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Pisana pitanja koja je predložio Klub zastupnika EPP-a 
 
1. Kada je riječ o migracijama, Europska komisija morat će pojačati svoje aktivnosti 

kako bi se povećala i poboljšala suradnja s trećim zemljama.  Možete li nam kao 
kandidatkinja za povjerenicu objasniti na koji način planirate poboljšati suradnju s 
trećim zemljama podrijetla i tranzita i koje konkretne korake namjeravate poduzeti 
kako biste to postigli? Koju bi ulogu u Vašim planovima trebao imati Fond za azil i 
migracije za razdoblje 2021. – 2027.?  
 

Moj je cilj primijeniti sveobuhvatan pristup migracijama, a moja je misija vrlo jasna. Blisko 
ću surađivati s visokim predstavnikom / potpredsjednikom, potpredsjednikom za zaštitu 
europskog načina života te sa svim drugim relevantnim povjerenicima kako bi migracije 
postale jedan od ključnih elemenata vanjske politike Unije, a naša suradnja sa zemljama 
podrijetla i tranzita kvalitetnija. S tim ću zemljama surađivati u duhu partnerstva te ću voditi 
sveobuhvatne dijaloge o svim aspektima migracija kako bi svako partnerstvo bilo usmjereno 
na rezultate i prilagođeno potrebama EU-a, ali i potrebama predmetne treće zemlje. Pritom 
uvijek moramo promicati naše vrijednosti i u potpunosti poštovati temeljna prava. To je 
jedini održivi način za ostvarivanje napretka. 

 
U okviru tog partnerstva sa svojim ću kolegama i državama članicama još intenzivnije 
surađivati na razvoju funkcionalnijeg sustava ponovnog prihvata i djelotvornog, brzog 
vraćanja kojim se jamče ljudsko dostojanstvo i prava povratnika. Smatram da su humana 
politika vraćanja i uspješna suradnja s trećim zemljama od presudne važnosti za uravnoteženu 
migracijsku politiku i da jedino na taj način možemo zaštititi osobe kojima je uistinu potrebna 
međunarodna zaštita. Moramo osigurati da države članice što učinkovitije primjenjuju 
postojeće sporazume i dogovore o ponovnom prihvatu. Smatram da ćemo uspjeti samo ako se 
budemo više oslanjali na sve relevantne politike, instrumente i alate EU-a, uključujući viznu 
politiku.  
 
Posebnu ću pozornost pridati brzoj provedbi odredaba o uvjetima ponovnog prihvata iz 
novog Zakonika o vizama, koji će stupiti na snagu u veljači 2020. Prema međunarodnom 
pravu zemlje su odgovorne za ponovni prihvat svojih državljana. Za neke zemlje ta je 
odgovornost dodatno uređena dogovorima o široj suradnji, kao što je Sporazum iz Cotonoua 
za afričke, karipske i pacifičke zemlje. Dosad se pokazalo da su potpora EU-a za dobrovoljno 
humanitarno vraćanje i pomoć pri reintegraciji od neprocjenjive važnosti za lakši povratak 
ljudi kući. Razmotrit ću kako dodatno povećati potporu EU-a u tom području, uz još bližu 
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suradnju s našim inozemnim partnerima u provedbi. Posebno ću razmotriti kako osigurati 
brzu provedbu odredaba o uvjetima ponovnog prihvata iz novog Zakonika o vizama, koji će 
stupiti na snagu u veljači 2020. U okviru novog pakta o migracijama i azilu zalagat ću se za 
brzo donošenje revidirane Direktive o vraćanju kako bi postupci vraćanja država članica bili 
djelotvorni, a naš zajednički pristup dosljedan i human. Nadgledat ću rad nedavno ojačane 
Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, pri čemu ću posebno paziti na to koliko 
uspješno Agencija obavlja svoju zadaću potpore vraćanju. 

 
Svaka sveobuhvatna migracijska politika mora razlikovati osobe kojima je potrebna zaštita 
od osoba koje u Europu dolaze iz ekonomskih razloga u potrazi za poslom, ali ne ispunjavaju 
uvjete za zaštitu. Vraćanje je bitan aspekt rasprave o migracijama, no moramo se pobrinuti da 
njezin najvažniji element u bližoj budućnosti bude suradnja s trećim zemljama podrijetla i 
tranzita. Dijalog moramo usmjeriti na dugoročne prijedloge te odgovarajuće strategije za 
ulaganje i gospodarsku suradnju s trećim zemljama. Osim toga, moramo doprinijeti 
osiguravanju stabilnosti u susjednim regijama, što će pak u Europi dovesti do znatnog pada 
dolazaka osoba koje ne ispunjavaju uvjete za zaštitu. 
 
Međutim, naša suradnja s trećim zemljama ne smije se odnositi samo na vraćanje i ponovni 
prihvat. Moramo raditi na uklanjanju temeljnih uzroka nezakonitih migracija i prisilnog 
raseljavanja te nastaviti pomagati ugroženim izbjeglicama u cijelom svijetu. Osnovana su tri 
fonda EU-a: za pomoć Turskoj, Siriji i Africi. Oni su dovoljno fleksibilni da odgovore na 
nove potrebe. Naši programi vanjskog financiranja ključ su za rješavanje globalnih problema 
kao što su siromaštvo, nesigurnost, neravnopravnost i nezaposlenost. Ti problemi neće samo 
iščeznuti. Stoga nam je prioritet sljedećim višegodišnjim financijskim okvirom osigurati 
kontinuitet djelovanja EU-a. 
 
