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Относно: Оценка на комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи на кандидата за член на Комисията Джулиан КИНГ 
 

Уважаеми г-н Бузек, 

 

В понеделник, 12 септември 2016 г., в съответствие с член 118 от Правилника за 

дейността на Европейския парламент комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи проведе публично изслушване на кандидата за 

член на Комисията Джулиан Кинг, който, ако резултатът от процедурата по 

назначаване е положителен, ще отговаря за Съюза на сигурност.  

 

Преди изслушването Европейският парламент изпрати на кандидата за член на 

Комисията списък с въпроси с искане за писмен отговор, включително два 

въпроса с хоризонтален характер, приети от Съвета на председателите на 

комисии, и три въпроса, формулирани от комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи във връзка с нейната област на компетентност. 

Кандидатът за член на Комисията отговори в писмен вид на въпросника. 

 

В своите писмени отговори кандидатът за член на Комисията посочва, че неговата 

цел ще бъде да насочи усилията си към изпълнението на Европейската програма 

за сигурност. Двата му основни приоритета са активизирането на борбата срещу 

тероризма и организираната престъпност и укрепването на нашата защита срещу 

тези заплахи. Той уточнява допълнително, че „усилията трябва да бъдат 

решително насочени към прилагането на вече съгласуваните действия и към 

пълноценното използване на вече съществуващите инструменти“. Кандидатът за 

член на Комисията подчертава, че той няма да се поколебае да прибегне „до 

производства за установяване на неизпълнение на задължения, ако това се окаже 

необходимо“. Що се отнася до обмена на информация, във връзка с който 

пълноценното използване на съществуващите системи е водещ приоритет, 

кандидатът за член на Комисията заявява, че ще предприеме мерки за 

преодоляване на предизвикателствата и пропуските. 

 

По отношение на сътрудничеството с комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи кандидатът за член на Комисията подчертава, че 

носи политическа отговорност спрямо Парламента и че е готов да сътрудничи с 
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комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и в 

рамките на пленарните заседания на Парламента, в съответствие с писмото за 

определяне на ресора, което е получил от председателя на Комисията, г-н Юнкер.  

Той също така заявява, че е на разположение, за да обсъди с комисията по 

граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи „ползотворните форми на 

диалог“ за преразглеждане на приоритетите и постигнатите резултати и за 

обсъждане на актуалните въпроси, било то според случая или по по-структуриран 

начин.  

 

Протичане на изслушването 

 

Изслушването беше открито с 15-минутно встъпително изявление на кандидата за 

член на Комисията, в което той изтъкна необходимостта от създаване на 

ефективен и устойчив Съюз на сигурност. Той изложи подробно конкретните 

мерки, вкючително постигането на съгласие относно Директивата за борба срещу 

тероризма, предоставянето на по-активна роля на европейските агенции, борбата 

срещу радикализацията, терористичната пропаганда и изказванията, 

проповядващи вражда и омраза, в рамките на интернет, прилагането и 

използването на съществуващите информационни системи, проучването на 

потенциалния обмен на информация между различните системи, укрепването на 

сигурността по външните граници и укрепването на капацитета за защита на 

критичната инфраструктура и т.нар. лесни мишени („soft targets“).   

 

Встъпителното изявление беше последвано от първи кръг от 8 въпроса от страна 

на представители на всяка политическа група. След като кандидатът за член на 

Комисията отговори на тези въпроси, членовете на комисията по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи зададоха 36 допълнителни въпроса. 

 

Вследствие на писмото от г-н БРОК от 9 септември 2016 г. беше съгласувано, че 

от името на комисията по външни работи ще бъде зададен един въпрос. Г-н 

ПАШКУ, заместник-председател на ЕП и заместник-председател на комисията по 

външни работи, зададе този въпрос, насочен по-специално към взаимовръзката 

между вътрешната и външната сигурност.  

 

В своите отговори кандидатът за член на Комисията подчерта, наред с другото, 

необходимостта от допълнително укрепване на Европол и от борба на възможно 

най-ранен етап срещу тероризма и тежките престъпления. Той по-специално 

призова за предприемане на по-активни мерки срещу всички форми на 

радикализация с активно участие от страна на гражданското общество и местните 

общности. В своите отговори той допълнително потвърди, че всяка дейност на ЕС 

в тази област трябва да спазва изцяло рамката на Договора и основните права.  

