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ОТГОВОРИ НА

ВЪПРОСНИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
АДРЕСИРАН ДО НОМИНИРАНАТА ЗА ЧЛЕН НА 

КОМИСИЯТА

Вивиан РЕДИНГ

(Правосъдие, основни права и гражданство)

Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична независимост

1. Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 
изпълнявате функциите на член на Комисията и работите за общия 
европейски интерес, по-специално в  областта, за която бихте отговаряли?
Каква е Вашата мотивация? Какви гаранции за Вашата независимост сте в 
състояние 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?

Аз съм израсла в Люксембург – малка държава с много съседи, и от малка знам какво 
означават на практика границите в Европа за ежедневието на гражданите. Като жителка 
на Люксембург за мен „Шенген“ е много повече от политическо понятие.
Премахването на границите – и във физически, и в правен смисъл, с което животът на 
гражданите се улеснява, разходите по търговските сделки се намаляват, а европейците 
се сближават, бе моята основна мотивация да започна да се занимавам с европейската 
политика.

Именно моят личен опит ме насърчи да започна работа по въпросите, свързани с 
правосъдие и вътрешни работи, когато бях заместник-председател на Комисията по 
граждански свободи и вътрешни работи на Европейския парламент (1997–1999 г.) Още 
тогава аз бях застъпник за по-голямото участие на Европейския парламент и на Съда в 
тази важна област. С влизането в сила на Договора от Лисабон това вече е факт.
Номинирането ми за член на Комисията, отговарящ за правосъдие, основни права и 
гражданство, само три дни преди влизането в сила на новия договор ме поставя в 
позиция да работя в унисон с основните ми схващания за политиката в областта.

Моят опит – първо като член на националния, а след това и на Европейския парламент, 
ще окаже силно влияние върху работата ми по портфейла, за който съм номинирана.



CM\800797BG.doc 3/11 PE431.139v02-00

BG

Започнах политическата си кариера през 1979 г .  като член на парламента на 
Люксембург, където бях депутат в продължение на 10 г. След това в продължение на 
два мандата бях депутат в Европейския парламент от 1989 до 1999 г.

През цялата ми политическа кариера необходимостта да се постигнат осезаеми 
резултати за гражданите е била водеща за мен. За това допринесе времето от 1981 до 
1999 г., през което бях общински съветник в град Еш-сюр-Алзет в Люксембург. Също 
така моят опит като председател на Комисията по петициите на Европейския парламент 
(1989–1992 г.) ми позволи да се запозная подробно с проблемите на гражданите и с 
техните очаквания спрямо европейските институции. Това повлия силно на работата ми 
по-късно в Европейската комисия.

Като член на Европейската комисия, отговарящ за образованието и културата (1999–
2004 г.), аз се съсредоточих върху инициативи, които пряко засягаха гражданите 
(например програмата за обмен на студенти „Еразмус Мундус“). През втория ми 
мандат като член на Комисията, отговарящ за информационното общество и медиите 
(от 2004 г. насам), с подкрепата на Европейския парламент и с оглед на правата на 
потребителите и гражданските права имах възможност да направя нововъведения в 
законодателството в областта на далекосъобщенията – вкл. по-ниски тарифи за 
роуминг, единен европейски номер за спешни повиквания 112, по-строги разпоредби за 
защитата на личните данни и по-големи права на потребителите на Интернет.

Естествено, за мен като жена политик въпросът за равенството между жените и мъжете 
винаги е бил актуален. Този интерес датира от времето, когато бях национален 
председател на жените християнсоциалисти в Люксембург (1988–1993 г.). Интересът 
ми към тази тема се засили по време на работата ми като заместник-председател на 
Комисията по социални въпроси, заетост и условия на труд на Европейския парламент 
(1992–1994 г.). Той продължи, докато поех по-техническия портфейл „Информационно 
общество и медии“, когато работих за насърчаване на участието на млади жени в 
професиите от областта на ИТ. За мен постигнатото от въвеждането на член 119 от 
Договора от Рим за ЕИО (понастоящем член 157 от Договора за функционирането на 
ЕС) равенство за жените е едно от най-революционните постижения на европейската 
интеграция за обществото.