Nadalje, jedan od gorućih problema i dalje je nestabilna situacija u Libiji. Iako je EU u 
partnerstvu s Afričkom unijom i UN-om uspio poboljšati zaštitu i pomoć blokiranim 
izbjeglicama i migrantima te istodobno smanjiti broj opasnih odlazaka morskim putom, 
moramo učiniti još više. Situacija u centrima za zadržavanje ozbiljna je, i ja ću se ustrajno 
zalagati za prekid proizvoljnog zadržavanja. Moramo i dalje pratiti poštuju li se ljudska prava 
te pružati osposobljavanje, opremu i potporu za izgradnju kapaciteta u Libiji. Isto tako, 
inzistirat ću na uspostavi humanitarnih koridora te ubrzati evakuaciju blokiranih osoba u 
Libiji kojima je potrebna međunarodna zaštita kako bi se omogućilo njihovo preseljenje u 
države članice EU-a ili druge zemlje.  

 
U skladu s prioritetima novoizabrane predsjednice te kao još jedan konkretan korak u 
uspostavi kvalitetne suradnje s partnerskim zemljama, radit ću na osiguravanju zakonitih i 
sigurnih načina dolaska do Europske unije. Takvi su načini dolaska ujedno sastavni dio 
sveobuhvatnog pristupa migracijama, ali i u istinskom interesu EU-a. Nedostatak vještina u 
pojedinim sektorima naša je stvarnost: procjenjuje se da će bruto domaći proizvod u EU28 
2060. biti 23 % niži bez migracija u odnosu na njegov iznos s migracijama. Razmotrit ću koje 
mogućnosti pruža plava karta za visokokvalificirane migrante te ću nastaviti rad na svim 
aspektima zakonite migracije. Nastojat ću proširiti aktualne pilot-projekte zakonite migracije, 
odnosno projekte u okviru kojih pojedine države članice, uz potporu Komisije i u suradnji s 
našim partnerima, rade na rješenjima koja donose korist za sve uključene strane. Stoga je 
nužno blisko surađivati sa zemljama podrijetla i uključiti lokalna tijela nadležna za rad, 
prvenstveno kako bismo utvrdili kritične sektore i izbjegli odljev mozgova. Posvetit ću se 
tome da Europa zadrži svoj konkurentni položaj u svijetu. 
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U novom razdoblju VFO-a Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju bit će 
glavni instrument vanjskog financiranja. Podržavam predloženu dodjelu sredstava za 
aktivnosti povezane s migracijama u trećim zemljama. Osim toga, iz Fonda za azil i migracije 
mogu se osigurati važna dodatna sredstva za konkretne aktivnosti u trećim zemljama, što će 
nam pomoći da spriječimo financijski manjak zbog kojeg ne bismo mogli djelovati tamo gdje 
je potrebno. Smatram da trebamo osigurati vrlo visoku razinu fleksibilnosti u korištenju 
sredstava iz tog budućeg fonda. To će nam omogućiti da brzo reagiramo na nove potrebe na 
terenu, što se na temelju iskustva iz prethodnih godina pokazalo neophodnim. Moramo prije 
svega izbjeći primjenu restriktivnih kriterija jer bismo tako izgubili na fleksibilnosti. 
 
Kao što to čini u okviru postojećeg Fonda za azil, migracije i integraciju, EU i putem 
budućeg Fonda za azil i migracije te preko svojih partnera u provedbi mora osigurati brzo 
financiranje relevantnih mjera u trećim zemljama. Među ostalim, riječ je o mjerama u 
području borbe protiv nezakonitih migracija, s obzirom na to da je u zajedničkom interesu 
smanjiti iskorištavanje migranata, zatim mjerama reintegracije migranata koji se dobrovoljno 
vraćaju u matične zemlje za pomoć u početku novog života, registraciji izbjeglica u trećim 
zemljama u kojima su blokirani te mjerama prije odlaska kao što je tečaj iz građanskog 
odgoja prije preseljenja. Sve te aktivnosti bit će važne i ubuduće. 
 
2. Kako biste odgovorili na prijetnju koju predstavljaju strani teroristički borci i 

njihove obitelji koje se vraćaju u Europu? Slažete li se da su potrebni dodatni 
napori kako bi se odgovorilo na potrebe žrtava terorizma? Planirate li predložiti 
novo zakonodavstvo za žrtve terorista ili u tom pogledu predviđate druge konkretne 
mjere? 
 

Iznimno me zabrinjava vrlo akutan problem povratka stranih terorističkih boraca u Europu. 
Oni koji se vraćaju stvarna su prijetnja zbog svojih motiva te stečenog znanja i iskustva.  
 
Odluku o repatrijaciji europskih stranih terorističkih boraca zadržanih u trećoj zemlji donose 
same države članice. Međutim, naša je zajednička dužnost osigurati da one koji nisu zadržani 
otkrijemo dok pokušavaju prijeći naše vanjske granice na povratku u Europu. To ćemo 
postići samo uz djelotvornu primjenu pouzdanih informacijskih sustava na granicama te ako 
tijela država članica za izvršavanje zakonodavstva u te sustave budu unosila informacije 
kojima raspolažu, pri čemu prvenstveno mislim na Schengenski informacijski sustav. Stoga 
se, kad je riječ o kaznenom progonu i osuđivanju stranih terorističkih boraca, odgovor EU-a 
svakako mora temeljiti na povjerenju među državama članicama. Važnu ulogu u tome može 
imati Europol. Pozvat ću sve države članice na provedbu i primjenu nedavno dogovorene 
Direktive o borbi protiv terorizma, kojom se teroristička djela kriminaliziraju u cijelom EU-u. 

