímto účelem budou útvary na základě mých instrukcí pokračovat ve stávající praxi 
spočívající v konsistentním a proaktivním poskytování informací Evropskému parlamentu a 
jeho poslancům, a sice náležitou a dohodnutou formou. To bude platit na začátku jednání (i 
před jejich zahájením), během jednání (po každém kole jednání nebo v případě podstatných 
událostí) i po ukončení jednání (pokaždé, když budou jednání ukončena, dohoda parafována, 
navrženo prozatímní uplatňování, nebo existuje-li záměr dohodu pozastavit či upravit). 
 

3. Jak zamýšlíte zlepšit interinstitucionální dialog a spolupráci? Zejména budete 
prosazovat a zajišťovat pokrok v těch oblastech, kde se Rada zdráhá dosáhnout dohody, 
například: 

i) spolupráce a sdílení informací o mezinárodních dohodách (interinstitucionální dohoda 
o zdokonalení tvorby právních předpisů, odstavec 40) a 

Bude-li má nominace na funkci místopředsedy Komise potvrzena, budu usilovat o to, aby 
zásady transparentnosti, odpovědnosti a demokratické legitimity byly zcela dodržovány. V 
souladu s politickými směry, které představila zvolená předsedkyně a kterými se má zajistit 
vysoká míra transparentnosti, se postarám o to, že bude Evropský parlament ve všech etapách 
postupu v rámci mé oblasti působnosti informován o dohodách spadajících pod společnou 
zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) i mimo tuto oblast, což Parlamentu umožní 
vykonávat demokratickou kontrolu nad vnější činností Unie. Čím lépe bude Parlament 
o dohodě informován, tím více budou zohledněny jeho názory a tím více prvků bude mít k 
dispozici v okamžiku, kdy bude hlasovat o udělení souhlasu. 

Zavazuji se plně provádět příslušná ustanovení rámcové dohody a interinstitucionální dohody 
o zdokonalení tvorby právních předpisů. Uvědomuji si, že současná praxe spočívající 
v zajištění systematického, transparentního a nepřetržitého toku informací je pro Parlament 
celkově uspokojivá. Také však uznávám, že i osvědčené postupy lze dále zlepšovat. Mezi 
Komisí, vysokým představitelem a Parlamentem existuje široká shoda ohledně postupů 
a zásad, avšak bylo by přínosné, pokud by do společného ujednání byla zahrnuta také Rada. 
V průběhu čtyřstranných jednání mezi Komisí, vysokou představitelkou, Parlamentem 
a Radou o provedení odstavce 40 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních 
předpisů došlo k pokroku. Bohužel však nebylo možné do konce volebního období dosáhnout 
dohody, která by byla přijatelná pro všechny zúčastněné strany. Výsledky, kterých se v rámci 
tohoto procesu dosáhlo, by mohly být dobrým výchozím bodem. Budu podporovat všechny 
strany, aby pokračovaly v interinstitucionálních jednáních, a zavazuji se, že udělám vše pro 
to, abych dosáhl dohody s Radou, která bude založena na vzájemné důvěře a uznání 
příslušných odpovědností v procesu sjednávání a uzavírání mezinárodních dohod. 

ii) jednání o revizi interinstitucionální dohody z roku 2002 mezi Evropským 
parlamentem a Radou o přístupu k citlivým informacím v oblasti SZBP/SBOP včetně 
informací o sankcích, mandátech pro mise SBOP, jejich zprávách, strategiích pro 
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jednotlivé země, které zvláštní zástupci EU zasílají Politickému a bezpečnostnímu 
výboru? 

Parlament musí mít přístup k dokumentům, které potřebuje k výkonu své kontrolní funkce, ať 
už se jedná o utajované dokumenty či nikoli. Je však v zájmu EU, aby bylo s utajovanými 
informacemi nakládáno nejen v souladu s platnými pravidly fyzické ochrany, ale obecněji 
v souladu s řádným právním a politickým rámcem.  

Na utajované informace z oblasti mimo SZBP se vztahuje interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem a Radou, která vstoupila v platnost v roce 2014, zatímco platný 
nástroj pro utajované informace týkající se záležitostí SZBP/SBOP – interinstitucionální 
dohoda z roku 2002 – pochází z doby před Lisabonem, a není tedy již v souladu se stávajícím 
institucionálním uspořádáním a je třeba jej nahradit. Poté, co Rada nedávno schválila 
obnovení diskuse s Parlamentem ohledně následné dohody, jež má nahradit 
interinstitucionální dohodu z roku 2002, jsem přesvědčen, že jednání by měla být zahájena 
okamžitě, a jsem plně odhodlán dohody dosáhnout co nejdříve během nového mandátu. 
Zavazuji se, že se budu v průběhu jednání aktivně podílet na zasedáních zvláštního výboru. 

 

4. Jak budete dále zlepšovat spolupráci mezi EK/ESVČ a Parlamentem – zejména 
Výborem pro zahraniční věci – na základě závazků a postupů předchozí vysoké 
představitelky, místopředsedkyně Komise, zejména pokud jde o: 

i) aktualizované prohlášení o politické odpovědnosti – nebo případně jeho povýšení 
na interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem a Komisí o politické 
odpovědnosti a spolupráci v oblasti vnějších politik. Prohlášení o politické odpovědnosti 
je v platnosti již 9 let, během nichž se vztahy mezi Parlamentem a vysokým 
představitelem, místopředsedou Komise významně vyvinuly. Proto by bylo logické 
pozvednout právní základ pro politickou odpovědnost na nezbytnou úroveň a zahájit 
jednání o interinstitucionální dohodě v oblasti vnějších politik, což by vedlo k větší 
soudržnosti, koordinaci a transparentnosti vztahů mezi Parlamentem, Komisí a ESVČ, 

Zodpovídat se Evropskému parlamentu za naši činnost je pro mne nanejvýš důležité. Právní 
základ této odpovědnosti je zakotven ve Smlouvách.  

Prohlášení vysoké představitelky o politické odpovědnosti z roku 2010 provádí ustanovení 
Smlouvy týkající se spolupráce s Evropským parlamentem v oblasti SZBP a SBOP, zejména 
článku 36 SEU. Přikládám velký význam obsahu i souvisejícímu duchu prohlášení, které je 
dnes stejně tak důležité jako v roce 2010. Souhlasím s tím, že se vztah mezi Parlamentem 
a vysokou představitelkou, místopředsedkyní Komise vyvinul na základě uvedeného 
prohlášení v pozitivní a zvláštní partnerství.  

Z mnoha rozhovorů, které jsem vedl se členy Výboru pro zahraniční věci, vysokou 
představitelkou, místopředsedkyní Komise Federikou Mogheriniovou a dalšími zúčastněnými 
stranami, vyvozuji, že prohlášení bylo provedeno ke spokojenosti všech stran. Souhlasím však 
s tím, že je třeba vždy hledat oblasti, v nichž můžeme udělat více, nebo v nichž se můžeme 
zlepšit. V tomto ohledu se domnívám, že flexibilita prohlášení je výhodou pro rozvoj a 
v případě potřeby i pro posílení naší spolupráce. Příkladem je výměna utajovaných informací 
v oblasti SZBP/SBOP. Jak jsem již uvedl, jsem odhodlán se touto věcí nadále zabývat během 
diskusí o dohodě, jež by nahradila interinstitucionální dohodu z roku 2002. Další otázky, 
kterým bychom se mohli věnovat, se týkají způsobů systematičtějších konzultací s 
Evropským parlamentem před přijetím nových sdělení, strategií a mandátů. I když se tak již 
děje pravidelně, jsem připraven posoudit, jak bychom v tomto ohledu mohli být 
systematičtější a soudržnější.  
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S ohledem na výše uvedené se zavazuji, že budu pokračovat v práci na úplném a komplexním 
uplatňování uvedeného prohlášení, přičemž se budu opírat o pozitivní výsledky z minulých let 
a o zásady transparentnosti, odpovědnosti a demokratické legitimity.  