Що се отнася до възложената ми от председателя Барозу отговорност заедно с него да 
се занимавам с комуникационната дейност на Комисията, мога да разчитам на 
предишния си опит като журналист. Освен това аз съм била последователна в идеята си 
да заложа в работата си ефективната комуникация във връзка с политиките на ЕС, 
които пряко засягат гражданите. Очаквам с нетърпение възможността да използвам 
този опит, за да направя комуникацията по въпросите на ЕС по-ефективна и в по-
голяма степен насочена към регионалните и местните медии, за да може гражданите да 
разберат по-добре Европа.

В качеството ми на член на Комисията от 1999 г. насам напълно съм зачитала буквата и 
духа на Договора, и по-специално задължението да действам в интерес на Европейския 
съюз, без да приемам инструкции от моята страна или от които и да било други органи.
Ще продължа това съгласно член 17, параграф 3 от ДЕС и член 254 от ДФЕС, с които 
се въвежда задължението Комисията да действа независимо. Също така поемам 
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ангажимент да спазвам всички принципи, установени в Правилата за поведение на 
членовете на Комисията, и да се въздържам от всякакви действия, които биха били 
несъвместими с моите функции. Също така съгласно Правилата за поведение на 
членовете на Комисията в случай на промени ще актуализирам моята декларация на 
интереси, която е достъпна в Интернет.

Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент и неговите 
комисии

2. Как бихте определили Вашата роля като член на колегията на Комисията? В 
какъв аспект бихте се считали за отговорна пред Парламента за действията 
си и тези на поверените Ви служби?

Като номинирана за заместник-председател на Комисията и член на колегията от 
1999 г. насам ще да продължа да предоставям своя опит в служба на колегията. Ще 
продължа стриктно да се съобразявам с принципите на колегиалност, като 
същевременно ще поема изцяло политическата отговорност за дейностите, извършвани 
от службите в рамките на моя портфейл. Разбира се, ще остана на разположение на 
Европейския парламент и на неговите комисии и редовно ще му докладвам и ще 
обменям информация с него. Несъмнено възнамерявам да изпълнявам функциите си, 
като съдействам на Европейския парламент да упражнява своите правомощия в новите 
области на компетентност, предвидени в Договора от Лисабон в областта на 
правосъдието, основните права и гражданството. Доброто партньорство с Европейския 
парламент ще бъде от основно значение за мен, за да гарантираме наличието на 
политики, насочени към потребностите на гражданите, които защитават техните права.
Както и преди, Европейският парламент може да разчита на моето лично участие във 
важните преговори и дебати.

3. Какви конкретни ангажименти сте готова 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, включително във връзка с влизането в сила на 
Договора от Лисабон? Готова ли сте да предоставите на Парламента 
информация и документи на равнопоставени начала със Съвета по 
отношение на предвидени инициативи или текущи процедури?

Поемам ангажимент да прилагам изцяло разпоредбите на рамковото споразумение с 
Европейския парламент за обмен на информация между Комисията и Европейския 
парламент и да изпълнявам напълно разпоредбите на Договора. Имам намерение да 
работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент, ако той поиска Комисията да 
представи законодателни предложения. В областта на моята компетентност имам 
намерение да информирам Европейския парламент както на заседания на неговите 
комисии, така и на пленарните му заседания, напълно и своевременно за текущите 
процедури, а също и да го уведомявам за планираните нови инициативи. За мен 
равното третиране на Парламента и Съвета не е само законово изискване в рамките на 
обикновената законодателна процедура, а е политическо задължение на членовете на 
Комисията, които трябва да се отчитат за своята работа преди всичко пред пряко 
избраните членове на Европейския парламент.
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Въпроси по отношение на политиката

4. Кои са трите основни приоритета, които имате намерение да следвате като 
част от Вашия портфейл, като вземате предвид, при необходимост, 
финансовата, икономическа и социална криза, както и съображенията, 
свързани с устойчивото развитие?