 
Pitanje djece stranih terorističkih boraca posebno je problematično u smislu pravne 
odgovornosti, dugoročnog rizika i gorućeg pitanja humanitarnih uvjeta u kampovima u 
sjevernoj Siriji. EU pruža znatnu humanitarnu pomoć izbjegličkim kampovima u Siriji, 
pogotovo pomoć za djecu. Želim poticati razmjenu informacija radi odgovarajuće 
identifikacije te djece: razmjena dobre prakse u EU-u u pogledu prekidanja veza i 
reintegracije apsolutno je nužna. U tome ću se osloniti na rad Mreže za osvješćivanje o 
radikalizaciji, koju je osnovao EU. Pobrinut ću se da Komisija iskoristi sve alate koji su joj na 
raspolaganju kako bi državama članicama pomogla u vezi s vraćanjem stranih terorističkih 
boraca i njihovih obitelji.  
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Status žrtava terorizma vrlo je važna tema kojoj ću posvetiti posebnu pozornost, u bliskoj 
suradnji s povjerenikom za pravosuđe. U EU-u već postoji skup obvezujućih pravila koja 
jamče osnovna prava na zaštitu, potporu i u određenim slučajevima odštetu za žrtve kaznenih 
djela diljem Unije, ali nisu sve žrtve jednake. Stoga su Komisija i Europski parlament blisko 
surađivali na izradi pravila za posebne kategorije žrtava, uključujući žrtve terorizma. Pobrinut 
ću se da sve države članice djelotvorno i pravilno prenesu odredbe Direktive o suzbijanju 
terorizma koje se odnose na žrtve. Blisko ću surađivati s povjerenikom za pravosuđe, 
nadležnim za to područje, kako bismo utvrdili postoje li nedostaci u trenutačnom 
zakonodavstvu i jesu li potrebna dodatna pravila za žrtve.  
 
Neprihvatljivo je da žrtve terorizma ne dobiju odgovarajuću pomoć i potporu. One im moraju 
biti na raspolaganju odmah i dok god su im potrebne.  
 
Idućih mjeseci posebnu ću pozornost obratiti na uspostavu i rad stručnog centra EU-a za žrtve 
terorizma, koji se osniva na inicijativu Europskog parlamenta. Taj će centar biti središnja 
točka za stručno znanje te će pružati smjernice i osposobljavanje za pomoć u provedbi pravila 
EU-a o žrtvama terorizma. Osobno ću se pobrinuti da se ta hvalevrijedna inicijativa provede 
što hitnije i uz dužnu pažnju koju zaslužuje. 
 
3. Važan je dio Vašeg portfelja jamčenje veće dosljednosti između unutarnje i vanjske 

dimenzije sigurnosti. Dezinformiranje preko interneta i uplitanje u izborne procese 
istaknut su primjer te povezanosti, a Unija bi u tom području trebala primijeniti 
dosljedniji i odlučniji pristup. Što planirate poduzeti u tom području u sljedećih pet 
godina? 

 
Unutarnja sigurnost EU-a ne može se zajamčiti ograničimo li se samo na područje unutar 
vlastitih granica. Unutarnja i vanjska dimenzija sigurnosti međusobno su ovisne i povezane. 
Terorizam i organizirani kriminal međunarodne su prijetnje koje se mogu suzbijati samo na 
temelju usklađenih mjera koje obuhvaćaju i unutarnju i vanjsku dimenziju.  
 
U bliskoj suradnji s relevantnim povjerenicima namjeravam sa zemljama u susjedstvu 
započeti pregovore o sporazumima kojima bi se omogućila razmjena informacija između 
njihovih tijela kaznenog progona i Europola. U potpunosti podupirem rad s partnerima sa 
zapadnog Balkana u borbi protiv terorizma i trgovine vatrenim oružjem te ću to činiti i 
ubuduće. Pri tom bi prioritet trebala biti borba protiv trgovine ljudima. 
 
Veza između unutarnje i vanjske dimenzije sigurnosti vrlo je jasna kad je riječ o internetu. 
Međunarodni poziv na djelovanje nakon terorističkog napada u Christchurchu, kojim se 
željelo spriječiti širenje terorističkog sadržaja na internetu, odražava rad Komisije u okviru 
internetskog foruma EU-a i njezin zakonodavni prijedlog u tom području.  
 
Internetske platforme globalni su akteri te zbog svojeg globalnog utjecaja imaju posebnu 
odgovornost. To se odnosi i na kampanje dezinformiranja, koje mogu biti dio hibridnih 
napada. Kiberprijetnje usmjerene na izbore te kampanje dezinformiranja primjeri su 
najnovijih prijetnji i iziskuju da budemo oprezni i dobro pripremljeni. Prije zadnjih izbora za 
Europski parlament sadašnja je Komisija uvelike radila kako bi s prijetnjama upoznala 
izborna tijela te nacionalna tijela za kibersigurnost i za kazneni progon i tako pridonijela 
zaštiti integriteta izbora. Već su poduzeti konkretni koraci za uklanjanje tih prijetnji: akcijski 
plan za borbu protiv dezinformiranja, uspostava sustava brzog uzbunjivanja kao središta za 
razmjenu informacija o kampanjama dezinformiranja koje su u tijeku, dijalog s platformama 
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radi povećanja transparentnosti čiji je rezultat Kodeks prakse o suzbijanju dezinformacija te 
rad na povećanju medijske pismenosti i informiranju.  
 
To je problem koji izravno utječe na sigurnosnu politiku, te, naravno, nadilazi granice mojeg 
resora. Budem li potvrđena kao povjerenica, blisko ću surađivati s potpredsjednicom za 
vrijednosti i transparentnost (u vezi s dezinformacijama) i potpredsjednikom za zaštitu 
europskog načina života (u vezi s hibridnim prijetnjama) te ostalim kolegama kako bismo u 
tom području imali koordiniranu i sveobuhvatnu politiku kojom se poštuju temeljna prava i 
koja uključuje suradnju s međunarodnim partnerima, među ostalim s NATO-om. 

 
4. U proteklih pet godina potpuno smo reformirali okvir informacijskih sustava u 

Uniji – uklonili smo propuste i povećali sinergiju. U ovom će sazivu naglasak 
zasigurno biti na provedbi. Jeste li spremni na pravovremenu primjenu novih i 
reformiranih informacijskih sustava koja je u granicama proračuna? Kada je riječ 
o viznom informacijskom sustavu, hoćete li biti spremni odrediti jasan rok za 
njegovo pokretanje? 

