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Съюз на сигурност 

 

 

1. Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична 

независимост 

Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 

изпълнявате функциите на член на Комисията и да работите за общия европейски 

интерес, по-специално в областта, за която бихте отговаряли? Каква е Вашата 

мотивация? С какво ще допринесете за осъществяването на стратегическата 

програма на Комисията?  

Какви гаранции за Вашата независимост можете да предоставите на Европейския 

парламент и по какъв начин ще гарантирате, че Ваши минали, настоящи или 

бъдещи дейности няма да породят съмнения във връзка с изпълнението на 

Вашите задължения в рамките на Комисията? 

Въпреки че бях номиниран при твърде необичайни обстоятелства, за които всички 

знаем, мисля, че притежавам сериозен и подходящ опит както в тематичната област, за 

която бих отговарял, така и в усилията в полза на общия европейски интерес. Имам 

солидна мотивация да поема задълженията на член на Комисията, отговарящ за Съюза 

на сигурност. Това е област от решаващо значение за гражданите на ЕС, която изисква 

постоянна работа, за да засилим борбата си срещу терористите и средствата, които ги 

подкрепят, а така също и нашия капацитет за борба с други заплахи за сигурността, 

като същевременно укрепим защитните си механизми и изградим устойчивост в целия 

Съюз. Като член на колегиума ще отговарям не само за постигането на резултати и 

оказването на подкрепа в тази жизненоважна област, а така също и за оказването на 

принос в постигането на по-общата стратегическа програма на Комисията, като работя 

с бъдещите си колеги.  

Бих искал да се спра на три пункта във връзка с квалификацията и опита си: 

- На първо място, гордея се, че съм британец и съм горд, че съм европеец. И не смятам, 

че има противоречие между тези две твърдения. Смятам, че ЕС може да играе възлова 



роля в областите, обхванати от този портфейл, в които е необходимо да се положат 

повече усилия на европейско равнище за справяне с транснационалната заплаха и с 

мрежите за доставки на организираната престъпност и тероризма, за да се укрепи в 

допълнителна степен работата на националните органи. На 23-ти юни сънародниците 

ми решиха да напуснат Европейския съюз и ние трябва да се съобразим с този избор. 

Същевременно обаче общите предизвикателства и необходимостта от тясно 

сътрудничество ще продължат да съществуват. 

- Второ, избраните от мен решения в професионалния ми път показват европейската ми 

ангажираност. Всяка работа, която съм имал късмета да върша, произтича от мой 

избор, а кариерата ми се характеризира с работа по европейски въпроси. Изминал съм 

целия си професионален път като служител в публичната администрация и дълбоко 

вярвам в ценностите и отговорностите на публичната администрация. Имах 

възможността да работя по широк кръг от европейски теми, по-специално в областта на 

външните работи, и от различни гледни точки — в двустранните посолства в Дъблин и 

Париж, по преговорите в Съвета, като началник на кабинета на двама членове на 

Комисията и като най-високопоставено длъжностно лице, отговарящо по европейските 

въпроси в Министерството на външните работи на Обединеното кралство.  

- И накрая, на трето място, професионалният ми опит ще ми позволи да започна 

незабавно и на пълни обороти работата си като член на Комисията, отговарящ за Съюза 

на сигурност. Занимавал съм се с подобни въпроси на много от предишните си постове, 

последно в твърде специалния контекст на Северна Ирландия като британски посланик 

в Ирландия и по-късно като Генерален директор в Министерството за Северна 

Ирландия, където придобих практически опит относно това какво може да се направи, 

за да се подобри сигурността на страните, как прилагането на основните права е в 

основата на напредъка към постигането на по-голяма сигурност и относно постоянното 

предизвикателство за справяне с дисидентския тероризъм.  

Смятам, че тази нова роля, създадена от председателя Юнкер, се появява на бял свят в 

ключов момент. Нашите граждани с право очакват ЕС да бъде гарант на сигурността. 