Договорът от Лисабон предоставя на Европейския съюз нови компетентности в 
областта на правосъдието, основните права и гражданството в рамките на „общностния 
метод“. Моят общ приоритет ще бъде да осъществя изцяло новите възможности, 
предложени от Договора от Лисабон в интерес на всички граждани. Моите три 
конкретни приоритета (които за мен са еднакво важни) ще бъдат: първо, създаването на 
истинско европейско пространство на правосъдие без граници; второ, стабилно и 
единно европейско пространство на основните права; и трето, укрепване на Европа на 
гражданите.

Във връзка с първия приоритет (правосъдие) моята основна цел е да гарантирам, че 
различията между националните съдебни системи вече не представляват пречки за 
достъпа на гражданите до правосъдие, както и че взаимното признаване и взаимното 
доверие са засилени в 27-те държави-членки и са съчетани с подходящи мерки за 
хармонизиране. По отношение на правосъдието в областта на гражданското и 
търговското право искам да спомогна за поставянето на договорните отношения в 
рамките на нашия вътрешен пазар на по-сигурна и хармонизирана основа, особено при 
отношенията между търговци и потребители, за да се улеснят трансграничните сделки.
За целта смятам да работя по тези три основни елемента на изграждането на 
съгласувано европейско договорно право, а именно – стандартни условия, права на 
потребителите и общи принципи на договорното право, за да може да се подготви 
създаването в бъдеще на европейски граждански кодекс (който би могъл да бъде под 
формата на доброволен инструмент за подобряване на съгласуваността, на доброволно 
възприета 28-ма уредба на договорното право или на по-амбициозен проект). Също 
така ще започна дебат за това как да се постигне по-добро регулиране на търговското 
право в рамките на вътрешния пазар – например определяне на общи правила относно 
законодателството, приложимо за дружественото право, застрахователните договори и 
прехвърлянето на искове. Освен това смятам да предложа действия в подкрепа на 
икономическата дейност, като се гарантира, че правните решения се прилагат по-
ефективно (като например премахването на екзекватура), включително с използване на 
съвременни технологии. Трансграничните аспекти на семейното право също ще заемат 
централно място в моята програма в областта на правосъдието. В областта на 
наказателното правосъдие трябва да се съсредоточим както върху мерките за укрепване 
на гражданските права в рамките на трансграничните наказателни производства, така и 
върху подпомагането на съответните органи в борбата им с трансграничната 
престъпност въз основа на сравними възпиращи санкции. Това включва създаване на 
комплексна система за получаване на доказателства при трансграничните наказателни 
дела. Укрепването на Евроюст и неговото прерастване в Европейска прокуратура е 
ключова цел, заложена в Договора, и по време на моя мандат планирам да постигна
значителен напредък в тази област.
Следващата ми цел – изграждането на силно и единно европейско пространство на 
основните права, означава трите системи на основните права, които имаме в ЕС 
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(Хартата на основните права на ЕС, Европейската конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи и основните права, гарантирани от конституциите на 
държавите-членки) да работят заедно ефективно, да се допълват и да се подсилват 
взаимно в интерес на всички хора в ЕС. Що се отнася до Хартата на ЕС (адресати на 
която са преди всичко институциите и органите на ЕС), моя основна задача ще бъде да 
се гарантира, че във всички предложени законодателни актове на ЕС са зачетени 
всички основни права от Хартата, включително човешкото достойнство, свободата на 
изразяване на мнение, правото на зачитане на личния живот, правото на собственост, 
свободата на стопанската инициатива, равенството пред закона, недискриминацията, 
достъпът до правосъдие и справедливостта в съдебните производства. Ще обърна 
специално внимание на оценките на въздействието и предложенията на други отдели на 
Комисията, за да гарантирам, че те са напълно съвместими с Хартата на основните 