Kao što sam rekla na saslušanju, možete računati na to da ću raditi na potpunom prenošenju i 
provedbi postojećeg zakonodavstva o sigurnosti. Da bismo to postigli, podupirat ću države 
članice svim raspoloživim sredstvima. Ako bude potrebno, pokrenut ću postupke zbog 
povrede kako bi se pravo Unije u području sigurnosti pravilno primjenjivalo. 

Pokretanje inicijative za „interoperabilnost” bit će jedan od mojih glavnih prioriteta. Od kraja 
2021. do kraja 2023. u funkciji moraju biti sve komponente interoperabilnosti te novi ili 
unaprijeđeni informacijski sustavi u području unutarnjih poslova. Rok je vrlo kratak, što 
znači da svi akteri, države članice, Agencija eu-LISA i Komisija, trebaju blisko surađivati. 
Kašnjenje bilo kojeg aktera može uzrokovati kašnjenje cijelog projekta. Kako bi se projekt 
vremenski i financijski odvijao po planu, provedba propisa o interoperabilnosti strukturirano 
se prati, a posjetima glavnim gradovima država članica nastoje se utvrditi problemi i 
nedostaci kako bi se osmislila rješenja i potporne mjere. Kolegama iz država članica želim 
poručiti da to nije samo tehnička, nego i politička aktivnost. Interoperabilnost je za mene 
toliko važna da smatram da bi ministrima u Vijeću za pravosuđe i unutarnje poslove redovito 
trebalo ukazivati na to da smo svi odgovorni za uspjeh te inicijative. S obzirom na ključnu 
ulogu koju je Parlament imao u brzom donošenju uredaba obvezujem se da ću vam redovito 
dostavljati ažurirane podatke i povratne informacije o stanju provedbe i napretku. Osobno ću 
pomno pratiti taj proces.  

Kad je riječ o viznom informacijskom sustavu, naš zajednički cilj trebao bi biti njegovo 
poboljšanje i povezivanje s drugim bazama podataka za upravljanje granicama te 
uključivanje viza za dugotrajni boravak i boravišnih dozvola u njegovo područje primjene. 
Slažem se da je potrebno zadati jasan rok u kojem bi revidirani VIS trebao početi s radom. 
Stoga smatram da moramo što prije započeti pregovore u okviru trijaloga. Budem li 
potvrđena kao povjerenica, obvezujem se da ću osobno sudjelovati u tim pregovorima kako 
bismo ih u sljedećim mjesecima uspješno zaključili. Računam na vašu konstruktivnu potporu 
i radujem se suradnji s vama na tom pitanju. Odredbe o provedbi razmotrit će se tijekom 
trijaloga. Početak rada viznog informacijskog sustava ovisi o dostupnosti europskog sustava 
za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja. Zbog toga je važno da se na vrijeme 
donese upućeni prijedlog o posljedičnim izmjenama.  

Potrebno je odgovarajuće pripremiti i izvesti uvođenje odnosno unaprjeđenje informacijskog 
sustava velikih razmjera. Moramo to optimalno učiniti, ali za to je potrebno uložiti energiju i 
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na tome predano raditi. Da bi unaprijeđeni sustav mogao početi s radom, morat će se donijeti 
provedbeni akti, sastaviti nacrt specifikacija, provesti javna nabava i omogućiti izgradnja. 
Važan dio posla obavljaju države članice koje moraju prilagoditi svoje nacionalne 
informacijske sustave. Komisija procjenjuje da će cijeli proces trajati tri godine, a to temelji 
na iskustvu s drugim sustavima i vremenskom rasporedu za cjelokupno informatičko 
okruženje za sustave upravljanja granicama i interoperabilnost. Uvjerena sam da će naši 
pregovori biti uspješni. 

Pisana pitanja koja je predložio Klub zastupnika S&D-a 
 
1. Navodite da su poštovanje temeljnih prava i sigurnost povezani i komplementarni 

politički ciljevi. Međutim, najviši sud EU-a utvrdio je da se nekim dijelovima 
zakonodavstva EU-a u tom području krše temeljna prava te da su, stoga, nezakoniti. 
Budući da biste kao povjerenica trebali voditi brigu o tome da se svim sigurnosnim 
mjerama poštuju temeljna prava, osobito zaštita privatnosti i osobnih podataka, 
nediskriminacija i pretpostavka nedužnosti, kao i načela nužnosti i 
proporcionalnosti, na koji ćete način to zajamčiti i kako ćete se pobrinuti da Vaše 
buduće mjere u području unutarnje sigurnosti i upravljanja granicama budu u 
skladu s time i da zadovolje kriterije Suda? 

 
Kao što sam rekla na saslušanju, temeljna prava nikad ne bismo smjeli olako shvaćati. Tome 
ću pri osmišljavanju novih inicijativa od samog početka posvetiti posebnu pozornost. 
 
Smatram da su sigurnost i poštovanje temeljnih prava zaista dosljedni i komplementarni 
politički ciljevi. Temeljna prava moraju se poštovati poput prava na privatnost i zaštitu 
podataka. Istodobno građani od sigurnosne politike očekuju rezultate. Stoga moramo pronaći 
pravu ravnotežu: biti djelotvorni, a pritom neprestano budno paziti da se temeljna prava 
poštuju. Moramo izraditi prave politike i uključiti odgovarajuće zaštitne mjere. Blisko ću 
surađivati s povjerenikom za pravosuđe kako bih se pobrinula za to da temeljna prava, 
uključujući pravo na zaštitu osobnih podataka, budu uključena u izradu svakog budućeg 
zakonodavstva te ću potom pomno pratiti djelotvornost provedbe u državama članicama, 
koristeći sve ovlasti koje su mi na raspolaganju.  