Неотдавнашно проучване на Евробарометър показва, че тероризмът е сред най-

сериозните тревоги на хората. В Политическите насоки на председателя Юнкер за 

настоящата Европейска комисия транснационалната престъпност и тероризмът са 

определени като ключови области за предприемане на действия: „[…] да водим борба 

срещу тероризма и да предприемем ответни действия срещу радикализацията, 

гарантирайки спазването на основните права и ценности, в това число процесуалните 

права и защитата на личните данни.“ 

Изминаха две години от формулирането на тези насоки и Комисията работи активно за 

постигането на по-тясно сътрудничество и по-добри системи. Но през това време 

светът се промени значително, и то не към по-добро, и на европейска територия се 

извършват все повече атентати. Съществуващата днес необходимост от пълното 

прилагане на Европейската програма за сигурност и от постепенното изграждане на 

ефективен и реален Съюз на сигурност никога не е била толкова неотложна или по-



критична. Ако бъда назначен, именно на това ще посветя времето и експертните си 

знания, за да способствам за постигането на резултати в полза на всички граждани на 

ЕС. 

Напълно съм наясно колко важно е, ако бъда утвърден, да действам независимо и да 

няма съмнения сред обществеността относно това. Ще положа клетва и ще я спазвам в 

нейната цялост. Ще спазвам също така най-строгите етични норми, определени в член 

17, параграф 3 от ДЕС и член 245 от ДФЕС, както и Кодекса за поведение на членовете 

на Комисията и съответните процедури за прозрачност. В съответствие с Кодекса 

изготвих декларацията си за интереси, която е публично достъпна. Обещавам да я 

актуализирам, когато е необходимо. Никога няма да се поставя в позиция или ситуация, 

която може да породи въпроси относно моята независимост, безпристрастност или 

почтеност и незабавно ще информирам председателя на Европейската комисия, ако 

възникне ситуация, в която би могло да съществува евентуален конфликт на интереси 

при изпълнението на служебните ми задължения. Относно бъдещето, бих желал да 

предоставите одобрението си да заема този пост и, ако бъда одобрен, той ще бъде 

единственият ми приоритет. Винаги съм се стремял да се придържам към най-високите 

стандарти за почтеност на публичната администрация и винаги ще продължавам да го 

правя. Ангажирам се да спазвам духа и буквата на всички правила, настоящи и бъдещи, 

свързани с морала и етиката и приложими по отношение на мен.   

2. Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент  

Как бихте определили своята роля като член на колегиума на членовете на 

Комисията? В какво отношение считате, че сте отговорен пред Парламента и че 

следва да се отчитате пред него във връзка със своите действия и тези на 

поверените Ви служби? 

Какви конкретни ангажименти сте готов да поемете с оглед постигането на по-

голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на ефективни 

действия във връзка с позиции и искания на Парламента по законодателни 

инициативи? Готов ли сте да предоставите на Парламента информация и 

документи във връзка с предвидени инициативи или текущи процедури на 

равнопоставени начала със Съвета? 

Ако бъда утвърден за член на Европейската комисия, виждам ролята си като част от 

екип в духа на новия начин на работа, който характеризира Комисията на председателя 

Юнкер. Ще работя в съответствие с метода, посочен в изпратеното ми на 2 август 

писмо за определяне на ресора ми, като оказвам подкрепа на члена на Комисията, 

отговарящ за миграцията, вътрешните работи и гражданството, под ръководството на 

първия заместник-председател, отговарящ за по-доброто законотворчество, 

междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на 

основните права, който е компетентният заместник-председател в тази област. Отдавам 

голямо значение на принципа на колегиалност и ще си сътруднича в пълна степен с 

останалите членове на колегиума, като докладвам редовно относно постигнатия 

напредък към изграждането на ефективен и действителен Съюз на сигурност.  



Ще имам подкрепата на работна група, която черпи от експертния опит на персонала в 

няколко генерални дирекции на Европейската комисия и която е ръководена от 

генералния директор на ГД „Вътрешни работи“. Освен с члена на Комисията, 

отговарящ за миграцията, вътрешните работи и гражданството, ще работя в тясно 

сътрудничество и с няколко други членове на Комисията, сред които комисарят по 

въпросите на климата и енергетиката, комисарят, отговарящ за транспорта, и комисарят 

по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, както беше посочено в 

писмото за определяне на ресора ми, за да се изгради постепенно оперативен Съюз на 

сигурност.   