права на ЕС. Също така смятам да укрепя законодателството на ЕС за защита на 
правата на детето и да гарантирам, че разполагаме със съвременна и съгласувана 
стратегия на политиката за борба срещу дискриминацията, основана на пол, раса, 
етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална 
ориентация (чл. 10 и чл. 19 от ДФЕС). Защитата на данните е особено важен въпрос.
Правото на зачитане на личния живот (чл. 7 от Хартата на ЕС) е от основно значение за 
личната свобода. Във време, когато съвременните технологии за обмен и съхранение на 
данни се превръщат в стандартен инструмент както в стопанската дейност (особено за 
новите маркетингови техники по Интернет), така и в държавната администрация 
(особено при дейности за предотвратяване на престъпления и правоприлагане), този 
въпрос изисква специално внимание. Аз съм твърдо убедена, че гражданите не могат да 
имат доверие на Европа, ако не проявим бдителност и не гарантираме, че личните им 
данни са защитени от неправомерно ползване, както и че гражданите имат право да 
решават сами дали техните данни да бъдат обработвани, или не. Поради това смятам да 
обединя правилата на ЕС за защита на данните в един съвременен и всеобхватен правен 
инструмент. Що се отнася до Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
основните свободи, ще работя в тясно сътрудничество със Съвета на Европа, за да 
гарантирам ефективната съгласуваност на нашите действия в областта на основните 
права, като съответно отчитаме различията в нашите компетентности. Ще работя 
заедно с председателя на ЕК за представянето във възможно най-кратък срок на 
предложение за мандат за преговори за присъединяването на ЕС към Конвенцията от 
Страсбург, предвидено в Договора от Лисабон . По отношение на защитата на 
основните права на национално равнище ще следя отблизо промените в конституциите 
и съдебната практика на националните конституционни или върховни съдилища и ще 
насърчавам обмена на съдебен опит между националните и европейските органи, за да 
се спомогне за изграждането на европейска култура на основните права. Ще възложа на 
Агенцията за основните права във Виена да подпомага Комисията в тази област.
По въпроса за следващия ми приоритет (Европа на гражданите) искам да се 
съсредоточа върху конкретни мерки за насърчаване и защита на правата на гражданите 
в тяхното ежедневие. Както е посочено в доклада на Ален Ламасур „Le citoyen et 
l'application du droit communautaire“ от 8 юни 2008 г., в тази област може и трябва да се 
работи още. Смятам да работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент за 
увеличаване на нашите усилия, за да гарантираме, че гражданите са по-добре 
осведомени за своите права и че съществуващите пропуски в правната уредба са 
запълнени. Според мен е необходимо да се обърне специално внимание, за да се 
гарантира, че европейските законодателни актове, които дават права на гражданите, се 
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въвеждат и прилагат бързо и ефективно. Ще запазя двустранния подход на 
партньорство с държавите-членки, за да гарантирам бързото привеждане на тяхното 
законодателство в съответствие със законодателството на ЕС, като няма да се 
поколебая да действам по-енергично, ако държавите-членки нарушават 
законодателството на ЕС в областта на гражданските права, особено ако не прилагат 
ефективно Директива 2004/38/ЕО относно свободното движение във всички 27 
държави-членки. Ще бъде отделено подобно внимание и на прилагането на нашето 
всеобхватно законодателство в областта на борбата с дискриминацията. Също така бих 
искала да започнем да обмисляме по какъв начин може да бъде най-успешно 
премахната дискриминацията, основана на националност, включително 
местожителство, в рамките на ЕС, която досега не е била предмет на съществуващото 
законодателство в областта на борбата с дискриминацията. В духа на Европа на 
гражданите и в съдействие с други членове на Комисията също така смятам да 
използвам новите възможности, предложени от Договора от Лисабон, за повишаване на 
ефективността на правата на гражданите на дипломатическа и консулска защита.

