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Otázky na písomné zodpovedanie, ktoré navrhla skupina EPP 
 
1. Pokiaľ ide o migráciu, Európska komisia bude musieť zintenzívniť svoju činnosť 

s cieľom dosiahnuť väčšiu a lepšiu spoluprácu s tretími krajinami. Mohli by ste ako 
dezignovaná komisárka vysvetliť, ako plánujete zlepšiť spoluprácu s tretími 
krajinami pôvodu a tranzitu a aké konkrétne kroky plánujete prijať na dosiahnutie 
tohto cieľa? Akú úlohu by mal zohrávať fond pre Fond pre azyl a migráciu na 
obdobie rokov 2021 – 2027 pri podpore vašich plánov? 
 

Mojím cieľom je holistický prístup k migrácii a moja misia je veľmi jasná. Budem úzko 
spolupracovať s vysokým predstaviteľom/podpredsedom Komisie, s podpredsedom pre 
ochranu nášho európskeho života, ako aj s ďalšími príslušnými komisármi s cieľom 
zabezpečiť, aby migrácia bola v rámci vonkajšej politiky Únie pevne zakotvená a aby sme 
rozvíjali intenzívnejšiu spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu. Mojím zámerom je 
spolupracovať s týmito krajinami v duchu partnerstva a prostredníctvom komplexných 
dialógov o všetkých aspektoch migrácie s cieľom zabezpečiť, aby každé partnerstvo bolo 
zamerané na dosahovanie výsledkov a prispôsobené tak potrebám EÚ, ako aj tretej krajiny. 
Musíme vždy presadzovať naše hodnoty a plne rešpektovať základné práva. Toto je jediná 
udržateľná cesta vpred. 

 
V rámci tohto partnerstva budem takisto úzko spolupracovať s kolegami a s členskými štátmi, 
aby sa zintenzívnilo úsilie o vytvorenie lepšie fungujúceho systému readmisie a účinných, 
rýchlych návratov, ktoré by zaručovali ľudskú dôstojnosť a dodržiavanie páv osôb, ktoré 
majú byť vrátené. Som presvedčená, že na to, aby sme mohli poskytovať ochranu osobám, 
ktoré medzinárodnú ochranu skutočne potrebujú, je dôležité mať vyváženú migračnú politiku 
spočívajúcu v ľudskej politike návratu a účinnej spolupráci s tretími krajinami. Považujem za 
nevyhnutné zabezpečiť, aby členské štáty využívali existujúce dohody a dojednania 
o readmisii čo najefektívnejšie. Domnievam sa, že by sme mali viac využívať všetky 
relevantné politiky EÚ a nástroje vrátane vízovej politiky, aby toto naše úsilie bolo úspešné. 
 
Svoju pozornosť zameriam najmä na zabezpečenie rýchleho uplatňovania prvkov 
podmienenosti v súvislosti s readmisiou zahrnutých do nového vízového kódexu, ktorý 
nadobudne účinnosť vo februári 2020. Podľa medzinárodného práva je krajina zodpovedná za 
readmisiu vlastných štátnych príslušníkov. V prípade niektorých krajín je táto zodpovednosť 
zakotvená v rámci širších dohôd o spolupráci, ako je napríklad Dohoda z Cotonou pre 
africké, karibské a tichomorské krajiny. Podpora EÚ v oblasti asistovaného dobrovoľného 
návratu a pomoci pri reintegrácii sa takisto ukázala byť hodnotným spôsobom, ako ľuďom 
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pomôcť vrátiť sa domov. Budem sa zaoberať spôsobmi, ako ďalej rozvíjať podporu EÚ 
v tejto oblasti, a ešte užšie spolupracovať s našimi implementujúcimi partnermi v zahraničí. 
Sústredím sa najmä na zabezpečenie rýchleho uplatňovania prvkov podmienenosti 
v súvislosti s readmisiou, ktoré boli zahrnuté do nového vízového kódexu, ktorý nadobudne 
účinnosť vo februári 2020. V rámci budúceho nového paktu o migrácii a azyle budem 
presadzovať rýchle prijatie zreformovanej smernice o návrate s cieľom zabezpečiť, aby boli 
konania členských štátov o návrate účinné a aby sme mali spoločný prístup, ktorý bude 
jednotný a humánny. Pri dohľade nad účinnou implementáciou nedávno posilnenej Európskej 
agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž budem osobitnú pozornosť venovať účinnosti jej 
mandátu v oblasti podpory návratov. 

 
Každá holistická migračná politika musí tiež rozlišovať medzi osobami, ktoré potrebujú 
ochranu, a tými, ktorých príchod do Európy je motivovaný ekonomickými dôvodmi, ktoré sa 
usilujú získať tu zamestnanie bez toho, aby mali nárok na ochranu. Návraty sú jedným 
z dôležitých aspektov diskusie, ale musíme pochopiť, že v blízkej budúcnosti bude mať 
najväčší význam spolupráca s tretími krajinami pôvodu a tranzitu. Musíme začať diskutovať 
o dlhodobých návrhoch a správnych stratégiách pre investície a hospodársku spoluprácu 
s tretími krajinami a prispieť k stabilite v susedných regiónoch, čo bude mať za následok 
výrazné zníženie počtu ľudí prichádzajúcich do Európy, ktorí nemajú nárok na ochranu. 
 
Naša spolupráca s tretími krajinami sa však nemôže zameriavať výlučne na návraty 
a readmisiu. Máme pred sebou dôležitú prácu. A to nájsť riešenie základných príčin 
neregulárnej migrácie a núteného vysídľovania a naďalej podporovať utečencov v núdzi na 
celom svete. Boli vytvorené tri fondy EÚ – pre Turecko, Sýriu a Afriku. Sú flexibilné, pokiaľ 
ide o riešenie nových potrieb. Naše programy financovania v oblasti vonkajších záležitostí sú 
kľúčové pre riešenie globálnych problémov, ako sú chudoba, neistota, nerovnosť 
a nezamestnanosť. Tieto potreby budú pretrvávať. Kľúčovou prioritou bude zaistiť, aby sme 
v ďalšom viacročnom finančnom rámci (VFR) mohli zabezpečiť kontinuitu činnosti EÚ. 
 