 
Zakonodavstvo u području sigurnosti mora biti pravno besprijekorno kako bi služilo svojoj 
svrsi. Primjer odluke Suda u vezi s Direktivom o zadržavanju podataka zorno to pokazuje.  

 
Temeljito ću primjenjivati pouke iz tih i sličnih iskustava kako bi svaki prijedlog novog 
zakonodavstva u području sigurnosti bio u skladu s načelima bolje regulative, uključujući kad 
je riječ o temeljnim pravima. Tijekom izrade nacrta posebnu ću pozornost posvetiti pravnim 
argumentima povezanima s poštovanjem Povelje o temeljnim pravima. Bude li Komisija 
zabrinuta da bi se predviđenim izmjenama prijedloga mogla dovesti u pitanje njegova 
usklađenost s Poveljom o temeljnim pravima, bez ustručavanja ću na to ukazati Europskom 
parlamentu i Vijeću. 

 
 Smatram da u tom pogledu i Europski parlament i Vijeće i Komisija imaju svoju ulogu i 
odgovornost.  
  
2. Također se zalažete za to da se pri izvršavanju zakonodavstva primjenjuju novi 

tehnološki alati. Kako ćete osigurati da se tim etički spornim alatima, kao što su 
prognostički rad policije i tehnologije prepoznavanja lica, također poštuju navedeni 
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standardi, načela i prava? Jedna od tekućih rasprava tiče se šifriranja. Budući da je 
šifriranje neophodno u današnjem svijetu, slažete li se da bi se omogućavanjem 
„stražnjeg ulaza” u šifriranu komunikaciju za tijela kaznenog progona moglo 
narušiti povjerenje u sve internetske usluge i komunikaciju te njihova sigurnost, 
kako za fizičke tako i za pravne osobe? Kako biste zaštitili šifriranje u Europi? 

Itekako sam svjesna da inovativne tehnologije u kaznenom progonu i drugim područjima 
otvaraju nove prilike, ali i nameću nova pitanja. Tehnologija ne bi trebala odmagati, nego 
pridonositi društvu. Građani moraju biti sigurni da se nove tehnologije u EU-u upotrebljavaju 
unutar pouzdanog regulatornog okvira uz sve potrebne zaštitne mjere i potpuno poštovanje 
njihovih temeljnih prava. Svjesna sam brojnih etičkih i praktičnih pitanja koja se postavljaju 
zbog tih novih tehnologija i njihovih mogućih posljedica. Stoga se želim pobrinuti da znamo 
kako možemo ograničiti njihove učinke i ublažiti neželjene posljedice. U raspravu o tome 
namjeravam osim tijela kaznenog progona uključiti i relevantne dionike te tijela i agencije 
EU-a kako bi svaka politika Unije u tom području bila dobro promišljena. 

Vjerujem da tehnologija može tijelima kaznenog progona pomoći u njihovim zakonskim 
zadaćama. Tehnologija neće zamijeniti policiju, nego će pomoći u kaznenom progonu. No, 
ona je samo alat jer u konačnici sve odluke donose ljudi. Međutim, ako algoritmi mogu 
pomoći u djelotvornijem i bržem analiziranju zakonito prikupljenih podataka, ili ako 
tehnologija može pomoći u učinkovitijem korištenju postojećih podataka i smanjenju potrebe 
za prikupljanjem novih, svakako se za to zalažem. 

Šifriranje je dostupno i kriminalcima, što otežava rad tijelima kaznenog progona. Neću 
poduzimati mjere kojima bi se šifriranje zabranilo, ograničilo ili oslabjelo, ali od problema se 
ne možemo sakriti. Omogućivanje tzv. stražnjih ulaza u sustave ili uređaje umanjilo bi 
kibersigurnost i bilo kontraproduktivno. Već su pokrenute praktične mjere za rješavanje tih 
problema, primjerice ojačan je kapacitet Europola za dešifriranje uređaja zaplijenjenih u 
kaznenim istragama. Želim analizirati rezultate i učinkovitost tih mjera. Agencijama EU-a, 
posebno Europolu i CEPOL-u, želim povjeriti zadaću da analiziraju i podijele znanje o novim 
tehničkim i pravnim zbivanjima u području šifriranja. Usto želim promicati dijalog između 
tijela kaznenog progona, poslovne i akademske zajednice te pravosudnih tijela kako bismo 
probleme šifriranja rješavali uz potpuno poštovanje temeljnih prava.  
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Pisana pitanja koja je predložio Klub zastupnika Verts/ALE-a 

1. Koje će nove korake kandidatkinja za povjerenicu poduzeti u cilju praćenja i 
ocjenjivanja zaštite temeljnih prava u cjelokupnoj službenoj, neslužbenoj i 
financijskoj suradnji s trećim zemljama? Kako će i kada obavijestiti Europski 
parlament o tim rezultatima i angažirati ga u tom području? Može li zajamčiti da će 
praćenje obuhvaćati transparentne i neovisne ocjene koje će se provoditi i dijeliti s 
odborom LIBE prije nego što EU uđe u takvu suradnju? 

U skladu sa svojim mandatnim pismom obvezujem se da ću razvijati čvršću suradnju sa 
zemljama podrijetla i tranzita te pritom blisko surađivati s visokim 
predstavnikom / potpredsjednikom, potpredsjednikom za zaštitu europskog načina života i 
drugim relevantnim povjerenicima i državama članicama kako bi se intenzivirala suradnja s 
trećim zemljama.   