За тези три приоритета на политиката ще използвам инструментите, с които разполага 
Комисията, за да гарантирам по-ефективната комуникация по отношение на 
политиките на ЕС и тяхното конкретно значение за гражданите, включително чрез 
Интернет. Освен това заедно с председателя на ЕК ще се постараем всички въпроси във 
връзка с ЕС, които са от значение за гражданите, да бъдат предавани убедително и 
професионално. Смятам да дам своя принос, за да се гарантира в партньорство с 
Парламента, че всички граждани са добре осведомени за своите права и задължения в 
ЕС и са наясно с това какво прави и какво означава ЕС.

5. Какви конкретни законодателни и незаконодателни инициативи 
възнамерявате да предложите и съгласно какъв график? Какви конкретни 
ангажименти можете да поемете, по-специално във връзка с приоритетите и 
исканията на комисиите, приложени към настоящия въпросник, които 
попадат в  сферата на Вашия портфейл? Как лично бихте гарантирали 
доброто качество на законодателните предложения?

Скоро след като новата Комисия започне работа, ще предложа (заедно с члена на 
Комисията, отговарящ за вътрешните работи) план за действие за изпълнение на 
програмата от Стокхолм. Той ще включва подробен преглед на конкретни бъдещи 
действия на ЕС за изграждане и укрепване на европейското пространство на 
правосъдие, свобода и сигурност за гражданите. Програмата от Стокхолм включва 
около 170 инициативи, т.е. тя представлява законодателна програма, сравнима по много 
показатели с програмата за единния пазар за 1992 г. За ефективното изпълнение на 
програмата от Стокхолм са необходими целенасоченост и определяне на приоритети.
През първата част от моя мандат (2010-2012 г.) ще посветя времето и енергията си по-
конкретно на следните инициативи:

- Искам да постигнем значителен напредък в работата по създаване на европейското 
договорно право, за да се улеснят трансграничните сделки, особено при 
отношенията между търговци и потребители. За целта през 2010 г. с помощта на 
академичен опит от цяла Европа ще приключа работата по общата референтна 
рамка, която да бъде включена след това в правен инструмент, на който ще бъде 
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дадена необходимата гласност. Също така бих искала да ускоря работата по 
стандартните условия, които са основен инструмент за постигане на по-сигурни и 
свързани с по-ниски разходи отношения между търговци и потребители в рамките 
на нашия вътрешен пазар. Освен това бих искала да работя в тясно сътрудничество 
с Парламента и Съвета за успешното приключване на текущата законодателна 
процедура по директивата за правата на потребителите. Тази директива е от
основно значение за наличието на сигурни права на потребителите и на равни 
условия за работа на търговците. Един от моите приоритети ще бъде да гарантирам, 
че по-нататъшното развитие на тази директива е съгласувано с работата по 
европейското договорно право, което ще доведе до укрепване на правата на 
потребителите, а следователно – и до високо равнище на защита за тях. По всички 
въпроси, свързани с потребителите, ще работя в тясно сътрудничество с члена на 
Комисията, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите.

- Искам да постигнем бърз напредък по текущото предложение относно 
приложимото законодателство при брачни дела („Рим III“). Твърдо вярвам, че 
всички държави-членки ще вземат участие във всички политики на ЕС. Също така 
съм убедена обаче, че човешкото измерение на това предложение, благодарение на 
което би било възможно да се премахне голяма част от правната несигурност за 
децата и техните родители при често противоречиви положения между две страни, 
няма да ни позволи да чакаме повече. Ако няма друго решение, готова съм да 
представя предложение за засилено сътрудничество по „Рим III“ още през първите 
месеци от своя мандат. Засиленото сътрудничество в тази област ще бъде важен 
знак за всички държави-членки. Разбира се, искрено се надявам, че едно разумно 
предложение от Комисията, подкрепено от доста държави-членки, скоро ще 
привлече всички държави-членки и те ще го подкрепят.