Jedným z hlavných problémov zostáva nestabilná situácia v Líbyi. Hoci EÚ v spolupráci 
s Africkou úniou a OSN dokázala zlepšiť ochranu a pomoc poskytovanú uviaznutým 
utečencom a migrantom a zároveň znížiť počet osôb podstupujúcich nebezpečnú cestu cez 
more, musíme urobiť viac. Situácia v zariadeniach určených na zaistenie je zúfalá. Budem aj 
naďalej žiadať, aby sa upustilo od svojvoľného zadržiavania. Musíme pokračovať 
v monitorovaní dodržiavania ľudských práv, poskytovať odbornú prípravu, vybavenie 
a podporu pri budovaní kapacít v Líbyi. Zároveň sa budem usilovať o vytvorenie 
humanitárnych koridorov a evakuáciu osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a uviazli 
v Líbyi, s cieľom umožniť ich ďalšie presídlenie do členských štátov EÚ alebo iných krajín. 

 
V súlade s prioritami zvolenej predsedníčky a ako ďalší konkrétny prvok na zabezpečenie 
dobrej spolupráce s partnerskými krajinami sa budem zameriavať na zabezpečenie legálnych 
a bezpečných ciest do Európskej únie. Aj tento aspekt je neoddeliteľnou súčasťou 
holistického prístupu k migrácii a je v skutočnom záujme EÚ. V určitých sektoroch totiž 
chýbajú kvalifikovaní pracovníci. Predpokladá sa, že bez migrácie bude v roku 2060 hrubý 
domáci produkt EÚ28 o 23 % nižší. Preskúmam systém modrej karty pre 
vysokokvalifikovaných migrantov a budem pokračovať v rozvoji všetkých oblastí týkajúcich 
sa legálnej migrácie. Budem sa snažiť nadviazať na prebiehajúce pilotné projekty v oblasti 
legálnej migrácie, v rámci ktorých niektoré členské štáty s podporou Komisie spolupracujú 
s našimi partnermi na projektoch prospešných pre obidve strany. To všetko si vyžaduje úzku 
spoluprácu s krajinami pôvodu a zapojenie miestnych úradov práce, a to najmä pokiaľ ide 
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o identifikáciu sektorov, aby sa zabránilo „úniku mozgov“. Moja práca sa zameria na 
zabezpečenie toho, aby Európa zostala konkurencieschopným aktérom vo svete. 
 
Počas trvania nového viacročného finančného rámca by nástroj susedskej politiky a nástroj 
medzinárodnej rozvojovej spolupráce boli hlavnými nástrojmi financovania v oblasti 
vonkajších záležitostí. Vítam navrhované vyčlenenie prostriedkov na opatrenia v oblasti 
migrácie v tretích krajinách. Fond pre azyl a migráciu však môže takisto zohrávať dôležitú 
doplňujúcu úlohu pri konkrétnych činnostiach v tretích krajinách a môže nám pomôcť 
zabezpečiť, aby sme neustále mali k dispozícii prostriedky na podporu tejto dôležitej práce. 
Ako vyplýva z našich skúseností z minulých rokov, je potrebné zaistiť vysokú úroveň 
flexibility, pokiaľ ide o využívanie tohto budúceho fondu, aby sa zaručila schopnosť 
pohotovo reagovať na meniace sa potreby. V tomto smere by bolo dôležité zabrániť použitiu 
reštriktívnych kritérií, ktoré by tento priestor na flexibilitu obmedzili. 
 
V tejto súvislosti bude potrebné, aby EÚ – podobne ako v prípade súčasného Fondu pre azyl, 
migráciu a integráciu – bola schopná z budúceho Fondu pre azyl a migráciu rýchlo poskytnúť 
financovanie prostredníctvom implementujúcich partnerov na príslušné opatrenia v tretích 
krajinách. Zahŕňa to aj určité opatrenia, z ktorých možno menovať napríklad opatrenia 
v oblasti boja proti neregulárnej migrácii vzhľadom na spoločný záujem zredukovať 
vykorisťovanie migrantov, ďalej opatrenia na reintegráciu migrantov, ktorí sa dobrovoľne 
vracajú do svojich domovských krajín, s cieľom pomôcť im vytvoriť si nový zdroj obživy, 
potom registráciu utečencov v tretích krajinách, v ktorých uviazli, a napokon opatrenia 
prijímané pred odchodom, ako sú občianske kurzy pred uskutočnením presídlenia. Všetky 
tieto činnosti budú v budúcnosti naďalej dôležité. 
 
2. Ako by ste riešili hrozby, ktoré predstavujú zahraniční teroristickí bojovníci a ich 

rodiny, keď sa vracajú do Európy? Súhlasíte s tým, že je potrebné ďalšie úsilie na 
riešenie potrieb obetí terorizmu? Plánujete navrhnúť nové právne predpisy pre 
obete terorizmu alebo plánujete v tejto súvislosti prijať iné konkrétne opatrenia? 
 

Veľmi ma znepokojuje veľmi akútna hrozba, ktorú predstavujú zahraniční teroristickí 
bojovníci vracajúci sa do Európy. Tí, ktorí sa vrátia, predstavujú skutočnú hrozbu z dôvodu 
ich motivácie, ako aj znalostí a skúsenosti, ktoré získali. 
 
Rozhodnutie o repatriácii európskych zahraničných teroristických bojovníkov zadržaných 
v tretích krajinách patrí do kompetencie jednotlivých štátov. Našou spoločnou povinnosťou je 
však zabezpečiť, aby osoby, ktoré neboli zadržané, boli odhalené pri prechode našich 
vonkajších hraníc na ceste späť do Európy. Dosiahnuť to môžeme len vtedy, ak budeme na 
hraniciach účinne využívať výkonné informačné systémy a ak orgány presadzovania práva 
z členských štátov budú do týchto systémov, najmä do Schengenského informačného 
systému, vkladať informácie. Preto je dôvera medzi členskými štátmi nevyhnutnou súčasťou 
reakcie EÚ v oblasti stíhania a usvedčovania zahraničných teroristických bojovníkov. 
Dôležitú úlohu tu môže zohrávať Europol. Zároveň vyzvem všetky členské štáty, aby 
vykonávali a uplatňovali nedávno schválenú smernicu o boji proti terorizmu, ktorá 
kriminalizuje teroristické činy v celej EÚ. 