Прозрачността е в основата на приоритета за демократична промяна в политическите 

насоки на председателя. Това е отразено и в отношенията на Комисията с Парламента, с 

който ще работя по прозрачен начин с цел да бъде установен открит, откровен и 

конструктивен диалог. 

Както всички други членове на Комисията, в светлината на Рамковото споразумение ще 

поема политическа отговорност за действията си в областта, за която отговарям, без да 

се накърнява принципът на колегиалност в Комисията. 

Що се отнася до последващите действия, предприемани във връзка с позициите и 

исканията на Европейския парламент, ще прилагам разпоредбите на Рамковото 

споразумение, а в областите от моята компетентност ще направя необходимото, за да 

гарантирам, че Комисията дава отговор по резолюциите или исканията на Парламента, 

направени на основание член 225 от ДФЕС, до 3 месеца от приемането им.  

Европейският парламент може да разчита на моята подкрепа за пълното прилагане на 

принципа на равнопоставеност на Европейския парламент и Съвета по отношение на 

достъпа до заседанията и до обмена на информация в съответствие с разпоредбите на 

Рамковото споразумение. 

Въпроси от страна на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 

работи 

3. Приоритети 

Какви ще бъдат Вашите два приоритета в областта на сигурността? 

Какъв специфичен метод ще приложите, за да гарантирате постигането на тези 

два приоритета? 

Пътна карта за мен ще бъде Съобщението на Комисията от април 2016 г. относно 

„изпълнението на Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и 

подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност“.  

Моята цел ще бъде усилията да се съсредоточат върху изпълнението на тази програма и 

върху конкретни оперативни мерки, при които действията на ЕС могат да окажат 

въздействие, за да се гарантира, че бележим напредък на практика към постигането на 



ефективен Съюз на сигурност. Ще направя това по начин, който е в съответствие с 

основните права и ги утвърждава. Категоричен съм, че за да бъде устойчива 

сигурността трябва да се основава на зачитане на основните права. 

Един от моите приоритети ще бъде укрепването на общата ни борба срещу тероризма и 

организираната престъпност и срещу средствата, които ги подкрепят. Това трябва да 

включва силен акцент върху превантивната работа: на първо място възпиране на 

радикализацията на хората и противодействие на терористичната пропаганда и 

подбуждането към омраза. Наред с това бързото постигане на съгласие по директивата 

относно борбата с тероризма ще ни помогне да се справим с променящата се 

терористична заплаха чрез осигуряване на рамка за преодоляване на конкретните 

предизвикателства, пораждани от чуждестранните бойци терористи. Трябва също да 

ограничим достъпа на терористите до финансиране и достъпа им до огнестрелно 

оръжие и взривни вещества. За тази цел съответните агенции на ЕС, и по-специално 

Европол, трябва да играят по-голяма роля, да си сътрудничат по-добре и да подкрепят 

по-ефективно националните органи в техните операции срещу терористите и 

организираната престъпност. 

Друг мой приоритет ще бъде укрепването на защитата ни срещу тероризма и 

организираната престъпност и изграждането на нашата устойчивост. Трябва да 

съсредоточим усилията си най-вече върху изпълнението: комисията по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи изигра решаваща роля при воденето на 

преговори и договарянето на ключови законодателни предложения, които сега трябва 

да бъдат приложени на практика. Необходимо е да се гарантира, че критичната 

инфраструктура и лесните мишени са защитени по подходящ начин. Трябва да 

инвестираме много повече в областта на киберсигурността. За укрепването на 

устойчивостта е необходимо също да бъде подобрен обменът на информация и трябва 

да обърнем внимание на съвкупността от ИТ системи, за да преценим какви 

подобрения са необходими. Научните изследвания в области, свързани със сигурността, 

също биха могли да засилят устойчивостта. 

Заплахите, пред които е изправен ЕС, са многоизмерни и все по-разнообразни. 

Портфейлът „Съюз на сигурност“ обхваща редица сектори и области на политиката, с 

множество различни участници на национално равнище и на равнище ЕС. Ще подходя 

към задачите си в дух на сътрудничество, като ще се стремя да извлека всички налични 

експертни знания в рамките на Комисията и ще работя с държавите членки и особено с 

Европейския парламент. Ще са необходими най-висока степен на координация и 

съвместна работа в екип за осъществяването на конкретни оперативни мерки в 

областите, където ЕС може реално да допринесе за борбата срещу тероризма и 

организираната престъпност. 