- Във връзка с прилагането на права, дадени чрез законодателен акт на ЕС, мисля, че 
спешно се нуждаем от съгласуване на настоящите процедури за колективно 
обезщетение, съществуващи или предложени в различни области от политиките на 
ЕС. За целта ще предложа на члена на Комисията, отговарящ за здравеопазването и 
защитата на потребителите, и на този, отговарящ за конкуренцията, през 2010 г. да 
проведем заедно консултация с всички заинтересовани страни, за да гарантираме 
съгласуваност на гражданското процесуалното право и да потърсим възможни 
решения с цел да избегнем законодателството „на парче“.

- По въпроса за защитата на данните планирам да направя цялостен преглед на 
достиженията на правото на ЕС в областта на защитата на данните с оглед неговото 
незабавно осъвременяване. Смятам да обединя съществуващите правни 
инструменти (и по-конкретно Общата директива за защита на данните от 1995 г. и 
Рамковата директива за полицейското и съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси от 2008 г.) в един съвременен и пълен правен 
инструмент, който да отразява промените, въведени с Договора от Лисабон, и да 
бъде изцяло съгласуван с член 7 от Хартата на ЕС, като същевременно взема 
предвид бързото развитие на информационното общество.

- Когато се опитват да упражнят правото си на свободно движение или на доставка на 
стоки или услуги отвъд националните граници, гражданите на ЕС срещат твърде 
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много трудности.. Те трябва да могат до упражняват правата си като граждани на 
ЕС по същия начин, по който ползват правата си като граждани на собствената си 
държава. Първата ми задача в тази насока ще бъде да гарантирам цялостното 
прилагане на Директива 2004/38/ЕО относно свободното движение във всички 27 
държави-членки. Освен това през 2010 г. искам да изготвя подробен доклад за 
останалите преки или косвени пречки, създавани от националните граници, за 
ежедневието на гражданите и за ефективното упражняване на техните права, 
произтичащи от факта, че са граждани на ЕС. Въз основа на това ще внеса 
предложение за допълнително облекчаване (освен съществуващото 
законодателство) на упражняването на правата на гражданите на ЕС да се движат и 
живеят свободно на територията на държавите-членки съгласно член 21, параграф 2 
от ДФЕС. Също така искам да проуча потенциалната добавена стойност от 
използването на член 18, параграф 2 от ДФЕС за премахването, когато е уместно и 
практично, на дискриминацията на основание гражданство, включително 
местожителство, която все още намалява ефекта от гражданството на ЕС.

- Що се отнася до гражданскоправните въпроси, ще преразгледам Регламент 
Брюксел I относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни 
решения по граждански и търговски дела, за да се премахне екзекватурата за 
решения в областта на гражданското и търговското право и да се разшири обхватът 
на принципа на взаимно признаване към области, които все още не попадат в него.

- По отношение на борбата с дискриминацията на основание пол, расов или 
етнически произход, увреждане, възраст или сексуална ориентация, (вж. чл. 10 и 
чл. 19 от ДФЕС), ще изпълня изцяло функциите си с оглед приемането на 
законодателни предложения, внесени от Комисията през 2008 г. (недискриминация 
извън работното място, отпуск по майчинство, самостоятелно заети работници).
Също така ще работя за постигането на цялостно и действително равно третиране 
на жените и мъжете в целия ЕС, с по-видими практически резултати, като 
подкрепям работата по Харта на жените с цел отбелязване на 15-тата годишнина на 
Конференцията от Пекин през 2010 г., за която председателят Барозу се застъпи в 
речта си на пленарното заседание на Европейския парламент през септември 2009 г. 
За мен Европейският институт за равенство между половете е много важен и ще 
получи цялата ми подкрепа, за да може да започне да функционира във Вилнюс до 
лятото на 2010 г. Същевременно трябва да разработим съвременна стратегия за 
насърчаване на равенството между жените и мъжете и през 2010 г.  смятам да 
представя многогодишна стратегия в тази област. Също така през първата година от 
моя мандат ще бъде представена стратегия по въпросите на уврежданията за 
периода от 2010 г. нататък. Като цяло искам да засиля дейностите по подобряване 
на осведомеността сред населението за напредъка на обществото, постигнат от ЕС 
през последните десетилетия във връзка с борбата с дискриминацията. Ще работя в 
тясно сътрудничество с члена на Комисията, отговарящ за заетостта, социалните 
въпроси и социалното приобщаване, по всички въпроси, свързани с борбата с 
дискриминацията, особено във връзка с положението на ромското население в ЕС, и 
със социалните права.