 
Otázka detí zahraničných teroristických bojovníkov vyvoláva osobitné obavy z hľadiska 
právnej zodpovednosti, dlhodobého rizika a naliehavého problému humanitárnych 
podmienok v táboroch v severnej Sýrii. EÚ poskytuje utečeneckým táborom v Sýrii značnú 
humanitárnu pomoc, a to najmä pre deti. Chcem posilniť výmenu informácií s cieľom 
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umožniť riadnu identifikáciu týchto detí. Výmena osvedčených postupov v rámci EÚ, pokiaľ 
ide o deradikalizáciu a reintegráciu, je absolútne nevyhnutná. Budem pri tom vychádzať 
z práce siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii, ktorú financuje EÚ. Zabezpečím, aby 
Komisia využila všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na podporu členských štátov pri 
riešení otázok návratu zahraničných teroristických bojovníkov a ich rodín. 
 
Situácia obetí terorizmu je veľmi dôležitou témou. Osobne sa zaväzujem, že jej budem 
venovať pozornosť a úzko spolupracovať s komisárom pre spravodlivosť. Už teraz existuje 
súbor záväzných pravidiel EÚ stanovujúcich základné práva na ochranu, podporu 
a v určitých prípadoch aj odškodnenie obetí trestných činov v celej Únii, avšak situácia 
každej obete nie je rovnaká. Európsky parlament a Komisia preto úzko spolupracovali na 
príprave pravidiel pre osobitné kategórie obetí vrátane obetí terorizmu. Zabezpečím, aby 
všetky členské štáty účinne a správne transponovali ustanovenia smernice o boji proti 
terorizmu, ktoré sa týkajú obetí. Budem úzko spolupracovať s komisárom pre spravodlivosť, 
ako s príslušným komisárom pre túto oblasť, aby sme zistili, či v súčasných právnych 
predpisoch neexistujú nejaké nedostatky a či nie je potrebné prijať dodatočné pravidlá 
týkajúce sa obetí. 
 
Situácia, keď obete terorizmu nedostávajú primeranú pomoc a podporu bezprostredne po 
útoku a tak dlho, ako je to potrebné, je pre mňa neprijateľná. 
 
Budem sa tiež rozhodne usilovať o to, aby sa zabezpečilo, že v nadchádzajúcich mesiacoch 
bude zriadené a začne fungovať Centrum odborných znalostí EÚ pre obete terorizmu, ktoré 
bolo iniciatívou Európskeho parlamentu. Centrum bude poskytovať usmernenia a školenia 
zamerané na pomoc pri vykonávaní pravidiel EÚ týkajúcich sa obetí terorizmu. Bude 
fungovať ako centrum odborných znalostí. Osobne zabezpečím, aby sa táto chvályhodná 
iniciatíva realizovala, a to tak rýchlo a dôsledne, ako si to nepochybne zasluhuje. 
 

 
3. Dôležitou súčasťou vášho portfólia je zabezpečenie väčšej konzistentnosti medzi 

vnútorným a vonkajším rozmerom bezpečnosti. Šírenie dezinformácií na internete 
a zasahovanie do volebných procesov sú najvýznamnejším príkladom takéhoto 
prepojenia, pri ktorom sa od Únie vyžaduje súdržnejší a ráznejší prístup. Čo 
plánujete urobiť v tejto oblasti v najbližších piatich rokoch? 

 
Vnútornú bezpečnosť EÚ nemožno zaručiť bez zohľadnenia situácie za hranicami EÚ. 
Vnútorný a vonkajší rozmer bezpečnosti sú navzájom prepojené a závisia jeden od druhého. 
Terorizmus a organizovaná trestná činnosť sú medzinárodné hrozby, ktoré sa dajú riešiť len 
na základe uceleného súboru opatrení, v ktorých sa spája vnútorný rozmer s vonkajším. 
 
V úzkej koordinácii s príslušnými komisármi mám v úmysle začať s krajinami zo susedstva 
rokovania o dohodách, ktoré umožnia výmenu informácií medzi ich príslušnými orgánmi 
presadzovania práva a Europolom. Plne podporujem spoluprácu prebiehajúcu s partnermi zo 
západného Balkánu pri boji proti terorizmu a obchodovaniu so strelnými zbraňami a som 
odhodlaná pokračovať touto cestou. Tu by mal byť prioritou boj proti obchodovaniu s ľuďmi. 
 
Spojitosť medzi vnútorným a vonkajším rozmerom bezpečnosti je veľmi zreteľná najmä 
v online priestore. Medzinárodný apel na prijatie opatrení po teroristickom útoku v meste 
Christchurch, ktoré by mali zabrániť šíreniu teroristického obsahu online, je odozvou na 
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prácu, ktorú Komisia vykonala v rámci internetového fóra EÚ a prostredníctvom jej 
legislatívneho návrhu v tejto oblasti. 
 
Internetové platformy sú globálnymi aktérmi a vzhľadom na svoj celosvetový dosah majú 
špeciálnu zodpovednosť. To platí aj v prípade dezinformačných kampaní, ktoré môžu byť 
súčasťou hybridných útokov. Najnovšie formy ohrozenia, na ktoré si musíme dávať 
mimoriadny pozor a pripraviť sa na ne, sú napríklad kybernetické hrozby zacielené na voľby 
a dezinformačné kampane. Práve pred poslednými voľbami do Európskeho parlamentu 
vyvinula súčasná Európska komisia veľkú snahu o to, aby sa spojili volebné orgány, 
vnútroštátne orgány venujúce sa kybernetickej bezpečnosti a orgány presadzovania práva. 
Cieľom bolo zvýšiť informovanosť o tomto ohrození a ochrániť integritu volieb. Na riešenie 
týchto hrozieb sa už prijali konkrétne kroky, ako napríklad akčný plán proti dezinformáciám; 
vytvorenie systému včasného varovania, ktorý slúži ako centrála vzájomného informovania 
sa o prebiehajúcich dezinformačných kampaniach; dialóg s platformami na zvýšenie 
transparentnosti, z ktorého vzišiel Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií, ako aj snahy 
o zlepšenie mediálnej gramotnosti a informovanosti. 
 
Táto problematika je skutočne mimoriadne významná pre bezpečnostnú politiku. Je však 
zrejmé, že zároveň presahuje rozsah môjho vlastného portfólia. Ak budem potvrdená vo 
funkcii komisárky, budem úzko spolupracovať s podpredsedníčkou pre hodnoty 
a transparentnosť (pokiaľ ide o dezinformácie) a s podpredsedom pre ochranu európskeho 
spôsobu života (pokiaľ ide o hybridné hrozby), ako aj s ostatnými kolegami na tom, aby sme 
v tejto oblasti mali koordinovanú a komplexnú politiku, v rámci ktorej sa dodržiavajú ľudské 
práva a ktorá zahŕňa aj spoluprácu s medzinárodnými partnermi vrátane NATO. 
 