 

ii) lepší synchronizaci činností Komise/ESVČ a Parlamentu, například prostřednictvím 
systematického předběžného sdílení plánovaných harmonogramů pro zveřejňování 
oficiálních strategických dokumentů (strategií, sdělení), ministerských schůzek 
a summitů, návrhů na zahájení jednání o mezinárodních dohodách, dialogů o lidských 
právech atd., 

Jak je stanoveno v rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou 
komisí, předkládá nově zvolený předseda / nově zvolená předsedkyně Evropskému 
parlamentu ještě před nástupem do funkce své politické směry. Tyto směry jsou rámcem pro 
činnost naplánovanou v rámci příštího mandátu. Politické směry nově zvolené předsedkyně 
Ursuly von der Leyenové se zaměřují na šest jasných hlavních cílů – například silnější Evropa 
ve světě –, které určují řadu klíčových iniciativ, jež mají být v rámci daného mandátu 
předloženy. Uvedené směry, jakož i práce ostatních orgánů, budou rovněž základem pro 
vůbec první víceletý program, na němž by se měly shodnout všechny tři orgány. 

Kromě toho Komise zveřejňuje roční pracovní program, který oznamuje významné iniciativy 
včetně důležitých strategií a sdělení pro daný rok. Před přijetím pracovního programu 
Komise, ale i po jeho přijetí vede Komise dialog s Evropským parlamentem a Radou. 

Jsem si vědom toho, že je třeba zachovat a v případě potřeby i vylepšovat postupy pro 
výměnu informací a sdílení dokumentů s Výborem pro zahraniční věci, včetně těch, které se 
týkají budoucího vývoje. Je to důležité pro zajištění co nejúčinnější interinstitucionální 
spolupráce. Rychle se měnící povaha zahraniční politiky někdy komplikuje plánování 
budoucího vývoje, a proto se zavazuji, že v případě nutnosti rychlé reakce na nepředvídané 
události, a tudíž v případě, že je možné se v krátké lhůtě rozhodnout, zda se předloží 
konkrétní sdělení, nebo se dokonce zahájí konkrétní jednání, zajistím, aby byl Výbor pro 
zahraniční věci řádně informován a aby byl v co nejvyšší možné míře navázán dialog.  

Pokud jde o informování Parlamentu a Rady o plánování mezinárodních dohod v rámci 
ročního programování, jsem připraven – vedle mého odhodlání plně dodržovat čl. 218 
odst. 10 SFEU a příslušnou judikaturu Soudního dvora EU – zvážit možnost lepšího 
poskytování včasných informací o plánování. Také se zavazuji jménem svým, jakož i jménem 
útvarů, které budou spadat do mé kompetence, že budu nadále a co nejdříve informovat 
o plánování ministerských zasedání, o dialozích týkajících se lidských práv a dalších 
důležitých zasedáních. 

 

iii) spolupráci a sdílení informací (a to i písemně) s Výborem pro zahraniční věci, pokud 
jde o jednání o mezinárodních dohodách, zejména prostřednictvím okamžitého 
provádění těch částí textu odstavce 40, které již byly předem dohodnuty v rámci jednání 
o interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů, pokud jde o části 
spadající do výsad vysokého představitele, místopředsedy Komise; závazek nezačínat 
s prozatímním uplatňováním mezinárodních dohod dříve, než Parlament udělí svůj 
souhlas, 

Jak je uvedeno v odpovědi na otázku č. 3, zavazuji se, že budu Parlament plně informovat o 
všech krocích, které spadají do mých výsad, a sice od počátku procesu jednání, po každém 
kole jednání a až po uzavření všech mezinárodních dohod. Tyto části, jež byly předem 
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dohodnuty v rámci jednání týkajících se odstavce 40 interinstitucionální dohody 
o zdokonalení tvorby právních předpisů, jsou v naprostém souladu s rámcovou dohodou i se 
stávajícími postupy. 

Současně se zavazuji – v případě, že se bude jednat o rozsáhlé rámcové dohody, za něž budu 
odpovědný (jako jsou dohody o přidružení nebo dohody o partnerství a spolupráci) –, že své 
útvary pověřím, aby přijaly následující opatření, a zajistily tak, že bude Parlament ve všech 
fázích jednání plně informován; jde o to: 

 • s Parlamentem sdílet všechny návrhy směrnic pro jednání navržené Radě,  

• před významnými událostmi a v klíčových fázích mezinárodních jednání pro 
Evropský parlament organizovat pravidelné informativní schůzky, 

• ústně či písemně Evropský parlament informovat o podstatných návrzích a tyto 
informace během jednání sdílet s jeho partnery, kteří se jednání účastní, v míře, v jaké jsou 
sdíleny s Radou, 

• s Evropským parlamentem na konci jednání sdílet znění mezinárodních dohod, jak jej 
parafovali hlavní vyjednavači.  

Na tato opatření by se měly vztahovat vhodné postupy pro zajištění důvěrnosti těchto 
informací, zejména pokud se jedná o citlivé a/nebo utajované informace.  

Pokud jde o prozatímní provádění, je na Radě, zda a kdy bude dohoda prozatímně prováděna. 
Při navrhování rozhodnutí o podpisu a prozatímním provádění politicky důležitých 
rámcových dohod (jako jsou dohody o přidružení nebo dohody o partnerství a spolupráci), za 
něž budu odpovědný, jsem proto připraven vyzvat Radu, aby odložila prozatímní provádění 
do doby, než Evropský parlament dohodu odsouhlasí. Tím by neměly být dotčeny řádně 
odůvodněné případy, které jsou z praktického nebo politického hlediska mimořádně naléhavé. 
V takových případech bych rád i nadále trval na důležitosti prozatímního provádění dohody 
bezprostředně po jejím podpisu. Jak již bylo uvedeno, výsadou Rady je přijmout příslušné 
rozhodnutí. Proto pokládám za velmi důležité, aby se Rada rovněž zapojila do nových 
praktických opatření s cílem dosáhnout obecné komplexní shody, která by se týkala všech 
kroků a fází procesu. Opakuji proto svou výzvu k obnovení jednání a znovu potvrzuji svůj 
závazek, že se plně zapojím do činnosti vedoucí k dosažení dohody mezi všemi 
institucionálními aktéry, přičemž budu vycházet z dosavadního pokroku.  

 

iv) konzultace Výboru pro zahraniční věci ohledně priorit a postojů zahraniční politiky 
EU, zejména před zasedáními Rady pro zahraniční věci a před zveřejněním nových 
nebo aktualizovaných sdělení, strategií a mandátů EU, 

Současné vynikající vztahy mezi Parlamentem a vysokou představitelkou, místopředsedkyní 
svědčí o pozitivním vývoji v posledním desetiletí. Během šestého volebního období, kdy jsem 
byl jedním z členů tohoto shromáždění, bychom si jen stěží mohli představit, že Parlament 
a vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise povedou tak hluboký a pravidelný dialog. 
Nejedná se o účel sledující pouze vlastní zájmy, nýbrž o zásadní opatření, které vede k 
pokroku při plnění zahraničněpolitických cílů EU a současně zajišťuje odpovědnost, 
umožňuje politickou zpětnou vazbu a vedení a zvyšuje demokratickou legitimitu našich 
politik.  

Zavazuji se, že v souladu s tím, co je požadováno, budu tento bohatý a kontinuální tok 
informací, do něhož je Parlament zapojen, nejen udržovat, ale i dále posilovat a v plné míře 
provádět prohlášení vysoké představitelky o politické odpovědnosti z roku 2010. Bude-li má 
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nominace na funkci místopředsedy Komise potvrzena, pověřím útvary, aby byly připraveny 
vést konzultace a informativní schůzky, vyměňovat si názory a aby proaktivně usilovaly o 
získání stanoviska Parlamentu před přijetím nových sdělení, strategií a mandátů. Zavazuji se 
hledat způsoby, jak toho dosáhnout systematičtěji a soudržněji, a využít vhodné formy v 
rámci různých možností dialogu, jako jsou výměny názorů ve Výboru pro zahraniční věci, 
společné konzultační schůzky, zvláštní výbor pro interinstitucionální dohodu z roku 2002 
nebo v případě potřeby ad hoc zasedání v závislosti na citlivosti, důvěrnosti a naléhavosti 
projednávaných témat.  