 

4. Координация  



Как гледате на отношенията си с комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи, като се има предвид, че в своето писмо за определяне на Вашата 

мисия председателят Юнкер посочва, че в Европейския парламент и в Съвета 

въпросите, отнасящи се до Съюза на сигурност, по правило ще се представляват 

от члена на Комисията, отговарящ за миграцията, вътрешните работи и 

гражданството, освен ако в отделния случай не бъде взето друго решение от 

страна на първия заместник-председател в споразумение с члена на Комисията, 

отговарящ за миграцията, вътрешните работи и гражданството? 

Готов ли сте да участвате във време за въпроси с комисията по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи при покана с цел преглед на 

изпълнението на Вашите приоритети и обсъждане на въпроси, свързани със 

съответните теми? 

Ако бъда утвърден за член на Комисията, комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи естествено ще бъде в центъра на тясното ми 

сътрудничество с Европейския парламент по важната тема за Съюз на сигурност. 

Комисията „Юнкер“ се основава на съвместна работа в екип за постигането на 

резултати по набор от хоризонтални приоритети. Членовете на Комисията работят в 

екипи под ръководството на заместник-председател. Постигането на резултати относно 

Съюза на сигурност е добър пример в това отношение и ще изисква тясно 

сътрудничество и оказването на подкрепа на члена на Комисията, отговарящ за 

миграцията, вътрешните работи и гражданството, под ръководството на първия 

заместник-председател, отговарящ за по-доброто законотворчество, 

междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на 

основните права, а така също и с множество други комисари. Това сътрудничество ще 

включва редовна и системна координация между комисарите и работа в партньорство с 

Европейския парламент, за да бъде постигнат напредък по Съюза на сигурност.  

Не следва да има никакво съмнение, че считам себе си за политически отговорен пред 

Парламента, тъй както всички комисари по силата на рамковото споразумение. Когато 

бъда призован да се явя пред Парламента, ще имам готовност да си сътруднича в пълна 

степен и по прозрачен начин с комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи и с Парламента в пленарна сесия в съответствие с полученото от 

председателя Юнкер писмо за определяне на ресора ми, за да информирам и 

разяснявам политиката на Комисията и да търся и да се вслушвам в становищата на 

членовете на Парламента, като се надявам да установя редовни и интензивни 

двустранни контакти с много от тях.  

Готов съм заедно с комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

да обсъдим полезни форми на диалог, за да преразгледаме приоритетите и напредъка по 

изпълнението на моя портфейл или за да обсъждаме актуални въпроси, било то ad hoc 

или по по-структуриран начин. 

5. Ефективно прилагане на вътрешната сигурност на ЕС 



Бихте ли посочили във връзка с основните въпроси, набелязани във Вашия 

портфейл, следното: 

– Какви стъпки възнамерявате да предприемате за осигуряване на правилно, 

цялостно и бързо прилагане на всички мерки, свързани със сигурността на ЕС, 

приети от държавите членки, както и по какъв начин ще използвате 

правомощията на Комисията за гарантиране на пълното транспониране и 

прилагане на законодателните инструменти на ЕС? Как ще информирате 

комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи? 

– Считате ли, че съществуващите законодателни инструменти са достатъчно 

последователни за справяне със настоящите предизвикателства, преди всичко по 

отношение на обмена на информация? Ако отговорът Ви е „да“, бихте ли 

представили по-подробно становището си, като използвате примери от последно 

време? Ако отговорът Ви е „не“, каква ще бъде Вашата стратегия за подобряване 

на ситуацията? 

Терористичните заплахи и заплахите за сигурността, пред които е изправен ЕС, са 

трансгранични и изключително сложни. За ефективното справяне с тях трябва да има 

силна ангажираност от страна на всички действащи лица на равнището на ЕС и на 

национално равнище и различните участници трябва да работят по-добре заедно.   