 
4. Za posledných päť rokov sme úplne zrevidovali rámec Únie týkajúci sa 

informačných systémov: vyriešili sme medzery a zvýšili synergie. Toto funkčné 
obdobie bude určite zamerané na vykonávanie. Ste pripravená zaujať stanovisko 
k zavedeniu nových a reformovaných informačných systémov načas a v rámci 
rozpočtu? Pokiaľ ide o VIS, budete ochotná zaviazať sa k stanoveniu jasného 
termínu na jeho uvedenie do prevádzky? 

Ako som uviedla pri vypočutí, môžete sa na mňa spoľahnúť, že budem pracovať na 
dosiahnutí úplnej transpozície a vykonávania existujúcich právnych predpisov v oblasti 
bezpečnosti. Využijem všetky prostriedky na podporu členských štátov pri plnení tohto cieľa. 
Budem využívať konania o nesplnení povinnosti s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie 
práva Únie v oblasti bezpečnosti. 

Môžem vás ubezpečiť, že jednou z mojich najvyšších priorít bude spustiť iniciatívu 
„interoperability“. Od konca roka 2021 do konca roka 2023 sa budú musieť sprevádzkovať 
všetky komponenty interoperability, ako aj nové či inovované informačné systémy týkajúce 
sa vnútorných záležitostí. Termín je veľmi krátky a všetci aktéri, ako napríklad členské štáty, 
Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov 
v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako aj Komisia, budú musieť veľmi úzko 
spolupracovať. Oneskorenia v prípade niektorého aktéra by mohli viesť k oneskoreniu celého 
projektu pre všetkých. Na zabezpečenie dodržania harmonogramu implementácie, a to 
z hľadiska načasovania aj rozpočtu, slúži monitorovacia štruktúra, ktorá umožňuje sledovať 
vykonávanie nariadení týkajúcich sa interoperability, ako aj pravidelné „turné po hlavných 
mestách členských štátov“, aby sme odhalili problémy a prekážky, poučili sa a našli riešenia 
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a podporné opatrenia. Chcem jasne upozorniť kolegov z členských štátov, že nejde len 
o nejaké technickú záležitosť. Má to politický význam. Úspech interoperability považujem za 
natoľko zásadný, že podľa môjho názoru si zaslúži, aby o ňom boli pravidelne informovaní 
ministri v Rade pre spravodlivosť a vnútorné veci, čím by sa zdôraznilo, že v tejto oblasti 
každý nesie svoj diel zodpovednosti. Vzhľadom na zásadnú rolu Parlamentu pri promptnom 
prijatí týchto nariadení sľubujem, že vám budem pravidelne poskytovať aktuálne informácie 
a spätnú väzbu o implementácii a dosiahnutom pokroku. Sama osobne budem tento proces 
veľmi pozorne sledovať. 

Pokiaľ ide o vízový informačný systém, naším spoločným cieľom by malo byť jeho 
inovovanie, prepojenie s inými databázami týkajúcimi sa riadenia hraníc a začlenenie 
dlhodobých víz a povolení na pobyt do tohto systému. Súhlasím, že je potrebné stanoviť 
jasný termín, kedy musí byť revidovaný systém VIS v prevádzke. Som preto presvedčená, že 
našou prvoradou prioritou je čo najskôr začať trojstranné rokovania. Ak budem potvrdená vo 
funkcii komisárky, zaväzujem sa, že sa budem osobne zapájať do týchto rokovaní, aby sa 
v najbližších mesiacoch úspešne zavŕšili. Počítam s vašou konštruktívnou podporou a teším 
sa na spoluprácu pri tejto agende. Ustanovenia týkajúce sa vykonávania budú riešené počas 
trialógov. Sprevádzkovanie vízového informačného systému závisí od dostupnosti 
Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia, takže v záujme včasného spustenia 
je dôležité prijať už predložený návrh potrebných doplnení. 

Vytvorenie či rozšírenie rozsiahleho informačného systému sa musí riadne naplánovať 
a implementovať. Musíme to urobiť správne. Vyžaduje si to potrebnú energiu a odhodlanie. 
Musíme prijať vykonávacie akty, vypracovať špecifikácie, zabezpečiť obstarávanie a výrobu. 
Až potom sa môže inovovaný systém uviesť do prevádzky. Významný podiel práce vykonajú 
aj samotné členské štáty, ktoré musia prispôsobiť svoje vnútroštátne informačné systémy. Na 
základe skúseností s inými systémami a celkovým harmonogramom pre celé IT prostredie 
systémov riadenia hraníc a interoperabilitu Komisia odhaduje, že toto všetko bude trvať tri 
roky. Som si istá, že rokovania prinesú dobrý výsledok. 

Otázky na písomné zodpovedanie, ktoré navrhla skupina S&D 
 
1. Uvádzate, že dodržiavanie základných práv a bezpečnosť sú koherentné a navzájom 

sa dopĺňajúce politické ciele. Najvyšší súd EÚ však skonštatoval, že rôzne právne 
predpisy EÚ v tejto oblasti porušujú základné práva, a teda sú nezákonné. Keďže 
zabezpečiť to, aby všetky bezpečnostné opatrenia rešpektovali základné práva, 
konkrétne ochranu súkromia a osobných údajov, nediskrimináciu a prezumpciu 
neviny, ako aj zásady nevyhnutnosti a proporcionality, by bolo vašou úlohou, ako to 
dosiahnete a ako zaručíte, že každé nové opatrenie, ktoré zavediete v oblasti 
vnútornej bezpečnosti a riadenia hraníc, to bude spĺňať a prejde skúškou na 
Súdnom dvore? 

 
Ako som uviedla pri vypočutí, základné práva sa nikdy nesmú stať okrajovou záležitosťou. 
Tomuto budem venovať veľmi veľkú pozornosť od samého začiatku vzniku nových iniciatív. 
 
Skutočne som presvedčená, že bezpečnosť a dodržiavanie základných práv sú súdržné 
a navzájom sa dopĺňajúce politické ciele. Základné práva, ako napríklad právo na súkromie 
a ochranu údajov, sa musia dodržiavať. Občania však očakávajú aj to, že bezpečnostná 
politika prinesie svoje výsledky. Musíme nájsť správnu rovnováhu, ako spojiť účinnosť 
a neustálu bdelosť nad dodržiavaním základných práv. Musíme vypracovať správne politiky 
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a začleniť do nich správne záruky. V úzkej spolupráci s komisárom pre spravodlivosť 
zaistím, aby základné práva – vrátane práva na ochranu osobných údajov – boli súčasťou 
koncepcie každého budúceho právneho predpisu, a následne budem s využitím všetkých 
mojich právomocí pozorne sledovať ich účinné vykonávanie v členských štátoch. 