Zavazuji se, že budu pokračovat v dosavadní praxi, abychom mohli (já nebo můj zástupce) 
Výboru pro zahraniční věci nabídnout možnost informativních schůzek před zahájením 
zasedání Rady pro zahraniční věci, nebo mu mohli předat informace o výsledcích těchto 
zasedání. Pokud není možné tak učinit formou neveřejné schůzky Výboru pro zahraniční věci, 
obdrží předseda tohoto výboru informace písemně, a to v souladu se zavedenou praxí.  

 

v) posuzování toho, jak byly v návaznosti na přijetí usnesení nebo výše uvedené 
konzultace zohledněny názory Parlamentu, 

Pevně věřím, že jediný a nejlepší způsob, jak zajistit, aby názory a postoje Evropského 
parlamentu byly řádně zohledněny ve všech fázích jednání o zahraniční politice, spočívá v 
pravidelné, komplexní a důkladné výměně informací a názorů. V tomto ohledu se zavazuji 
pokračovat v dosavadní praxi, což konkrétně znamená, že útvary, které budou spadat do mé 
kompetence, stejně jako já samotný, budeme pravidelně komunikovat s příslušnými subjekty 
Evropského parlamentu; dále zajistím, aby tyto vzájemné výměny byly co nejlépe 
a nejúčinněji využity.  

 

vi) pokračování v předávání politických zpráv z ESVČ konkrétním představitelům 
Parlamentu a jeho příslušným zaměstnancům prostřednictvím vylepšených postupů: 
rychleji, s pokrytím širšího spektra (aktuální informace, zahrnutí delegací, které dosud 
zahrnuty nebyly, strategie pro oblast lidských práv v jednotlivých zemích) a bez cenzury 
a nadměrného utajování, 

Sdílení zpráv odráží mé přesvědčení, že poskytnutí širší základny pro společné poznatky 
o vývoji vnějších vztahů bude pro naši spolupráci a dialog v oblasti zahraniční politiky přímo 
prospěšné. V tomto duchu byla v roce 2016 dohodnuta praktická ujednání mezi ESVČ 
a Evropským parlamentem o „sdílení konkrétních politických zpráv některých delegací EU 
s určenými poslanci EP“.  

Potvrzuji svůj závazek, že budu v plném provádění praktických ujednání dohodnutých mezi 
ESVČ a Evropským parlamentem pokračovat a vydám příslušné pokyny pro útvary, které 
budou spadat do mé kompetence. Jsem rovněž připraven hledat způsoby, jak tuto činnost v 
případě potřeby usnadnit. Útvary, které budou spadat do mé kompetence, pověřím, aby 
posoudily stávající praxi a poradily mi, jak lze dosáhnout zlepšení, a zvýšit tak účinnost 
a kvalitu našeho sdílení informací při plném zajištění bezpečnosti a důvěrnosti. Je v našem 
společném zájmu, aby sdílené informace byly vysoce kvalitní a aby byly tyto informace 
sdíleny rychle a v plném souladu s příslušnými pravidly o bezpečnosti a důvěrnosti, což je pro 
sdílení potenciálně citlivých informací nezbytným předpokladem.  

Jako bývalý poslanec Evropského parlamentu jsem si navíc plně vědom toho, jak důležité 
jsou pro Vás informace, abyste mohli přijímat informovaná rozhodnutí. Navrhl bych proto 
častější využití postupu spočívajícího v tom, že se před návštěvou v zahraničí nebo s ohledem 
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na jiné události související se zahraniční politikou požádá, aby byly pro poslance Parlamentu 
zorganizovány cílené informační schůzky.  

 

vii) pravidelné výměny názorů (i) na plenárním zasedání, ii) s členy Výboru pro 
zahraniční věci a iii) pravidelnou účast na meziparlamentních konferencích 
o SZBP/SBOP, 

Pevně věřím, že konzultace s EP ohledně hlavních hledisek a základních voleb společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky v souladu 
s článkem 36 SEU je velmi přínosná pro obě strany, a to z několika důvodů: poskytuje 
příležitost k diskusi, zpětné vazbě a pokynům, zajišťuje odpovědnost za to, co děláme, 
a zvyšuje demokratickou legitimitu naší činnosti a její viditelnost pro občany, jakož i 
komunikaci s nimi. 

Z tohoto důvodu se zavazuji, že s Vámi povedu pravidelný dialog. Základním pilířem našeho 
dialogu jsou beze sporu rozpravy v plénu konající se dvakrát ročně, jejichž cílem je završit 
přijetí výročních zpráv Evropského parlamentu o provádění SZBP a SBOP v souladu 
s článkem 36 SEU, dále každoroční diskuse o lidských právech a demokracii ve světě, jakož 
i časté tematické rozpravy v oblasti zahraniční politiky, jež se konají na plenárním zasedání. 
Rád bych se však v zájmu nás všech zaměřil na uvedené stávající možnosti dialogu, díky 
nimž vedeme včasné, otevřené a podstatné rozpravy, kde nasloucháme obavám druhé strany 
a reagujeme na ně. Patří sem například výměny názorů ve Výboru pro zahraniční věci, ve 
zvláštním výboru SBOP v rámci interinstitucionální dohody z roku 2002, nebo během 
společných konzultačních jednání. V případě potřeby bychom rovněž mohli svolat zasedání 
ad hoc ve vhodném formátu a vyzvat rovněž členy z jiných výborů zabývajících se vnějšími 
vztahy.  

Mám rovněž v úmyslu se pravidelně a v co nejvyšší možné míře účastnit meziparlamentních 
konferencí o SZBP/SBOP. V tomto ohledu se ukazuje, že praxe spočívající v organizaci 
meziparlamentních konferencí v bezprostřední návaznosti na schůzky Gymnich byla užitečná. 
Zavazuji se rovněž spolupracovat s rotujícím předsednictvím Rady s cílem zajistit, aby byl na 
schůzky Gymnich zván předseda Výboru pro zahraniční věci. 

 

viii) spolupráci, koordinaci a účinnost činností na podporu demokracie mezi ESVČ, 
Komisí a Parlamentem – ať už prostřednictvím interinstitucionálních mechanismů, 
přístupu k informacím, návazných opatření k doporučením EP a jejich provádění – 
zejména vzhledem k tomu, že Evropský parlament má prokazatelné výsledky při 
provádění činností na podporu demokracie (zejména ve čtyřech hlavních pilířích – 
sledování průběhu voleb, budování kapacit pro parlamenty, mediace a dialog, činnosti 
v oblasti lidských práv); 