Komisija je u svemu dužna poštovati Povelju o temeljnim pravima. Nadležna tijela država 
članica usto su dužna poštovati zakonodavstvo EU-a i međunarodno pravo. Stoga suradnja s 
trećim zemljama nikako ne može ugroziti poštovanje načela zabrane prisilnog udaljenja ili 
vraćanja, odvijanje pravičnog postupka ni pristup učinkovitim pravnim sredstvima. Jedan je 
od mojih ciljeva zaštita temeljnih vrijednosti Europske unije. U suradnji s trećim zemljama 
naglasak je na tome da se temeljna prava dodatno zaštite, a ne da se zaobilaze pravila.  

Obvezujem se da ću razmotriti kako se navedeno može najbolje pratiti i ocjenjivati, pri čemu 
ću se oslanjati na rad i analizu delegacija EU-a i europskih časnika za vezu zaduženih za 
migracije, koji su naše oči i uši na terenu. To je od ključne važnosti da bismo mogli znati 
koliki je uistinu učinak našeg rada. 

Uz slučajeve u kojima Parlament u skladu s Ugovorima formalno sudjeluje u postupku 
odlučivanja, obvezujem se da ću se osobno redovito pojavljivati pred Europskim 
parlamentom i relevantnim odborima kako bih vas izvijestila o suradnji s pojedinim trećim 
zemljama, raspravljala s vama i saslušala vaša stajališta, u skladu s političkim smjernicama 
novoizabrane predsjednice.  

2. Koje će konkretne, hitne mjere kandidatkinja za povjerenicu poduzeti kako bi 
pojačala kapacitet za potragu i spašavanje te napore EU-a i njegovih država članica 
u Sredozemlju? 

Operacije EU-a u Sredozemlju presudne su u traganju i spašavanju u Sredozemlju. Kao što 
sam istaknula na saslušanju, spašavanje života nikada se ne bi trebalo smatrati poticajnim 
čimbenikom za daljnje migracije. Te su operacije pridonijele znatnom smanjenju smrtnih 
stradanja na moru u usporedbi s prethodne četiri godine. Iako su države članice odlučile 
smanjiti sudjelovanje u operaciji Sophia, te se posvetiti osposobljavanju i nadzoru iz zraka, 
operacije pod vodstvom europske granične i obalne straže i dalje se provode. Ona ima izričite 
ovlasti provoditi operacije traganja i spašavanja te blisko surađuje s državama članicama u 
Sredozemlju. Uz snažne nacionalne politike nadzora državne granice, naša kolektivna 
sposobnost zaštite vanjskih granica EU-a i upravljanja migracijskim tokovima ovisi i o 
dobrom funkcioniranju europske granične i obalne straže, posebice o učinkovitoj suradnji 
Agencije i nacionalnih tijela. Jedan od mojih prioriteta bit će stoga osigurati potpunu i žurnu 
uspostavu ojačane Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu.  
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Svjesna sam da Komisija nije nadležna za koordinaciju operacija traganja i spašavanja niti za 
određivanje mjesta iskrcaja, no vjerujem da je iskustvo koje smo stekli proteklih mjeseci, uz 
posebno sudjelovanje određenih država članica, pokazalo da Komisija može imati velik 
utjecaj. Komisija može podupirati i koordinirati aktivnosti premještanja i raspodjele osoba 
nakon iskrcavanja, na zahtjev država članica. Time se državama članicama, ali i samim 
izbjeglicama, osigurava jasnoća. Važan je to primjer načina na koji Komisija može imati vrlo 
praktičnu ulogu sa stvarnim pozitivnim učinkom. 

 
S velikim sam zanimanjem dočekala vijest da su četiri države članice nedavno usuglasile 
predvidljivije i učinkovitije privremene dogovore. Znam da će se o tome detaljnije 
raspravljati 8. listopada na sastanku Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove u Luxembourgu, 
s jasnim ciljem povećanja broja država članica sudionica.  

 
Smatram to iznimno važnim korakom u vrlo osjetljivom i zahtjevnom području te se nadam 
da će ministri sljedeći utorak iskoristiti tu priliku. Budem li potvrđena kao povjerenica, 
namjeravam odmah pobliže proučiti dosadašnje korake i predano raditi na novom, 
održivijem, pouzdanom i trajnom pristupu traganju i spašavanju. Namjeravam se što prije 
pobrinuti da Komisija pruža financijsku i operativnu potporu, među ostalim da osigurava 
redovitu razmjenu informacija o postupku te da djeluje kao središnja kontaktna točka za 
agencije EU-a i države članice iskrcaja. Europski potporni ured za azil i Agencija za 
europsku graničnu i obalnu stražu mogu državama članicama pomoći na različite načine, 
među ostalim pri registraciji, provjeri i osiguravanju prikladnih uvjeta. To je još jedan primjer 
vrlo praktične pomoći koju EU može ponuditi u interesu svih.  

 
Čvrsto sam uvjerena i da za održivi pristup traganju i spašavanju moramo nastaviti vršiti 
pritisak te poduzeti sve potrebne korake kako bismo prekinuli okrutne poslovne modele 
krijumčara. Smatram borbu protiv te okrutnosti neizostavnim dijelom zaštite temeljnih prava. 
Namjeravam nastaviti raditi na akcijskom planu protiv krijumčarenja, te ispitati je li 
relevantni regulatorni okvir (kao što je paket mjera povezanih s posrednicima) i dalje 
svrsishodan te istražiti kako unaprijediti aktivnosti, dajući uvijek prednost humanitarnoj 
obvezi spašavanja života. Želim se posebice nadovezati na rezoluciju Europskog parlamenta 
o potrebi da se državama članicama izdaju smjernice o nekriminalizaciji stvarne humanitarne 
pomoći koju plovila nevladinih organizacija pružaju osobama u opasnosti na moru. Čvrsto 
vjerujem da se stvarna humanitarna pomoć nikada ne bi smjela kriminalizirati. Stoga ću u 
bliskoj suradnji s Europskim parlamentom i drugima nastojati pronaći najprikladnije rješenje 
za to važno pitanje, što je još jedan razlog za poboljšanje naše suradnje s trećim zemljama 
podrijetla, tranzita ili odredišta. Konkretno, smatram da je prioritet jačanje naše suradnje sa 
zemljama koje graniče s Libijom kako bi se razbile krijumčarske mreže koje su uzrok 
iskorištavanja i patnje. Zajednički istražni tim u Nigeru razotkrio je desetke mreža i uhitio 
stotine krijumčara i trgovaca ljudima. Trebamo nastojati proširiti taj rad. 
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3. Namjeravate li provesti reformu politike azila primjenjujući pristup koji se temelji 
na dokazima tako što ćete objaviti izvješća o provedbi za sve instrumente 
zajedničkog europskog sustava azila (CEAS) u skladu s pravnim obvezama 
utvrđenima u tim instrumentima te zajamčiti da se svi novi prijedlozi temelje na ex 
ante procjenama učinka, uzimajući u obzir da aktualni prijedlozi reformi CEAS-a 
nisu bili popraćeni procjenama učinka? 