 
Aby právne predpisy mohli slúžiť svojmu účelu, musia byť koncipované tak, aby nemohli 
byť napadnuteľné pred súdom. Typickým príkladom je smernica o uchovávaní údajov a z nej 
vyplývajúca judikatúra. 

 
Som odhodlaná konzekventne uplatňovať poznatky získané z týchto a podobných skúseností 
a zabezpečiť, aby každý návrh nového predpisu v oblasti bezpečnosti prešiel dôsledným 
posúdením v súlade so zásadami lepšej tvorby práva, a to aj pokiaľ ide o základné práva. 
Mimoriadnu pozornosť budem venovať aj právnej argumentácii počas koncipovania návrhov 
s cieľom zaručiť ich zlučiteľnosť s chartou základných práv. Pri rokovaniach s Európskym 
parlamentom a Radou sa nebudem báť poukázať na obavy Komisie, ak by malo dôjsť 
k pozmeneniu návrhu do takej podoby, ktorá by mohla ohroziť jeho súlad s chartou 
základných práv. 

 
 Som presvedčená, že Európsky parlament, Rada aj Komisia zohrávajú v tejto súvislosti svoju 
úlohu a nesú svoj diel zodpovednosti. 
 
 
2. Obhajujete aj nové technologické nástroje na presadzovanie práva. Ako zabezpečíte, 

aby tieto nástroje, napríklad technológie prediktívneho vykonávania policajných 
funkcií a rozpoznávania tváre, pri ktorých sa objavujú mnohé etické otázky, boli 
takisto v súlade s uvedenými normami, zásadami a právami? Jedna 
z prebiehajúcich diskusií sa týka šifrovania. Keďže šifrovanie je v dnešnom svete 
životne dôležité, súhlasíte s tým, že umožnenie zadných dvierok k šifrovanej 
komunikácii na účely presadzovania práva by mohlo narušiť dôveru a bezpečnosť 
všetkých online služieb a komunikácie, a to tak pre fyzické, ako aj právnické 
osoby? A ako by ste zabezpečili šifrovanie v Európe? 

Plne uznávam, že využívanie inovačných technológií pri presadzovaní práva, ako aj v iných 
oblastiach, môže priniesť tak príležitosti, ako aj výzvy. Technológie musia spoločnosti 
prinášať úžitok, nie jej škodiť. Občania musia mať istotu, že používanie nových technológií 
v EÚ má stabilný regulačný rámec so všetkými potrebnými zárukami a v plnom súlade s ich 
základnými právami. Uznávam, že tieto technológie vyvolávajú mnohé etické a praktické 
otázky a môžu viesť k určitým dôsledkom. Preto chcem zabezpečiť, aby sme plne pochopili, 
ako možno tieto vplyvy minimalizovať a ako zmierniť neželané dôsledky. Do týchto úvah 
mám v úmysle zapojiť nielen orgány presadzovania práva, ale aj všetky príslušné 
zainteresované strany a agentúry a orgány EÚ, aby sa zabezpečilo, že akákoľvek politika EÚ 
v tejto oblasti bude náležite premyslená. 

Verím však, že technológia môže pomôcť orgánom presadzovania práva pri účinnom 
vykonávaní ich legitímnych úloh. Technológia má pomáhať pri presadzovaní práva, a nemá 
nahrádzať políciu. Je to len nástroj a v konečnom dôsledku musí všetky konečné rozhodnutia 
prijať človek. Ak však algoritmy môžu pomôcť účinnejšie a rýchlejšie analyzovať zákonne 
získané údaje alebo ak dokonca technológia môže pomôcť efektívnejšie využívať existujúce 
údaje a znížiť potrebu získavania nových údajov, potom s využívaním technológie v plnej 
miere súhlasím. 
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Používanie šifrovania zločincami predstavuje pre orgány presadzovania práva osobitný 
problém. Aj keď nebudem prijímať žiadne opatrenia na zakázanie, obmedzenie alebo 
oslabenie šifrovania, musíme si tento problém uvedomiť. Zavedenie tzv. zadných dvierok do 
systémov alebo zariadení by skutočne oslabilo kybernetickú bezpečnosť a bolo by 
kontraproduktívne. Na riešenie týchto výziev už boli prijaté praktické opatrenia, ako 
napríklad posilnenie kapacít Europolu na dešifrovanie zariadení, ktoré sú zaistené v rámci 
vyšetrovaní. Mám v úmysle analyzovať vplyv a účinnosť týchto opatrení. Chcem poveriť 
agentúry EÚ, najmä Europol a CEPOL, aby analyzovali a zdieľali poznatky o novom 
technickom a právnom vývoji v oblasti šifrovania. Mojím úmyslom je aj podporovať dialóg 
medzi orgánmi presadzovania práva, podnikateľskou komunitou, akademickou obcou 
a súdnymi orgánmi, aby sa zabezpečilo, že výzvy, ktoré prináša šifrovanie, budú riešené 
v plnom súlade so základnými právami. 
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Otázky na písomné zodpovedanie, ktoré navrhla skupina Verts/ALE 

1. Aké nové kroky prijme dezignovaná komisárka na monitorovanie a posúdenie 
záruk v oblasti základných práv v rámci všetkej formálnej, neformálnej a finančnej 
spolupráce s tretími krajinami? Ako a kedy bude informovať Európsky parlament 
o týchto výsledkoch a zainteresuje ho do nich? Môže zabezpečiť, aby monitorovanie 
zahŕňalo transparentné a nezávislé hodnotenia, ktoré sa budú vykonávať 
a oznamovať výboru LIBE skôr, ako EÚ nadviaže takúto spoluprácu? 

V súlade s mojím poverovacím listom sa zaväzujem rozvíjať intenzívnejšiu spoluprácu 
s krajinami pôvodu a tranzitu, v úzkej spolupráci s vysokým predstaviteľom/podpredsedom, 
s podpredsedom pre ochranu nášho európskeho spôsobu života a ďalšími príslušnými 
komisármi, ako aj s členskými štátmi, s cieľom zintenzívniť úsilie o spoluprácu s tretími 
krajinami. 