Podpora demokracie na celém světě je v současné době pro EU hlavní prioritou. Dne 14. října 
plánuje Rada pro zahraniční věci přijmout nové závěry o demokracii, které tuto prioritu 
odrážejí. Díky své zkušenosti, kterou jsem získal ve vedoucí parlamentní funkci jakožto 
předseda Parlamentu, jakož i své zkušenosti ve funkci ministra zahraničních věcí, kdy jsem se 
podílel na utváření agendy Rady, se domnívám, že se jedná o oblast, v níž spolupráce mezi 
orgány funguje dobře, možná proto, že existuje široká shoda ohledně toho, co je třeba udělat. 
Není náhodou, že sledování průběhu voleb ze strany EU se v průběhu let stalo vzorem dobré 
spolupráce: fungovalo dobře již v době, kdy jsem byl – jakožto předseda výboru DEVE – 
spolupředsedou tehdejší skupiny pro koordinaci voleb. Tento vynikající model spolupráce 
budu udržovat.  
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Věřím, že lépe spolupracovat můžeme právě v otázkách týkajících se celého volebního cyklu, 
a to mimo jiné v činnostech navazujících na sledování průběhu voleb, ale také 
v předvolebních situacích, v nichž může být riziko volebního napětí a násilí vysoké. Všichni 
evropští hráči jsou aktivní: ESVČ je vysoce zapojena do mediace a dialogu, Komise má dobře 
rozvinutý a důležitý program na podporu demokracie a Parlament výrazně podporuje 
meziparlamentní dialog prostřednictvím pravidelných delegací i zvláštních parlamentních 
výměn a mediační činnosti v situacích potenciálního či skutečného konfliktu. Vzhledem 
k tomu, že mediace je ve vnější činnosti EU nástrojem první reakce, bude budování 
institucionální kapacity v oblasti mediace a dialogu i nadále hlavní prioritou, přičemž se 
zajistí, aby naše výsledky odpovídaly politickému důrazu kladenému na mediaci a dialog 
v rámci naší vnější činnosti. Již plníme doporučení vyplývající z usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 12. března 2019 o budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům 
a mediace (2018/2159(INI)), které poskytuje dobrý základ pro pokračující posilování 
interinstitucionální spolupráce v oblasti předcházení konfliktům a mediace. Stručně řečeno: 
bude zřízen poradní výbor EU na vysoké úrovni pro mediaci, jehož cílem bude 
prostřednictvím skupiny zkušených, vysoce postavených poradců pro mediaci posílit 
strategickou schopnost EU pracovat na rychlém zpřístupnění politických a technických 
odborných znalostí. Rovněž byl zahájen proces aktualizace koncepce z roku 2009 týkající se 
posílení schopností EU v oblasti mediace. Jsem odhodlán zajistit, že budeme schopni 
na objevující se potřeby v oblasti mediace a dialogu účinně reagovat. V této souvislosti 
oceňuji pokračující spolupráci s Evropským parlamentem, který prokázal své mediační 
schopnosti, jakož i schopnosti vést dialog.  

Klíčovým prvkem vnější činnosti Unie je integrovaný přístup k vnějším konfliktům a krizím, 
přičemž soudržnější a ucelenější zapojení EU do vnějších konfliktů a krizí bude mít i nadále 
prvořadý význam nejen pro soudržný přístup Evropské komise, vysokého představitele 
a Evropského parlamentu, ale také pro zajištění zamýšleného dopadu naší celkové 
angažovanosti. Stále větší úlohu v rámci celkového zapojení EU ve třetích zemích by mělo 
hrát předcházení konfliktům, ale také budování míru a mediace. Každý z nás má své silné 
stránky, avšak pro zajištění systematičtější koordinace naší práce v této oblasti, a tím také 
maximalizace společného dopadu našich opatření, lze udělat více. Takže budeme-li například 
v našem politickém dialogu s konkrétní zemí prosazovat volební reformu a za účelem 
maximalizace dopadu tohoto poselství budeme spolupracovat s členskými státy, může Komise 
současně podpořit posílení volebních institucí a Parlament může uvedené otázky zahrnout do 
programu nadcházející návštěvy delegace. Naprosto nezbytná je za těchto okolností větší míra 
koordinace, aby tyto činnosti mohly probíhat společně. Politická poselství musí být soudržná 
a podpora, kterou v zájmu spolupráce poskytujeme, musí rovněž sloužit cíli uvedených 
poselství. Děje se tak již v mnoha případech, ale budeme muset spolupracovat na tom, aby se 
tak dělo systematičtěji. 

V neposlední řadě chci také posílit zvláštní partnerství s Evropským parlamentem v oblasti 
lidských práv. Tato priorita je společným rysem všech prvků mé práce. Naše partnerství je již 
pevné. Společně prostřednictvím konkrétních politických opatření prosazujeme lidská práva 
po celém světě. Každý rok se například společně podílíme na tak důležité Sacharovově ceně. 
Rovněž aktivně sledujeme situace bezprostředního ohrožení lidských práv, které jsou 
předmětem rozprav v Parlamentu. Pokud jde o budoucí iniciativy, připravuje se nový akční 
plán pro lidská práva a demokracii, který bude pokrývat období 2020–2024. Klíčem 
k dosažení výsledků v praxi je partnerství s Parlamentem, ale také s občanskou společností 
a soukromým sektorem.  
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ix) splnění žádostí Evropského parlamentu týkající se zvláštních zástupců EU, zejména 
předložením dokumentu se strategickou úvahou o využívání zvláštních zástupců, 
zajištěním větší transparentnosti jejich práce, zavedením dlouhých přechodných období 
po skončení funkce a zajištěním toho, že jejich jmenování bude potvrzeno až po jejich 
kladném hodnocení ze strany Výboru pro zahraniční věci Parlamentu (doporučení 
Parlamentu ohledně rozsahu a mandátu zvláštních zástupců EU ze dne 13. března 
20191). 

Beru na vědomí doporučení Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu, která se 
týkají úloh a, mandátu zvláštních zástupců EU a spolupráce s nimi, jakož i jeho přání se mnou 
v těchto otázkách během prvních šesti měsíců mého mandátu spolupracovat. Jsem připraven 
zvážit, jak nám mohou doporučení pomoci při jmenování zvláštních zástupců EU a při 
stanovování jejich mandátu. Tyto otázky s Vámi projednám, přičemž budu plně respektovat 
úlohu a výsady, které má v oblasti jmenování zvláštních zástupců EU a stanovování jejich 
úkolů Rada.  

Zvláštní zástupci EU svůj přínos opakovaně prokázali. Evropské unii pomáhají svým pevným 
odhodláním, zejména v rámci diplomatických procesů, které vyžadují důsledné monitorování. 
Mám v úmyslu tohoto důležitého nástroje při plnění cílů zahraniční politiky EU i nadále 
využívat. 

 

5. Jak hodláte v oblasti vnější činnosti zlepšovat schopnost EU prosazovat svůj vliv a 
dopad jejích politik? Zejména:  

i) Jak hodláte v souladu s čl. 18 odst. 4 SEU a článkem 9 rozhodnutí Rady o zřízení 
ESVČ zajišťovat koordinaci, soudržnost a účinnost vnější činnosti EU, a to i pokud jde o 
plánování nástrojů financování vnější činnosti?  

Smlouva svěřuje vysokému představiteli a místopředsedovi – v rámci jeho funkce 
místopředsedy – odpovědnost za vnější vztahy v rámci Komise a koordinaci dalších aspektů 
vnější činnosti Unie, což má pro zajištění účinnosti naší mezinárodní angažovanosti zásadní 
význam. Jedním z požadavků stanovených ve Smlouvě, ale také politickým imperativem 
dnešního světa je, aby byla opatření v oblasti vnější činnosti EU zaváděna a prováděna 
komplexním a soudržným způsobem a zároveň se v rámci našich partnerství s třetími zeměmi 
prosazovaly zájmy a hodnoty EU.  

Nová „geopolitická Komise“ – jak zdůraznila nově zvolená předsedkyně von der Leyenová ve 
svých pověřovacích dopisech pro sbor komisařů – se za tímto účelem zaměří obzvláště na 
koordinaci, soudržnost a účinnost vnější činnosti EU. To se zejména projeví v týdenních 
aktualizacích zahraniční politiky (které budu poskytovat) a systematických diskusích o vnější 
činnosti Unie ve sboru komisařů, jakož i v pravidelných setkáních skupiny komisařů 
s názvem „Silnější Evropa ve světě“, které budu předsedat. Domnívám se, že tato opatření 
pomohou EU lépe využívat naše nástroje a prostředky k prosazování našich hodnot a zájmů 
a posílit dopad naší vnější činnosti v tradičních oblastech, jako je obchod, rozvoj, humanitární 
záležitosti či sousedství a rozšíření. To bude rovněž zahrnovat zajištění lepšího propojení 
s vnějšími aspekty našich vnitřních politik, od průmyslové politiky (zejména, avšak ne 
výhradně v oblasti obrany) až po oblast digitálních technologií a vnitřní věci. Mám v úmyslu 
aktivně působit ve sboru komisařů, a zajistit tak, že budeme společně pracovat při 
vymezování zájmů a cílů, jakož i prostředků a strategií, které budeme propagovat a vyvíjet v 

                                                 
1 Přijaté texty, P8-TA-PROV(2019)0172. 
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rámci celostního přístupu. Jde o klíčový mandát, který mi byl svěřen nově zvolenou 
předsedkyní Ursulou von der Leyenovou, a jsem si dobře vědom toho, že totéž ode mne 
očekává Rada. 