 

След това кандидатът за член на Комисията направи заключително изявление, 

след което председателят закри заседанието. 

. 
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Оценка 

 

Въз основа на писмените отговори на въпросника, както и на отговорите на 

въпросите с искане за устен отговор по време на изслушването, комисията по 

граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи представя следната оценка: 

 

Кандидатът за член на Комисията доказа, че е пригоден да бъде член на 

Комисията и че притежава нужната квалификация, за да изпълнява специфичните 

задължения, които са му възложени. 

 

Г-н Кинг е възприеман като кандидат с опит и значителни умения в областта на 

дипломацията. Що се отнася до областта на компетентност на комисията по 

граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, кандидатът доказа, че 

притежава добри познания за своя портфейл. 

 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи посреща със 

задоволство дълбоката ангажираност на кандидата за член на Комисията по 

отношение на борбата срещу организираната престъпност и тероризма. Неотдавна 

възникналата заплаха, свързана с поредицата от терористични нападения на 

европейска територия, поражда дълбока загриженост, която се споделя от 

комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и от кандидата 

за член на Комисията. Обменът на информация между правоприлагащите органи, 

ефективното сътрудничество между държавите членки и целесъобразните 

превантивни действия и действия в областта на правоприлагането и борбата 

срещу радикализацията и финансирането на тероризма са от ключово значение в 

това отношение.  

 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи посреща със 

задоволство създаването на портфейл за сигурността (въпреки че е необходимо 

концепцията за Съюз на сигурност да бъде допълнително разяснена), както и 

факта, че кандидатът за член на Комисията поставя акцента върху конкретните 

оперативни мерки с висока добавена стойност за ЕС, които не накърняват 

европейските ценности и основните права.  Комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи отбелязва, че този портфейл обхваща до голяма 

степен обща за ЕС и държавите членки област на компетентност. Във връзка с 

това комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

приветства готовността на кандидата за член на Комисията да работи в тясно 

сътрудничество с държавите членки с цел да се осигури, че съществуващите 

инструменти и агенции се използват в максимална степен.  

 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи забеляза с 

известна загриженост, че в своето писмо за определяне на ресора председателят 

на Комисията, г-н Юнкер, е посочил на кандидата за член на Комисията, че 

„представителството в Европейския парламент и Съвета по въпросите, свързани 

със Съюза на сигурност, по принцип ще бъде изпълнявано от члена на Комисията, 

отговарящ за миграцията, вътрешните работи и гражданството, освен ако според 

случая бъде решено първият заместник-председател да изпълнява тази роля в 

съгласие с члена на Комисията, отговарящ за миграцията, вътрешните работи и 

гражданството“. Ето защо комисията по граждански свободи, правосъдие и 
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вътрешни работи изразява задоволство от заявената от кандидата за член на 

Комисията ангажираност да работи в тясно сътрудничество с Европейския 

парламент въз основа на доверие и взаимно уважение, и по-специално да 

установи конструктивно сътрудничество с комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи, по-конкретно чрез редовен и структуриран диалог 

с тази комисия относно сигурността в ЕС. 

 

Комисията посреща със задоволство силния акцент, който кандидатът за член на 

Комисията поставя върху прилагането и високо оценява поетия от кандидата 

ангажимент да информира редовно комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи за процеса на прилагане на всички инструменти на 

ЕС в рамките на своята компетентност, включително производствата за 

установяване на неизпълнение на задължения, в съответствие с член 44, параграф 

2 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и 

Европейската комисия и параграф 33 от Междуинституционалното споразумение 

за по-добро законотворчество между Парламента, Съвета и Комисията: той се 

ангажира да образува производство за неизпълнение на задължения срещу всяка 

държава членка, която не спазва законодателството на ЕС, без да прави 

изключения в това отношение. 

 

Що се отнася до компетентността, свързана с областта на отговорност на 

комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, кандидатът 

прояви явна ангажираност, познания и опит в областта на европейските въпроси. 

 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи очаква с 

интерес възможността да сътрудничи редовно и ползотворно с кандидата за член 

на Комисията. 

 

С уважение, 

 

 

 

 

 

Клод МОРАЙС 

 

Копие за:  Мартин ШУЛЦ, председател на Европейския парламент 