Komisia je povinná pri všetkých svojich činnostiach dodržiavať Chartu základných práv. 
Príslušné orgány členských štátov sú tiež viazané právom EÚ a medzinárodným právom. 
Z toho vyplýva, že spolupráca s tretími krajinami nemôže nijako ovplyvniť dodržiavanie 
zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia ani narušiť riadny proces a prístup k účinným 
právnym prostriedkom nápravy. Jedným z mojich cieľov je chrániť základné hodnoty 
Európskej únie. Pri spolupráci s tretími krajinami by sme sa vždy mali usilovať o zlepšenie 
ochrany základných práv, a nie z nej zľavovať. 

Som odhodlaná hľadať najlepší spôsob, ako dodržiavanie týchto zásad monitorovať 
a hodnotiť, a budem sa opierať aj o prácu a analýzy delegácií EÚ a európskych styčných 
úradníkov pre migráciu, ktorí sú našimi očami a ušami v teréne. To má kľúčový význam, ak 
máme reálne chápať dosah našej práce. 

Aj nad rámec prípadov, v ktorých je Parlament v súlade so zmluvami formálne súčasťou 
rozhodovacieho procesu, sa zaväzujem pravidelne vystupovať pred Európskym parlamentom 
a príslušnými výbormi, s cieľom poskytovať vám v rámci celého procesu spolupráce 
s konkrétnymi tretími krajinami aktuálne informácie a vypočuť si vaše názory a diskutovať 
o nich, v súlade s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky. 

2. Aké konkrétne, okamžité opatrenia prijme dezignovaná komisárka na posilnenie 
pátracích a záchranných kapacít a úsilia EÚ a jej členských štátov v Stredozemnom 
mori? 

Operácie EÚ zohrávajú kľúčovú úlohu pri pátracích a záchranných akciách v Stredozemí. 
Ako som zdôraznila počas môjho vypočutia, záchrana životov by sa nikdy nemala vnímať 
ako stimulačný faktor. Tieto operácie prispeli k výraznému zníženiu strát životov na mori 
v porovnaní s predchádzajúcimi štyrmi rokmi. Hoci sa členské štáty rozhodli zúžiť rozsah 
operácie Sophia len na výcvik a letecké sledovanie, operácie pod vedením európskej 
pohraničnej a pobrežnej stráže pokračujú. Tie majú výslovný mandát na pátranie a záchranu 
a úzko spolupracujú s členskými štátmi v oblasti Stredozemného mora. Naša kolektívna 
schopnosť chrániť vonkajšie hranice EÚ a riadiť migračné toky závisí okrem rozvoja silných 
vnútroštátnych politík v oblasti kontroly hraníc aj od riadneho fungovania európskej 
pohraničnej a pobrežnej stráže, a najmä od účinnej spolupráce medzi touto agentúrou 
a vnútroštátnymi orgánmi. Jednou z mojich kľúčových priorít bude preto zabezpečiť úplnú 
a urýchlenú implementáciu posilnenej Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. 
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Hoci chápem, že Komisia ako taká nemá právomoc koordinovať pátracie a záchranné 
operácie alebo určiť miesta pre vylodenie, myslím si, že skúsenosti z posledných mesiacov 
s osobitným zapojením viacerých členských štátov ukázali, že Komisia môže mať zásadný 
vplyv. Komisia môže na žiadosť členských štátov podporiť a koordinovať opatrenia súvisiace 
s premiestnením a distribúciou osôb na palube po vylodení. To prináša jednoznačnosť pre 
členské štáty, ale aj pre samotných utečencov. Je to dôležitý príklad toho, ako môže Komisia 
zohrávať veľmi praktickú úlohu, ktorá má reálny pozitívny vplyv. 

 
S veľkým záujmom som zaznamenala, že štyri členské štáty sa nedávno dohodli na 
predvídateľnejších a efektívnejších dočasných opatreniach. Viem, že sa o tom bude ďalej 
rokovať na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 8. októbra v Luxemburgu 
s jasným cieľom rozšíriť počet zúčastnených členských štátov. 

 
Tento vývoj považujem za veľmi dôležitý krok v mimoriadne citlivej a náročnej oblasti 
a pevne verím, že ministri túto príležitosť budúci utorok využijú. Ak budem vo funkcii 
potvrdená, mám v úmysle čo najskôr dôkladne preskúmať doterajšie kroky a som odhodlaná 
pracovať na novom, udržateľnejšom, spoľahlivejšom a trvalejšom prístupe k pátraniu 
a záchrane. Ako okamžité kroky mám v úmysle zabezpečiť, aby Komisia poskytovala 
finančnú aj operačnú podporu, ako je zabezpečenie pravidelnej výmeny informácií o tomto 
procese, pričom by slúžila ako ústredné kontaktné miesto pre agentúry EÚ a členské štáty 
vylodenia. Európsky podporný úrad pre azyl aj Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú 
stráž môžu členským štátom pomáhať rôznymi spôsobmi pri registrácii, skríningu 
a zabezpečovaní náležitých podmienok. To je ďalší príklad, ako môže EÚ ponúknuť veľmi 
praktickú pomoc, ktorá je v záujme všetkých. 

 
Rovnako som pevne presvedčená, že v záujme udržateľného prístupu k pátraniu a záchrane 
musíme naďalej vyvíjať tlak a prijať všetky potrebné kroky na narušenie krutých obchodných 
modelov prevádzačov. Boj proti tejto krutosti považujem to za neoddeliteľnú súčasť 
presadzovania základných práv. Mám v úmysle ďalej rozvíjať činnosti v rámci akčného plánu 
proti prevádzaniu a budem sa zaoberať príslušným regulačným rámcom (ako je balík opatrení 
proti prevádzačom), aby som zistila, či je stále primeraný, a budem hľadať spôsoby, ako by 
sme naše činnosti mohli zintenzívniť, pričom našou prioritou bude vždy povinnosť 
zachraňovať životy. Chcela by som predovšetkým nadviazať na uznesenie Európskeho 
parlamentu o potrebe usmernení pre členské štáty v otázke nekriminalizácie skutočnej 
humanitárnej pomoci, ktorú poskytujú plavidlá mimovládnych organizácií ohrozeným 
osobám na mori. Som pevne presvedčená, že skutočná humanitárna pomoc by sa nikdy 
nemala kriminalizovať. Budem preto úzko spolupracovať s Európskym parlamentom 
a ďalšími stranami s cieľom nájsť najvhodnejší spôsob riešenia tejto dôležitej otázky. To je aj 
ďalší dôvod na zintenzívnenie našej spolupráce s tretími krajinami pôvodu, tranzitu alebo aj 
s cieľovými krajinami. Za prioritu konkrétne považujem posilnenie našej spolupráce 
s krajinami susediacimi s Líbyou, aby sme dokázali zakročiť proti prevádzačským sieťam, 
ktoré ženú ľudí do pasce vykorisťovania a utrpenia. Spoločný vyšetrovací tím v Nigeri 
rozložil desiatky sietí a zatkol stovky prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi. Mali by sme túto 
činnosť rozšíriť. 
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3. Zaväzujete sa k reforme azylovej politiky na základe prístupu založeného na 
dôkazoch, a to tým, že sa zabezpečí uverejňovanie správ o vykonávaní v prípade 
všetkých nástrojov CEAS v súlade s právnymi záväzkami zakotvenými v týchto 
nástrojoch a tiež to, aby sa každý nový návrh zakladal na posúdeniach vplyvu 
ex ante, keďže súčasné návrhy na reformu CEAS neboli sprevádzané posúdeniami 
vplyvu? 