Stejné logice odpovídá také soudržnost a účinnost v plánování a k pokroku v tomto směru 
nám pomůže navrhovaný nový nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. 
Tento nový zjednodušený nástroj bude soudržnější, flexibilnější a bude lépe reagovat na 
konkrétní situace. V podstatě by se mohl stát hybatelem změn a přinést strategičtější přístup 
k financování z prostředků EU, jakož i způsoby lepšího využití těchto prostředků při podpoře 
našich politik, zájmů a hodnot.  

 

ii) Jak hodláte s ohledem na budoucí generaci nástrojů financování vnější činnosti (na 
roky 2021–2027) zajistit zlepšení v těchto oblastech:  

- skutečná úloha Evropského parlamentu ve strategickém řízení nástrojů (NDICI, NPP 
III) včetně využívání aktů v přenesené pravomoci pro přijímání programových 
dokumentů a dalších strategických rozhodnutí a účast Parlamentu v expertních 
skupinách Komise, jež vypracovávají návrhy aktů v přenesené pravomoci 

- jakým způsobem hodláte s ohledem na budoucí jednotný nástroj financování vnější 
činnosti NDICI (2021–2027) zajišťovat jeho strategické využívání za účelem přispívání 
k širším cílům Unie v oblasti zahraniční politiky, zejména k účinné koordinaci akcí 
a soudržnosti politik v oblasti zahraničních věcí, mezinárodního obchodu, rozvoje 
a lidských práv? 

- zachování silné podpory pro sousedství, a to i v případě, že by byl stávající evropský 
nástroj sousedství nahrazen jednotným nástrojem vnější činnosti EU (NDICI) 

- správa včetně návrhu na zřízení horizontální řídící skupiny, již by potenciálně vedl 
vysoký představitel, místopředseda Komise, za účelem zajištění celkové politické 
koordinace všech nástrojů financování vnější činnosti 

Pevně věřím, že je velmi důležité konzultovat Evropský parlament ohledně hlavních aspektů 
a základních rozhodnutí vnější činnosti EU, a to plně v souladu s článkem 36 SEU. Jeho cílem 
je zajistit odpovědnost, politickou zpětnou vazbu a vedení, demokratickou legitimitu, 
viditelnost a lepší komunikaci s občany. V tomto duchu nebylo začlenění Evropského 
rozvojového fondu do rozpočtu EU navrženo pouze s cílem zlepšit soudržnost naší vnější 
činnosti, ale rovněž by významně zvýšilo legislativní, rozpočtovou a kontrolní pravomoc 
Evropského parlamentu, a tím splnilo legitimní a dlouhodobý požadavek Vaší instituce.  

V nadcházejících třístranných jednáních o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci (NDICI) budeme muset jasně vymezit úlohu, mimo jiné, Evropského parlamentu 
a Rady při řízení finančních nástrojů, což by mělo probíhat za plného respektování 
institucionálních výsad každého orgánu EU a mělo by být organizováno účinným způsobem. 
Dosavadní jednání ukázala, že všechny orgány se dohodnou na hlavních rysech nového 
nástroje, který by měl přinést: větší účinnost, ucelenost, soudržnost a schopnost reagovat 
na nepředvídatelné okolnosti. Aby bylo toto zaručeno a zároveň se zajistilo náležité zapojení 
Evropského parlamentu, zajistím ve spolupráci s komisaři pro mezinárodní partnerství a pro 
sousedství a rozšíření, aby útvary Komise a ESVČ při přípravě programů spolupráce EU 
i nadále úzce spolupracovaly se spoluzákonodárci. 

Souhlasím s Evropským parlamentem, že je zapotřebí horizontálního řízení a koordinace 
financování vnější činnosti EU. Skupina komisařů pro silnější Evropu ve světě, které budu 
předsedat, může být jedním z nástrojů k zajištění této koordinace. V souladu s mým 
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pověřovacím dopisem skutečně ponesu odpovědnost za spolupráci se všemi příslušnými 
kolegy ve sboru, abych zajistil, že naše nástroje financování vnější činnosti budou využívány 
strategicky a budou přispívat k posílení vedoucího postavení Evropy a jejího vlivu ve světě. 
Učiním tak ve spojení s širším úsilím o zajištění koordinace a soudržnosti vnější činnosti 
Unie. Účinným nástrojem v našich vztazích s vnějšími partnery jsou například mezinárodní 
obchodní dohody, neboť prosazují normy a priority EU. Naše politiky v oblasti rozvoje 
a lidských práv nám rovněž umožňují rozšířit náš vliv na celém světě. Stejně tak budu úzce 
spolupracovat se všemi příslušnými komisaři, jako je mimo jiné komisařka pro mezinárodní 
partnerství, komisař pro sousedství a rozšíření, komisař pro řešení krizí, komisař pro obchod 
a komisařka pro vnitřní trh. V duchu vnitřní a vnější soudržnosti budu rovněž usilovat 
o aktivní zapojení do činnosti dalších skupin komisařů, kterým budou předsedat moji 
kolegové z řad místopředsedů, např. na téma „Zelená dohoda pro Evropu“ nebo „Evropa 
připravená na digitální věk“. 

Pokud jde o sousedství, je jasnou prioritou potřeba zachovat výsadní vztahy se všemi 
sousedními zeměmi, pokud jde o bezpečnost, odolnost, prosperitu a stabilitu. Přezkum našeho 
rámce spolupráce se sousedními partnery provedený v roce 2015 má zásadní význam při 
řešení společných zájmů a společných výzev EU a jejích partnerů. Proto budu i nadále klást 
důraz na zásady společné odpovědnosti a diferenciace, abych zajistil, že tento rámec zůstane 
relevantní pro každého z našich partnerů a zároveň bude chránit zájmy EU.  

Pro období 2021–27 počítá Komise ve svém navrhovaném nástroji pro sousedství 
a rozvojovou a mezinárodní spolupráci s vyčleněním celkové částky ve výši 22 miliard EUR 
pro země východního a jižního sousedství, což ve srovnání se stávajícím víceletým finančním 
rámcem představuje nárůst o 24 % a je zaručenou minimální úrovní, kterou lze pouze 
zvyšovat. Nebylo by možné dosáhnout větší záruky a podpory pro naši politiku sousedství, 
která nikdy dříve neobdržela tolik prostředků a která by navíc mohla získat přístup k dalším 
zdrojům z navrhované „rezervy na nově se objevující výzvy a priority“. V této souvislosti by 
byla zachována také základní specifika zvláštního partnerství s našimi sousedy, jako je silný 
důraz na výkonnost, a zároveň by se odstranily současné umělé překážky mezi stávajícími 
nástroji EU pro financování vnější činnosti.  

 

iii) Jak zamýšlíte koordinovat práci všech komisařů pro vnější vztahy tak, aby bylo 
efektivnější úsilí různých útvarů Komise a ESVČ, s cílem prosazovat soudržnou 
zahraniční politiku EU? 

Hodlám plně vykonávat svou funkci místopředsedy Komise a koordinovat vnější činnost 
Evropské unie s cílem maximalizovat náš mezinárodní vliv, chránit naše zájmy a prosazovat 
naše hodnoty. Díky svým povinnostem ve funkci místopředsedy Komise budu lépe chápat 
svou úlohu vysokého představitele a předsedy Rady pro zahraniční věci a naopak, například 
tím, že plně využiji možnosti předkládat společná sdělení s Komisí. Samozřejmě zajistím, aby 
práce prováděná v rámci těchto různých odpovědností byla plně soudržná. 