Първо, трябва да има решителен стремеж към изпълнението на вече договорените 

мерки и към пълноценното оползотворяване на съществуващите инструменти. В това 

отношение според мен предстоят някои реални предизвикателства по отношение на 

вече договорени предложения. Ще работя заедно с националните органи, за да 

установим пречките пред изпълнението и за да предложа правна помощ, експертни 

знания и, когато е възможно, финансова помощ, за да се помогне на държавите членки 

да се справят с тези предизвикателства. Това ще бъде от особено значение за 

директивата за резервационните данни на пътниците, когато държавите членки трябва 

да създадат звена за данни за пътниците с цел обработване и обмен на данни. Ще 

информирам редовно комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 

работи относно напредъка по изпълнението и относно какво още трябва да се направи. 

Има и съществуващи инструменти, които са действащи, но които невинаги се 

използват пълноценно (напр. Шенгенската информационна система, базата данни на 

Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване). Ще искам да преценя 

какво може да се направи, за да се гарантира, че възможностите на тези инструменти се 

използват в пълна степен. Рамката от Прюм е друг пример в това отношение. Тя може 

значително да спомогне за идентифициране на престъпници, които действат през 

граница, но не всички държави членки са предприели необходимите мерки за нейното 

прилагане.  

Комисията може да подпомага държавите членки в този процес, но те трябва да поемат 

водещата роля. Смятам, че комисията по граждански свободи и Европейската комисия 

могат да спомогнат за поддържането на неотслабващ натиск относно ефективното 



прилагане. Многократните призиви на политическо равнище за засилване на 

сътрудничеството и обмена на информация трябва да се приложат на практика на 

техническо и оперативно равнище. Моята роля ще бъде да помогна на държавите 

членки и националните органи за това. 

Възможно е също така в някои случаи да трябва да направим още повече, за да се 

гарантира правилното изпълнение. Европейската комисията използва и ще продължи да 

използва своите правомощия съгласно Договора, когато се налага, и няма да избягваме 

процедури за неизпълнение на задължения, когато това е необходимо.  

Във връзка с моите отношения с комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи, Европейската комисия редовно уведомява Парламента относно 

работата си по прилагането на правото на ЕС, в това число относно неизпълнение на 

задължения. Службите на Европейската комисия са на разположение на комисията по 

граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и нейните членове за 

предоставянето на информация относно работата ни по прилагането на мерките, 

свързани със сигурността, като същевременно се отчита необходимостта от запазване 

на поверителния характер на процедурите за неизпълнение на задължения.   

Що се отнася до моята програма, пътната ми карта ще бъде съобщението от 2016 г. 

относно Съюза на сигурност. По-специално в областта на обмена на информация, 

основният приоритет е да се гарантира пълноценното използване на съществуващите 

инструменти (вж. по-горе) и да се обърне внимание на общата архитектура на 

информационните системи в областта на сигурността. В съобщението на Комисията от 

6 април 2016 г. вече са изброени редица предизвикателства, които трябва да бъдат 

преодолени, за да се извлекат максимални ползи от съществуващите информационни 

системи. За да е възможно системите да осигуряват добавена стойност, като в същото 

време предоставят адекватна защита на личните данни, трябва да гарантираме, че 

националните органи въвеждат в тези системи качествени данни, че данните се 

обработват правилно и че тези системи предоставят качествена информация на 

компетентните органи, когато е необходимо. В съобщението също така се установяват 

пропуските, които могат да изискват допълнителни информационни системи, както и 

начините да се гарантира оперативна съвместимост между съществуващите системи. 

Ако бъда утвърден, аз ще бъда натоварен да се справя с тези предизвикателства и 

пропуски, при пълно спазване на основните права и по-специално правото на защита на 

данните. За тази цел, както и за да се осигури основа за бъдещата работа по 

подобряване на оперативната съвместимост на всички съответни информационни 

системи, Европейската комисия създаде експертна група на високо равнище. Групата 

ще разгледа правните, техническите и оперативните аспекти на различните варианти за 

постигане на такава оперативна съвместимост. Би било също моя отговорност да 

насочвам работата на тази група при съблюдаването на пълна прозрачност с комисията 

по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, да гарантирам, че нейните 

констатации са добра основа за съвместни дискусии с Европейския парламент и Съвета 

относно пътя напред. Моята цел е да работя с цялата Комисията, както и с Европейския 

парламент и със Съвета, за съвместна стратегия за превръщането на информационните 



системи за сигурност в ЕС в по-ефективни и ефикасни. 