Zaväzujem sa, že budem pri tvorbe politík v oblastiach, ktoré patria do môjho portfólia, 
uplatňovať seriózny prístup založený na faktoch. Posúdenia vplyvu a hodnotenia založené 
na solídnych a rozsiahlych konzultáciách sú ústredným podkladom, z ktorého má 
vychádzať rozsah a obsah akejkoľvek novej politickej iniciatívy. Toto jasne deklarovala 
aj zvolená predsedníčka vo svojich poverovacích listoch pre všetkých dezignovaných 
členov Komisie a ja som presvedčená, že toto je spôsob, ako musí Únia pripravovať 
právne predpisy. Som odhodlaná zabezpečiť, aby Komisia viedla konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami a uskutočňovala hodnotenia vplyvov v miere, 
v akej je to za daných okolností prakticky možné, s cieľom čo najskôr otvorene 
komunikovať so zainteresovanými stranami a so širokou verejnosťou a vysvetľovať 
základné dôvody, ktoré viedli k jednotlivým iniciatívam Komisie. Predložím hodnotenie 
faktov, ktoré máme k dispozícii, aby som zabezpečila, že všetky iniciatívy budú 
vychádzať z prístupu tvorby politík založenej na faktoch, o ktorého správnosti som pevne 
presvedčená. 
 
Okrem toho Komisia ako strážkyňa zmlúv zodpovedá za monitorovanie transpozície 
a vykonávania práva EÚ. A práve to Komisia dôsledne robí pomocou všetkých tých 
rozličných nástrojov, ktoré tvoria spoločný európsky azylový systém. Boli vypracované 
štúdie o ich transpozícii a vykonávaní, usporiadali sa početné stretnutia s členskými 
štátmi, ako aj misie priamo v teréne. Výsledky z týchto monitorovacích činností, ako aj 
všetky posúdenia vykonané v tejto oblasti slúžili ako podklad pre návrhy z roku 2016. 
 
Pokiaľ ide o nový pakt o azyle a migrácii, musíme sa komplexne pozrieť na všetky fakty 
a skúsenosti, ktoré máme k dispozícii. Potrebujeme sa na to pozrieť novými očami – no 
potrebujeme aj to, aby k reforme skutočne došlo. 

Otázky na písomné zodpovedanie, ktoré navrhla skupina ECR 

1. Potvrdzujete svoje vyhlásenie, že len štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú 
oprávnení na medzinárodnú ochranu, by mali mať prospech z azylovej politiky 
Únie? Budete jasne rozlišovať medzi týmito a ekonomickými migrantmi, na ktorých 
sa nevzťahujú kritériá postavenia utečenca? 

Môžem potvrdiť, že si myslím, že len osoby, ktoré skutočne potrebujú medzinárodnú 
ochranu, by mali byť uznané za osoby s nárokom na ňu podľa acquis Únie v oblasti azylu. 

Právo na azyl je základným právom zaručeným Chartou základných práv Európskej únie. 
Toto právo znamená, že každú žiadosť o azyl posudzujú vnútroštátne orgány v náležitom 
konaní, pričom zohľadňujú individuálne okolnosti každého prípadu. 

Ak chceme zabezpečiť, aby sme aj naďalej mohli poskytovať ochranu tým, ktorí ju skutočne 
potrebujú, musíme ich jasne odlišovať od migrantov, ktorí – celkom pochopiteľne – hľadajú 
lepší život a viac príležitostí, aby sa mohli postarať o seba a svoje rodiny, ale ktorí 
v skutočnosti nepotrebujú ochranu a nemôžu sa odvolávať na právo na azyl. Títo migranti 
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musia využívať súčasné a budúce legálne cesty na príchod do Európy bezpečným, zákonným 
a dôstojným spôsobom. Osoby, ktoré nemajú právo zostať, musia byť vrátené, v súlade 
s platnými postupmi a zárukami. 

 

2. Uviedli ste, že na to, aby sa narušil krutý obchodný model prevádzačov 
a obchodníkov s ľuďmi, by bola potrebná užšia spolupráca s tretími krajinami 
pôvodu. Zvažovali by ste teda možnosť spracúvania žiadostí o azyl v tretích 
krajinách s cieľom definitívne narušiť obchodný model prevádzačov v súlade so 
závermi Rady z júna 2018? 

Spolupráca s tretími krajinami musí stáť v centre tvorby našich migračných politík; a naše 
politiky musia naďalej vychádzať z našich humanitárnych hodnôt. Ako som už uviedla počas 
môjho vypočutia, musíme nahradiť nebezpečné a neregulárne cesty legálnym a bezpečným 
prijatím najzraniteľnejších osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, v členských štátoch 
EÚ. Na vonkajšej strane sa preto musíme naďalej zameriavať na presídľovanie. Prístup, ktorý 
Európska rada navrhla v júni 2018, sa nestretol s potrebnou podporou členských štátov. Pre 
mňa je to príležitosť pracovať na ďalších prístupoch s cieľom priblížiť pozície Európskeho 
parlamentu aj členských štátov. 

Otázky na písomné zodpovedanie, ktoré navrhla skupina GUE/NGL 
	
1. Pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť: 

Vo svojich písomných odpovediach uvádzate, že jednou z vašich priorít spolupráce 
v oblasti presadzovania práva bude „zabezpečiť potrebnú technologickú inováciu, 
aby sme dokázali reagovať na nové a vznikajúce hrozby“. Čo presne myslíte pod 
technologickou inováciou na účely presadzovania práva? Môžete uviesť jeden 
konkrétny príklad a ako by ste zabezpečili, aby takáto inovácia nebola na úkor 
ochrany základných práv? 