Plně se zapojím do práce sboru komisařů, který bude systematicky projednávat záležitosti 
týkající se vnější činnosti a rozhodovat o nich. Za tímto účelem budou všechny útvary 
a kabinety připravovat každý týden vnější aspekty zasedání sboru, stejně jako je tomu již nyní 
v případě interinstitucionálních vztahů, a to prostřednictvím nového přípravného orgánu 
sboru, skupiny pro koordinaci vnější činnosti (dále jen „EXCO“), kterému budou 
spolupředsedat můj zástupce vedoucího kabinetu a diplomatický poradce předsedkyně.  

Za tímto účelem budu jako nástroje také maximálně využívat skupiny komisařů pro „silnější 
Evropu ve světě“. Musíme vést strategičtější diskuse mezi všemi členy Komise 
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odpovídajícími za vnější vztahy, a to nejen s těmi, kteří jsou odpovědní za vnější politiky EU, 
ale také s těmi, kteří odpovídají za vnitřní politiky s výrazným vnějším rozměrem, jako je 
migrace, digitální oblast, energie nebo klima. Kromě toho povedu naši činnost související s 
obranou a zajistím, aby naše snahy o vytvoření skutečné evropské obranné unie byly soudržné 
a konzistentní, přičemž budu úzce spolupracovat zejména s výkonnou místopředsedkyní 
odpovědnou za portfolio nazvané Evropa připravená na digitální věk i s komisařkou pro 
vnitřní trh. 

Úzká spolupráce mezi útvary Komise a ESVČ bude naprosto klíčová pro účinné formulování 
a provádění vnější činnosti EU. Spolu s nově zvolenou předsedkyní se budu snažit zajistit, 
aby útvary Komise a ESVČ hladce spolupracovaly při plnění priorit nové Komise a v souladu 
s rozhodnutími Rady a pokyny Evropské rady. Budu mít rovněž tu čest, že povedu síť 
delegací EU po celém světě, v níž úředníci ESVČ a Komise spolupracují pod jedním 
velvyslancem EU. 

Pokud jde o propojenost: Jak by měla být koordinována nezbytná opatření v oblasti 
zahraniční politiky a jak se má zajistit, že pro tuto strategii budou k dispozici dostatečné 
finanční prostředky? 

EU zjistila, že propojenost má kromě jiných oblastí politik také geoekonomický význam a 
může podpořit zájmy EU, přispět k růstu a podpořit zaměstnanost v dotčených zemích. Je 
důležitá pro veškerou naši vnější činnost, neboť posiluje význam udržitelnosti a mezinárodně 
dohodnutých norem, včetně udržitelnosti v klimatické, sociální, fiskální a ekonomické oblasti. 
Má rovněž dopady na bezpečnost. V zájmu naplnění této strategie potřebuje EU silnou 
koordinaci politik, aktérů a opatření jako součást celkové koordinace své vnější činnosti. 
Jelikož je třeba, aby propojenost (digitální oblast, doprava, energetika a lidský rozměr) byla 
realizována ve velkém měřítku, je zapotřebí celounijního přístupu, který zahrnuje orgány EU, 
členské státy a soukromý sektor EU.  

Musíme společně rozhodovat o tom, jaké jsou hlavní strategické zájmy EU, zaměřit se na ně, 
mobilizovat a vytvořit prostředí nezbytné pro přilákání soukromých investic a využít nové 
generace nástrojů, které mohou účinněji a rychleji podpořit hospodářské subjekty EU 
v zahraničí.  

Probíhající jednání o víceletém finančním rámci budou mít klíčový význam pro určení 
evropských ambicí, pokud jde o naši zahraniční politiku, a budou vodítkem pro další 
programování.  

 

iv) Do jaké míry hodláte využívat plný potenciál Lisabonské smlouvy, podle níž se v 
Radě může o SZBP rozhodovat na základě kvalifikované většiny (čl. 31 odst. 2 SEU)? 

Vzhledem k současným složitým výzvám musí zahraniční politika EU, a zejména SZBP, 
účinně prosazovat strategické zájmy EU a její hodnoty. Aby byla Unie globálním lídrem, 
musí být schopna přijímat rozhodnutí rychleji a efektivněji a překonávat překážky 
v rozhodovacím procesu, které mohou omezovat naši zahraniční politiku. Vnější činnost EU 
může být oslabena, pokud v rámci EU neexistuje dostatečná jednota, a proto by se členské 
státy měly řídit zásadou loajální spolupráce zakotvenou ve Smlouvě. Musíme být flexibilní 
a jednat rychle a rozhodně. K dosažení tohoto cíle se budu snažit využít všech prostředků, 
zejména těch, které nabízí Lisabonská smlouva, a to v souladu s politickými směry 
a pověřovacími dopisy, které předložila nově zvolená předsedkyně von der Leyenová. 
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Je třeba hledět za rámec omezení, která v oblasti zahraniční politiky EU ukládá 
pravidlo jednomyslnosti. U jakých návrhů předpokládáte, že umožníte přijmout určitá 
rozhodnutí hlasováním kvalifikovanou většinou, zejména v záležitostech týkajících se 
zahraniční a bezpečnostní politiky, počínaje rozhodnutími v oblasti lidských práv 
a civilních misí? Jakými kroky byste chtěl přesvědčit členské státy, aby přijaly změnu 
ve Smlouvách? 

 V souladu s mým pověřovacím dopisem se budu při předkládání návrhů snažit využívat 
ustanovení obsažená ve Smlouvách, která umožňují přijetí určitých rozhodnutí o společné 
zahraniční a bezpečnostní politice kvalifikovanou většinou. V této souvislosti mám v úmyslu 
zahájit s Radou otevřenou diskusi, abych zajistil, že budujeme nezbytnou důvěru, abychom 
prozkoumali využití těchto ustanovení, a to i v oblastech zmíněných Evropským 
parlamentem. „Konstruktivní zdržení se hlasování“ představuje další pragmatickou možnost, 
kterou Smlouva nabízí k překonání překážek v případě jednomyslného hlasování. 

V této souvislosti bych chtěl zmínit také probíhající práci v Radě týkající se přezkumu 
způsobů a pracovních metod, jejichž cílem je zajistit účinnost SZBP a zahraniční politiky EU 
v širším smyslu. Zvýšeným sdílením informací, účinnou komunikací a prováděním 
společných postojů EU můžeme posílit rozhodovací proces v Radě, a to především s cílem 
zajistit jednotnost EU, a posílit tak její důvěryhodnost a její vliv.  

Používání a uplatňování možností stanovených v Lisabonské smlouvě, společně se 
zlepšováním způsobů provádění zahraniční politiky, pomůže zajistit odpovědnost a jednotu 
členských států a soudržnost a účinnost vnější činnosti EU. 

 

v) Zahájíte během Vašeho mandátu přezkum ESVČ jako instituce včetně revize 
rozhodnutí Rady o jejím zřízení, a to i s ohledem na významné posílení evropského 
charakteru a pocitu sounáležitosti jejího diplomatického sboru, včetně závazku zajistit 
při jmenování vysoce postavených úředníků v rámci ESVČ a delegací EU rovnost mezi 
muži a ženami, a to včetně cíle dosažení 50% podílu žen na místech vedoucích delegací 
EU do roku 2024? 

ESVČ byla v roce 2013, jak je stanoveno v rozhodnutí Rady z roku 2010, podrobena 
důkladnému přezkumu, a poté v roce 2015 ještě jednomu přezkumu v menším měřítku. Na 
základě těchto přezkumů byl zahájen proces přizpůsobování struktur, pracovních metod 
a organizace s cílem zajistit, aby byla ESVČ lépe vybavena, účinnější a schopná plnit úlohu, 
kterou jí svěřuje Smlouva. Jedná se o průběžný proces a já považuji za svou povinnost zajistit, 
aby ESVČ byla schopna plnit svou úlohu v rychle se měnícím kontextu zahraniční politiky. 
I když byl formální proces přezkumu ukončen, budeme se i nadále snažit struktury a pracovní 
metody zlepšovat.  