Odlučna sam provoditi čvrst pristup koji se temelji na dokazima u oblikovanju politika u 
područjima za koje sam nadležna. Procjene učinka i evaluacije temeljene na detaljnom i 
opsežnom savjetovanju iznimno su važne za definiranje opsega i sadržaja svake nove 
političke inicijative. Novoizabrana je predsjednica to pojasnila svim povjerenicima u 
mandatnim pismima, a i sama smatram da je to način na koji Unija mora pripremati 
zakonodavstvo. Zalagat ću se za to da Komisija provodi savjetovanja s relevantnim 
dionicima i procjene učinka, koliko je to praktično moguće s obzirom na okolnosti, te da 
što ranije otvoreno komunicira s dionicima i širom javnosti i objasni temeljne razloge za 
svoje inicijative. Izvršit ću procjenu dokaza kojima raspolažemo kako bismo osigurali da 
sve inicijative imaju uporište u pristupu oblikovanju politika temeljenom na dokazima, u 
koji čvrsto vjerujem. 
 
Osim toga, Komisija je kao čuvarica Ugovora dužna pratiti prenošenje i provedbu prava 
EU-a. Upravo je to i pažljivo činila za sve različite instrumente zajedničkog europskog 
sustava azila. Provedene su studije o njihovu prenošenju i provedbi te su organizirani 
brojni sastanci s državama članicama i misije na terenu. Rezultati tih praćenja i sve 
procjene provedene u tom području uzeti su u obzir u prijedlozima iz 2016.  
 
U pogledu novog pakta o migracijama i azilu moramo podrobno analizirati sve dostupne 
dokaze i iskustva. Potrebna nam je nova perspektiva, ali moramo provesti i reformu.  

Pisana pitanja koja je predložio Klub zastupnika ECR-a 

1. Potvrđujete li svoju izjavu da bi samo državljani trećih zemalja koji ispunjavaju 
uvjete za međunarodnu zaštitu trebali imati koristi od politika azila Unije? Hoćete li 
napraviti jasnu razliku između njih i ekonomskih migranata koji ne ispunjavaju 
kriterije za status izbjeglice? 

Smatram da međunarodnu zaštitu iz pravne stečevine Unije u području azila trebaju ostvariti 
samo oni kojima je ona zaista potrebna. 

Pravo na azil temeljno je pravo zajamčeno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. To 
pravo podrazumijeva da nacionalna tijela u okviru odgovarajućeg postupka procjenjuju svaki 
zahtjev za azil s obzirom na pojedinačne okolnosti svakog slučaja.  

Želimo li nastaviti biti u mogućnosti pružati zaštitu onima kojima je ona zaista potrebna, 
moramo jasno razlikovati migrante koji, iz razumljivih razloga, traže bolji život i više 
mogućnosti za sebe i svoju obitelj, ali kojima zaštita nije doista potrebna i koji ne mogu 
uživati pravo na azil. Ti se migranti trebaju služiti postojećim i budućim zakonitim načinima 
dolaska u Europu koji su sigurni, legalni i dostojanstveni. One koji nemaju pravo boravka 
potrebno je vratiti u skladu s primjenjivim postupcima i zaštitnim mjerama.  
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2. Izjavili ste da će za suzbijanje okrutnog poslovnog modela krijumčara i trgovaca 
ljudima biti potrebna jača suradnja s trećim zemljama podrijetla. Biste li stoga uzeli 
u obzir mogućnost obrade zahtjeva za azil u trećim zemljama kako bi se trajno 
suzbio poslovni model krijumčara, u skladu sa Zaključcima Vijeća iz lipnja 2018.? 

Suradnja s trećim zemljama mora biti u središtu naših migracijskih politika, a naše se politike 
trebaju nastaviti temeljiti na humanitarnim vrijednostima. Kao što sam navela na saslušanju, 
moramo zamijeniti nesigurne i nezakonite načine dolaska zakonitim i sigurnim prihvatom 
najranjivijih osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita u državama članicama EU-a. Naš 
fokus u trećim zemljama mora se stoga i dalje temeljiti na preseljenju. Pristup koji je 
Europsko vijeće iznijelo u lipnju 2018. nije naišao na potrebnu potporu država članica. 
Prilika mi je to za rad na drugim pristupima o kojima bi se složili i Europski parlament i 
države članice. 

Pisana pitanja koja je predložio Klub zastupnika GUE/NGL-a 
 
1. O unutarnjoj sigurnosti:  

U svojim pisanim odgovorima navodite da je jedan od Vaših prioriteta u području 
izvršavanja zakonodavstva „osigurati potrebne tehnološke inovacije da bismo se 
mogli nositi s novim prijetnjama”. Na što točno mislite kada spominjete tehnološke 
inovacije za izvršavanje zakonodavstva? Možete li nam dati jedan konkretan 
primjer? Kako biste osigurali da takve inovacije neće ugroziti zaštitu temeljnih 
prava? 