 
Čo si myslíte o používaní rozpoznávania tváre vo verejných priestoroch? Táto 
otázka ešte nebola na úrovni EÚ regulovaná, niektoré krajiny však na základe tejto 
aplikácie umelej inteligencie vyvíjajú systémy dohľadu nad celými mestami, zatiaľ 
čo iné jej využívanie zakázali. Máte v úmysle navrhnúť koordinovaný prístup EÚ? 
 

Technologická inovácia v oblasti presadzovania práva bola vždy dôležitou súčasťou 
policajnej činnosti a trestnej justície. Rovnako ako vyvinutie analýzy odtlačkov prstov v 19. 
storočí sa analýza DNA nedávno stala obrovskou pomocou pre políciu, prokurátorov 
a sudcov. Využívanie biometrických údajov pomôže odhaliť viacnásobné totožnosti, ktoré 
používajú zločinci a teroristi. Technológia bude potrebná, aby orgány presadzovania práva 
mohli čeliť hrozbám bezpilotných dronov, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre 
obyvateľstvo na verejných priestranstvách či uľahčovať obchodovanie s drogami. 
 
EÚ by mala investovať do výskumu a inovácií s cieľom získavať nové poznatky a/alebo 
overiť, či má určitá technológia potenciál. Musíme to však robiť európskym spôsobom. Som 
presvedčená, že etika by mala byť neoddeliteľnou súčasťou výskumu od jeho začiatku až do 
konca a že dodržiavanie etických zásad má kľúčový význam pre dosiahnutie excelentnosti 
výskumu. Som si plne vedomá toho, že využívanie inovačných technológií, ako je umelá 
inteligencia, v oblasti presadzovania práva a v iných oblastiach, môže priniesť príležitosti aj 
výzvy. Preto považujem za veľmi dôležité, že sa zvolená predsedníčka rozhodla počas prvých 
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100 dní predložiť právne predpisy týkajúce sa koordinovaného európskeho prístupu k umelej 
inteligencii vrátane jej ľudských a etických dôsledkov, a ja sa budem na tom aktívne 
spolupodieľať. 
 
Pokiaľ ide konkrétne o „rozpoznávanie tváre“, tento pojem sa často používa ako všeobecné 
označenie, ktoré by mohlo zahŕňať rôzne prípady využívania technológií, napríklad pri 
hraničných kontrolách alebo identifikácii osôb na snímkach alebo videách počas 
vyšetrovania. O využívaní tejto technológie sa rozhoduje v prvom rade na vnútroštátnej 
úrovni v súlade s právom EÚ a vnútroštátnym právom, vrátane uplatniteľného rámca na 
ochranu údajov. V medziach svojej pôsobnosti má Komisia záujem na rozvoji a využívaní 
technológie rozpoznávania tváre, a to tak z hľadiska výskumu, ako aj z hľadiska politík. 
Pokiaľ ide o právo EÚ, kľúčom je, aby využívanie rozpoznávania tváre bolo jasne 
definované, jeho hranice jasne pochopené a aby sme mali zavedené primerané záruky. 

 
Únia musí ísť príkladom pri zavádzaní etických spôsobov využívania umelej inteligencie, 
a to aj v oblasti presadzovania práva. Preto som presvedčená, že by bolo chybou nezapojiť 
naše orgány presadzovania práva do technologického rozvoja. Mojím cieľom je naopak 
umožniť, aby sa presadzovanie práva uskutočňovalo v jasnom právnom rámci so všetkými 
potrebnými zárukami a garanciami. 
 
2. Pokiaľ ide o azyl: 

Môžete sa zaviazať k presadzovaniu práva na azyl na území EÚ a odmietnutiu 
akéhokoľvek návrhu, ktorý by viedol k externému spracúvaniu žiadostí o azyl? 
 

Som plne odhodlaná obhajovať základné práva a brániť zmluvy a právo na azyl. Existencia 
práva požiadať o azyl v EÚ je neoddeliteľnou súčasťou našich hodnôt. Som si plne vedomá 
našich medzinárodných záväzkov a problémov súvisiacich so základnými právami, ktoré by 
mohol vyvolať akýkoľvek návrh týkajúci sa externého spracúvania žiadostí o azyl. Záruka 
základného práva na azyl stanovená v článku 18 Charty základných práv EÚ bude hlavnou 
zásadou pri všetkej mojej práci. 
 
V tejto súvislosti platí, že právo požiadať o azyl v EÚ a mať túto žiadosť spracovanú v EÚ je 
neoddeliteľnou súčasťou našich hodnôt. Či už by bolo možné požiadať o azyl na území 
tretích krajín, alebo nie, to v žiadnom prípade nemôže zmeniť tento zásadný bod. Navyše, aj 
nad rámec tohto humanitárneho argumentu, externé spracúvanie by so sebou prinášalo 
nemalé právne, operačné a politické výzvy. Ak by členské štáty prijímali a spracúvali žiadosti 
o azyl v tretích krajinách, museli by napríklad dodržiavať rovnakú úroveň noriem ochrany, 
t. j. napríklad právo na účinný prostriedok nápravy a primerané podmienky prijímania 
rovnako ako na území EÚ. Zo všetkých týchto dôvodov by som nepodporila žiadne 
iniciatívy, ktoré by viedli k externému spracúvaniu žiadostí o azyl. 
 
Naopak by som opäť rada zdôraznila, že som presvedčená, že musíme sprístupniť viac 
legálnych a bezpečných ciest, ako ľuďom poskytnúť azyl v EÚ. Tie by mali zahŕňať 
rozšírenie politík ako presídľovanie, ktoré už boli témou diskusií v rámci intenzívnej práce 
spravodajcov Európskeho parlamentu v súvislosti so spismi týkajúcimi sa azylu. 
 
V rámci budúceho paktu o migrácii a azyle sa preto budem zasadzovať o rýchle prijatie 
nového rámca pre presídľovanie. Medzičasom, kým sa nový rámec pre presídľovanie prijme, 
bezodkladne predložím odporúčanie, ktoré má zabezpečiť nielen kontinuitu, ale aj 
zintenzívnenie nášho súčasného úsilia v oblasti presídľovania v úzkej spolupráci s UNHCR, 
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keďže si nemôžeme dovoliť žiadne medzery v úsilí Únie, kým sa nový rámec začne 
uplatňovať. 
 
 
 