Pokud jde o konkrétní výzvu týkající se dosažení rovného zastoupení žen a mužů, sdílím 
názor nově zvolené předsedkyně a budu usilovat o zajištění rovných příležitostí a rozmanitosti 
v ESVČ. Nejde jen o otázku důvěryhodnosti a rovnosti příležitostí, ale také o lepší pracovní 
metody: z veškerého výzkumu vyplývá, že organizace, které podporují rozmanitost, lépe 
rozhodují a pracují udržitelnějším a produktivnějším způsobem. Je v zájmu všech, aby naše 
organizace měla s přihlédnutím ke všem odlišnostem rozmanité zaměstnance. 

V Evropské službě pro vnější činnost je celkový počet mužů a žen téměř v rovnováze, ale 
kvalitativní genderové složení zůstává nevyvážené. Doporučení pracovní skupiny ESVČ pro 
rovné příležitosti jsou prováděna s cílem urychlit pokrok směrem k udržitelné genderové 
vyváženosti na všech úrovních a ve všech funkcích a kategoriích pracovních míst v ESVČ, 
mimo jiné prostřednictvím neformální sítě WEEAS, která poskytuje specifické odborné 
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vedení pro ženy na vedoucích pozicích. Budeme také nadále podporovat účast většího počtu 
uchazeček z diplomatických služeb členských států. 

 

vi) EU a členské státy čelí neustálým útokům dezinformací a falešných zpráv 
pocházejících z různých zdrojů, které ovlivňují veřejné mínění a v některých případech 
ohrožují demokratické procesy v EU. Kde vidíte hlavní hrozby a výzvy pro EU v boji 
proti dezinformacím? Jak hodláte k těmto otázkám přistupovat? Jak nahlížíte na svou 
úlohu s ohledem na posilování kybernetické bezpečnosti EU?  

Dezinformace – a manipulace s naším informačním prostředím – je hrozbou pro naše 
demokracie a pro svobodnou a informovanou celosvětovou veřejnou diskusi. Z přesvědčivých 
důkazů vyplývá, že zahraničí státní činitelé – často v úzké spolupráci s domácími aktéry – 
stále více zavádějí dezinformační strategie s cílem ovlivnit společenské debaty, vytvářet 
rozpory a zasahovat do demokratického rozhodování, a to i ve volbách. Dezinformační 
kampaně jsou často součástí hybridních výzev, které zahrnují kybernetické útoky cílené nejen 
na členské státy EU, ale i na naše partnery v sousedních zemích. 

Boj proti dezinformacím a zvyšování odolnosti našich společností vůči zahraničním zásahům 
a manipulaci jsou společnou prioritou orgánů EU a členských států. Toho lze dosáhnout 
pouze celospolečenským přístupem: koordinovaným úsilím vlád, občanské společnosti, 
výzkumných pracovníků a ověřovatelů faktů, soukromého sektoru (včetně on-line platforem) 
a sdělovacích prostředků. Současně musíme plně zaručit zásadu svobody projevu. Musíme 
najít správnou rovnováhu. 

To přesně odpovídá duchu komplexního akčního plánu proti dezinformacím, který byl přijat 
v roce 2018 a který poskytuje vodítko pro naši práci v této oblasti. V tomto ohledu existuje 
řada prioritních opatření: musíme lépe odhalovat a analyzovat dezinformace, bez ohledu 
na jejich původ a použitou taktiku. Musíme posílit sdružování a sdílení analýz a osvědčených 
postupů prostřednictvím systému rychlého varování, který spojuje všechny členské státy 
a orgány EU do jediné sítě řízené ESVČ. Měli bychom lépe koordinovat naši komunikaci 
v reakci na incidenty související s dezinformacemi. Musíme vypracovat jasná pravidla pro 
digitální platformy a průmysl v této oblasti. Provádějí se již v rámci kodexu chování, ale je 
třeba se nad tím dále zamýšlet. V každém případě potřebujeme lepší pravidla transparentnosti 
a lepší spolupráci, pokud jde o přístup k údajům a používání algoritmů. To vše je v současné 
době prověřováno. Musíme se také zlepšit ve zvyšování povědomí občanů a posílit jejich 
úlohu. Toho by mělo být dosaženo podporou kvalitní žurnalistiky a nezávislých sdělovacích 
prostředků, vytvářením programů mediální gramotnosti, přeshraniční spoluprací mezi 
profesionály v oblasti sdělovacích prostředků a samoregulačními orgány sdělovacích 
prostředků. 

Soubor nástrojů pro diplomacii v oblasti kybernetiky umožňuje EU a jejím členským státům 
účinně využívat celého spektra politik a nástrojů, včetně omezujících opatření, aby byl 
zachován otevřený, stabilní a bezpečný kyberprostor. 

Mám v úmyslu v těchto otázkách velmi úzce spolupracovat s Evropským parlamentem 
a Komisí, zejména s výkonnou místopředsedkyní odpovědnou za portfolio nazvané Evropa 
připravená na digitální věk i s místopředsedkyní pro hodnoty a transparentnost a komisařkou 
pro vnitřní trh. V neposlední řadě bude naše budoucí úsilí rovněž muset navázat na úzkou 
spolupráci s mezinárodními partnery, zejména se skupinou G7 a Organizací Severoatlantické 
smlouvy (NATO). 
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Tato otázka byla tématem zprávy a doporučení Evropského parlamentu, přičemž tato 
zpráva a doporučení žádají o konkrétní kroky v několika různých oblastech, mimo jiné 
o přeměnu pracovní skupiny Stratcom na plnohodnotné oddělení v rámci ESVČ. 

ESVČ stojí se svými opatřeními na odhalování dezinformačních kampaní v zemích 
východního sousedství EU v čele úsilí o boj proti dezinformacím, jak požadovala Evropská 
rada v roce 2015. Od přijetí akčního plánu proti dezinformacím ESVČ výrazně posílila svou 
úlohu a činnosti a rozšířila rozsah této práce. S podporou Evropského parlamentu jsme byli 
schopni posílit tři stávající pracovní skupiny (pracovní skupinu East Stratcom; pracovní 
skupinu pro západní Balkán; pracovní skupinu pro jih) jak z hlediska personálního obsazení, 
tak z hlediska dostupného rozpočtu. Vytvořili jsme rovněž tým, který se zabývá souvisejícími 
otázkami, například kapacitami pro analýzu údajů, zaměstnanci zabývajícími se osvětovou 
činností, zvyšováním informovanosti a vztahy s občanskou společností a průmyslem.  

Máme nyní k dispozici profesionální tým se značnými odbornými znalostmi, který v současné 
situaci velmi dobře funguje. Jsem samozřejmě připraven zabývat se všemi organizačními 
otázkami, které mohou vyvstat v souvislosti se změnami její činnosti. Přikládám naší práci 
v boji proti dezinformacím značný význam. 

 

6. Ve Vašem pověřovacím dopise se uvádí, že EU „musí být ve svém přístupu k vnějším 
vztahům strategičtější, důraznější a jednotnější“. Globální strategie EU z roku 2016 
stanoví společné zásady a priority pro vnější činnost EU. Jako zásadní oblast pro 
bezpečnost Unie a její schopnost prosazovat mír a bezpečnost na celém světě je označena 
strategická autonomie. Jaká konkrétní opatření zamýšlíte přijmout za účelem dosažení 
(nebo rozvoje) strategické autonomie EU v oblasti bezpečnosti a obrany a hodláte v této 
souvislosti vypracovat strategický dokument, který by vymezil naše společné cíle? 

V oblasti bezpečnosti a obrany je cílem umožnit EU a jejím členským státům, aby převzaly 
větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost, a to společně s partnery, kdekoli je to možné, 
nebo samy, je-li to nezbytné, a současně prosazovaly hodnoty a zájmy EU. To je podnětem 
pro úroveň ambicí EU v oblasti bezpečnosti a obrany, jak je Rada vyvodila z globální 
strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU z listopadu 2016, v níž jsou stanoveny tři 
strategické priority, jimiž se bude řídit naše práce: účinnější reakce na vnější konflikty a krize, 
budování kapacit partnerů a lepší ochrana Unie a jejích občanů.  