- Смятам, че насилието над жените е сериозен проблем в нашето общество, който 
засяга европейските ценности и е важен за всички 27 държави-членки. Поради това 
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искам да работя върху решителен общ отговор на това явление и да разработя рамка 
на политиката, в която институциите на ЕС и държавите-членки могат съвместно да 
се борят срещу насилието над жените.

- Ще работя заедно с председателя на ЕК по предложението, което следва да бъде 
представено под негово ръководство, за подготовката за присъединяването на ЕС 
към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (член 6, 
параграф 2 от ДЕС), както и за представяне на препоръки за започване на преговори 
със Съвета на Европа възможно най-рано през 2010 г.

- Ще работя заедно с председателя и заместник-председателя на ЕК, отговарящ за 
междуинституционалните отношения и администрацията, за да представим, под 
ръководството на председателя и на основание член 24, параграф 1 от ДФЕС, както 
и въз основа на резултатите от обществената консултация, започнала през 2009 г., 
регламент за процедурите и условията, необходими за новата гражданска 
инициатива, предвидена в чл. 11 от ДЕС.

- Също така през първата половина от мандата си ще засиля работата по 
електронното правосъдие като ефективен инструмент за лесен и небюрократичен 
достъп до законодателството във всички 27 държави-членки, както и ще разгледам 
други конкретни мерки за подобряване на обучението на съдиите и изграждането на 
европейска правна култура сред адвокатите от държавите-членки (например чрез 
нова програма „Еразъм за съдии“).

- Бих искала да подновя съществуващата програма „Граждани за Европа“, която 
приключва през 2013 г. Следващото издание на тази програма би било насочено към 
практически програми, укрепващи европейската идентичност (като 
побратимяването на градове), културен и езиков обмен, както и конкретен опит от 
нашите общоевропейски ценности.

Нека посоча също така два проекта, по които бих искала да работя в средносрочен 
план:

- преминаването от първите елементи на изграждане на европейското договорно 
право (обща референтна рамка, стандартни условия, права на потребителите) към 
европейски граждански кодекс под формата на доброволен инструмент за 
подобряване на съгласуваността, на доброволно възприета 28-ма уредба на 
договорното право или на по-амбициозен проект;

- прерастването на Евроюст в Европейска прокуратура, така както е предвидено в 
член 86 от ДФЕС.

Според мен достъпът на гражданите до информация за институциите и 
законодателството на ЕС е важен елемент от европейското гражданство. Поради това 
Службата за публикации, която е обща за всички институции на ЕС, ще има моята 
пълна подкрепа да създаде през моя мандат единен портал за достъп до 
законодателството на ЕС, който да обхваща всички етапи на процедурите по вземане на 
решения, включително транспонирането на законодателството на ЕС в националното 
законодателство, както и на съдебната практика на Съда на ЕС и на националните 
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съдилища, които прилагат правото на ЕС.

Що се отнася до необходимостта от осигуряване на добро качество на законодателните 
предложения, за мен това ще бъде хоризонтална задача във всички области от моя 
портфейл. Качествените законодателни предложения са първата стъпка към успешното 
прилагане и ефективното изпълнение на достиженията на правото, така че ЕС да 
постигне осезаеми резултати в служба на гражданите.