 
Što mislite o uporabi tehnologije prepoznavanja lica u javnim prostorima? To 
pitanje još nije uređeno na razini EU-a. No, neke zemlje razvijaju sustave nadzora 
čitavih gradova na temelju takve primjene umjetne inteligencije, dok su je druge 
zabranile. Namjeravate li predložiti koordinirani pristup EU-a?  
 

Tehnološke inovacije u izvršavanju zakonodavstva uvijek su bile važan dio policijskog 
nadzora i kaznenog pravosuđa. Kao što je to bio slučaj s razvojem analize otisaka prstiju u 
devetnaestom stoljeću, u novije je vrijeme DNK analiza iznimno koristila policiji, tužiteljima 
i sucima. S pomoću biometrijskih podataka moći će se otkriti višestruki identiteti iza kojih se 
skrivaju kriminalci i teroristi. Tehnologija će tijelima za izvršavanje zakonodavstva služiti za 
suzbijanje prijetnji koje bespilotne letjelice mogu predstavljati za građane u javnim 
prostorima ili kada se koriste za trgovinu drogom.  
 
EU bi trebao ulagati u istraživanje i inovacije radi stjecanja novih znanja i/ili provjere 
potencijala određenih tehnologija. No treba to učiniti na europski način. Mišljenja sam da 
etički standardi trebaju biti sastavni dio svih faza istraživanja te da je poštovanje tih standarda 
neophodno za postizanje izvrsnosti u istraživanju. Posve sam svjesna da primjena inovativnih 
tehnologija, poput umjetne inteligencije, u izvršavanju zakonodavstva može imati i pozitivne 
i negativne strane. Stoga smatram odluku novoizabrane predsjednice da se u prvih 100 dana 
mandata predloži zakonodavstvo o koordiniranom europskom pristupu umjetnoj inteligenciji, 
uključujući njezine ljudske i etičke posljedice, vrlo važnom te ću aktivno pridonositi radu na 
tome. 
 
Konkretno, „prepoznavanje lica” pojam je koji se često upotrebljava generički i koji može 
obuhvaćati razne slučajeve upotrebe tehnologije, primjerice pri obavljanju graničnih kontrola 
ili identifikaciji osoba na temelju slika ili videozapisa tijekom istrage. Odluke o upotrebi 
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takve tehnologije prvenstveno se donose na nacionalnoj razini u skladu s pravom EU-a i 
nacionalnim pravom, uključujući važeće propise za zaštitu podataka. Komisija je u okviru 
svojih nadležnosti zainteresirana za razvoj i upotrebu tehnologije prepoznavanja lica, i s 
istraživačkog i političkog gledišta. Kad je riječ o pravu EU-a, iznimno je važno jasno 
definirati upotrebu tehnologije prepoznavanja lica, jasno utvrditi njezina ograničenja i 
uspostaviti odgovarajuće zaštitne mjere.  

 
Unija treba biti predvodnik u određivanju etičkih načina upotrebe umjetne inteligencije, među 
ostalim i u području izvršavanja zakonodavstva. Stoga sam uvjerena da bi bilo pogrešno 
isključiti naša tijela za izvršavanje zakonodavstva iz tehnološkog razvoja. Moj je cilj 
omogućiti tim tijelima da djeluju unutar jasnog pravnog okvira uz sve potrebne zaštitne mjere 
i jamstva.  
 
2. O azilu:  

Možete li se obvezati da ćete braniti pravo na azil na teritoriju EU-a i odbiti svaki 
prijedlog koji bi doveo do vanjske obrade zahtjeva za azil? 
 

Predano ću braniti temeljna prava te podržavati Ugovore i pravo na azil. Pravo na traženje 
azila u EU-u neizostavan je dio naših vrijednosti. Sasvim sam svjesna naših međunarodnih 
obveza i problema u pogledu temeljnih prava koje bi svaki prijedlog o vanjskoj obradi 
zahtjeva za azil mogao uzrokovati. Jamčenje temeljnog prava na azil kako je predviđeno 
člankom 18. Povelje EU-a o temeljnim pravima bit će vodeće načelo mojeg mandata.  
  
U tom pogledu smatram da je pravo na podnošenje i obradu zahtjeva za azil u EU-u sastavni 
dio naših vrijednosti. Mogućnost podnošenja zahtjeva za azil na državnom području trećih 
zemalja ne može ni u kojem slučaju promijeniti tu temeljnu pretpostavku. Usto, vanjska bi 
obrada osim humanitarnih također otvorila velika pravna, operativna i politička pitanja. Na 
primjer, ako bi države članice primale i obrađivale zahtjeve za azil u trećim zemljama, morale 
bi poštovati iste standarde zaštite, poput prava na učinkovita pravna sredstva i prikladne 
uvjete prihvata, kao na području EU-a. Iz svih tih razloga ne bih podržala inicijative koje bi 
dovele do vanjske obrade zahtjeva za azil.  
  
Umjesto toga, želim ponovno istaknuti koliko je nužno da ponudimo više zakonitih i sigurnih 
načina na koje se tražiteljima može dodijeliti azil u EU-u. To bi trebalo uključivati proširenje 
politika poput preseljenja o kojima se već raspravljalo u okviru intenzivnog rada na pitanjima 
azila s izvjestiteljima Europskog parlamenta. 
  
Stoga ću se zalagati za brzo donošenje novog okvira za preseljenje u sklopu budućeg pakta o 
migracijama i azilu. Dok čekamo da se novi okvir za preseljenje donese, žurno ću donijeti 
preporuku kako bi se osigurao ne samo kontinuitet, već i napredak u pogledu preseljenja u 
bliskoj suradnji s UNHCR-om, jer ne smijemo dopustiti nikakve zastoje u nastojanjima Unije 
do početka primjene novog okvira. 
 
 
 