Jednotlivé akce, které byly v tomto rámci zahájeny v posledních několika letech, je třeba plně 
provádět soudržným a na výsledky orientovaným způsobem. Zvláštní význam přikládám 
zajištění toho, aby práce vykonaná v rámci ESVČ a Evropské obranné agentury probíhala 
v úzké koordinaci a součinnosti s útvary Komise, zejména s budoucím Generálním 
ředitelstvím pro obranný průmysl a vesmír. Chtěl bych zdůraznit, že stálá strukturovaná 
spolupráce (PESCO), Evropský obranný fond a koordinovaný každoroční přezkum v oblasti 
obrany posílí schopnost Unie účinněji řešit bezpečnostní hrozby. Umožní prohloubenou 
spolupráci počínaje investicemi a rozvojem kapacit až po společné operační využívání těchto 
kapacit, a to v součinnosti s NATO, čímž se posílí transatlantické partnerství a přispěje 
ke sdílení zátěže a zvýšení konkurenceschopnosti průmyslové a technologické základny 
obrany EU. 

To od samého počátku zahrnuje velmi silný rozměr partnerství, neboť EU je i nadále plně 
odhodlána úzce spolupracovat se svými partnery, a zejména s NATO, se kterou se spolupráce 
na základě společných prohlášení vyvíjí nebývalým tempem. Společným cílem obou 
organizací je zajistit bezpečnost našich občanů a posílit transatlantické vazby. Článek 5 
Severoatlantické smlouvy je základním kamenem kolektivní obrany spojenců NATO, jak je 
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výslovně uznáno ve Smlouvě o EU. Obě organizace plní při zajišťování bezpečnosti v Evropě 
komplementární úlohu, přičemž široká sada nástrojů EU doplňuje hlavní úkoly NATO. 
Silnější rozměr obrany EU posiluje také Severoatlantickou alianci. Budu i nadále usilovat 
o další posílení spolupráce mezi EU a NATO. 

Kromě toho zajistím, aby bylo vyvinuto zvláštní úsilí o splnění průřezových iniciativ 
zaměřených na posílení a zlepšení integrovaného přístupu EU k vnějším konfliktům a krizím, 
civilních a vojenských aspektů společné bezpečnostní a obranné politiky, zlepšení vojenské 
mobility v celé EU, odolnosti a boje proti hybridním hrozbám, kybernetické a námořní 
bezpečnosti, informovanosti o situaci atd. Hodlám se rovněž zaměřit na přijetí návrhu 
týkajícího se evropského mírového nástroje, jehož cílem je poskytnout EU mimorozpočtový 
fond na financování všech operativních opatření v rámci společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky (SZBP) v souvislosti s vojenstvím nebo obranou. Tento návrh nabízí skutečně 
zásadní změnu v úsilí EU o operační vojenské a obranné činnosti, přičemž počítá s podporou 
Komise v souladu s čl. 30 odst. 1 Smlouvy o EU.  

Existuje prostor pro další posílení soudržného strategického přístupu k propojení různých 
opatření, mimo jiné určením synergií a vazeb mezi nimi a současně realizací úrovně ambicí 
EU, k jejímuž naplnění mají přispět. Jsem přesvědčen, že by to rovněž pomohlo podpořit 
společnou strategickou kulturu tím, že se podpoří společné porozumění společným 
bezpečnostním výzvám a reakci EU na tyto výzvy, mimo jiné prostřednictvím našich misí 
a operací SBOP v rámci pevnějšího integrovaného přístupu k vnějším konfliktům a krizím. V 
úzké spolupráci s členskými státy nám tato činnost pomůže vytyčit cestu k evropské obranné 
unii, jak požaduje Parlament a jak je stanoveno v politických směrech nově zvolené 
předsedkyně, a umožní EU, aby na mezinárodní úrovni vystupovala rozhodněji, jak k tomu 
vyzvala Evropská rada ve strategické agendě na období 2019–2024. 

 

7. Článek 21 SEU stanoví povinnost EU zajistit soudržnost politiky v oblasti lidských 
práv se všemi ostatními vnějšími politikami. Jaká konkrétní opatření hodláte přijmout s 
cílem zajistit, že lidská práva budou i nadále strategickým cílem ve všech politikách 
a nebudou zastíněna mimo jiné ekonomickými, migračními a bezpečnostními prioritami 
vnější činnosti EU? Jakým způsobem hodláte z institucionálního hlediska účinně 
koordinovat činnost všech komisařů pro vnější politiky tak, aby se dosáhlo tohoto 
strategického cíle? 

Dnes je důležitější než kdy jindy, aby Evropská unie hrála hlavní úlohu při prosazování 
a ochraně lidských práv ve světě. Lidská práva nejsou podmnožinou našich vnějších politik; 
jsou nedílnou součástí všech našich politik, ať už jde o migraci, bezpečnost nebo obchod. 
Například všechny naše dohody se třetími zeměmi obsahují jako zásadní prvek dvoustranných 
vztahů ustanovení o dodržování lidských práv. Porušování těchto ustanovení může vést 
k pozastavení platnosti dohod s dotčenou zemí. Naše dvoustranné obchodní dohody navíc 
obsahují ustanovení o dodržování hospodářských a sociálních práv. Země, které využívají 
obchodní preference EU, musí dodržovat úmluvy týkající se lidských práv a pracovních práv. 
Naše mise SBOP jsou povinny dodržovat nejvyšší standardy v oblasti lidských práv a 
účastníci musí před nasazením projít specializovanou odbornou přípravou v oblasti lidských 
práv. EU je odhodlána prosazovat migrační politiku založenou na lidských právech, v níž jsou 
dodržovány nejpřísnější normy mezinárodního práva v oblasti lidských práv a kde je zajištěna 
lidská důstojnost migrantů. Proto budu vycházet z naší současné spolupráce se zeměmi 
původu, tranzitu a určení, mezinárodními a regionálními organizacemi a občanskou 
společností s cílem zlepšit ochranu migrantů a jejich perspektivy pro lepší budoucnost. 
V rámci našich dialogů s partnery v celém světě upozorním na potřebu hájit nejlepší zájem 
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dětí, prosazovat přístupy k migraci zohledňující rovnost žen a mužů, bojovat proti 
diskriminaci a xenofobii vůči migrantům a zajistit jim přístup k základním službám. 

EU důrazně upozorňuje na situace v zemích, kde dochází k porušování lidských práv a 
přetrvává zneužívání, a já se nebudu vyhýbat odpovědnosti vůči těm, kteří trpí a žádají o 
ochranu a důstojné zacházení. Mezi nejdůležitější základní zásady Evropské unie patří 
univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod a úcta k lidské důstojnosti. 
Máme povinnost ještě více posílit naše úsilí a zachovávat a prosazovat tato práva a základní 
svobody jak ve prospěch našich občanů, tak ve prospěch občanů ve světě. 

Pokud budu potvrzen jako místopředseda Komise, budu mít mandát k zajišťování toho, aby 
byla vnější činnost EU strategická a soudržná. Rovněž bych měl mandát k ochraně 
a prosazování lidských práv, což chci zajistit v bilaterálních vztazích a na mnohostranných 
fórech s podporou zvláštního zástupce EU pro lidská práva. Zajistím, aby byla lidská práva 
pravidelně projednávána ve skupině komisařů pro „silnější Evropu ve světě“ jako průřezové 
téma a zůstala nedílnou součástí našeho celkového přístupu k partnerským zemím. Tím 
zajistím lepší provázanost vnitřních a vnějších aspektů našich politik. Rovněž hodlám posílit 
zvláštní partnerství s Evropským parlamentem v oblasti lidských práv. Při provádění akčního 
plánu pro lidská práva a demokracii a obecných zásad EU v oblasti lidských práv rovněž 
požádám svůj útvar, aby i nadále účinně začleňoval lidská práva do všech politik vůči 
partnerským zemím, jakož i do dvoustranných dialogů o politických, hospodářských nebo 
bezpečnostních otázkách. 

 


