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ОТГОВОРИ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ВЪПРОСНИК НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА 

Илва ЙОХАНСОН 

Кандидат за член на Комисията с ресор „Вътрешни работи“ 

 

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? Как ще осъществявате интегрирането на принципа на 
равенство между половете и как ще интегрирате перспектива за равенство между 
половете във всички области на политиката от Вашия портфейл? 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? 

В началото на политическата си кариера, когато Швеция възнамеряваше да 
кандидатства за членство в ЕС, смених политическата партия и се присъединих към 
политическото семейство, което подкрепяше членството в ЕС. Тази промяна на 
политическата принадлежност беше мотивирана от твърдото ми убеждение, че Европа е 
правилният избор и място за моята страна. Вярна на това си убеждение, по време на 
кампанията за референдума активно агитирах за членството на Швеция в ЕС. За мене 
беше голяма чест да бъда част от шведското правителство, когато Швеция се 
присъедини към ЕС. Оттогава няколко пъти участвах в шведското правителство. 

Убедена европейка съм и твърдо вярвам в европейската интеграция и сътрудничество. 
След присъединяването на Швеция към ЕС участвах активно на европейските проекти 
в различни политически роли и качества. Последно като министър на заетостта в 
Швеция играх активна роля в областта на заетостта и изграждането на социална Европа. 
През цялата си кариера работих, ръководейки се от принципа на сътрудничество, и 
възнамерявам да продължа по този път, когато работя по стратегическата програма на 
Комисията. Европейският съюз се основава на общи ценности и твърдо вярвам, че 
преодоляването на общите предизвикателства може да стане само на основата на тези 
ценности, чрез компромиси и сътрудничество, които са крайъгълните камъни на 
европейския начин на съвместна работа. 

Като министър съм горда, че участвах в определянето на политиката в областта на 
заетостта, интеграцията и миграцията. Бях министър в пет различни правителства. 
Всички те бяха миноритарни правителства, при които тясното сътрудничество между 
политическите групи беше от основно значение, а доброто сътрудничество с парламента 
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беше ключово. Схващам сътрудничеството с Европейския парламент като предпоставка 
за успех и желая това да продължи да бъде ключов момент от моя мандат. Крепкото 
сътрудничество с Европейския парламент ще подплати задачите ми като комисар в 
областта на вътрешните работи. 

Интегрирането на свързаните с пола аспекти във всички области на политиката е нещо, 
което приемам присърце и по което работя от години. Приложих на практика принципа 
на равенство между половете и имам сериозен опит в областта на бюджетирането, 
съобразено с равенството между половете, което е важен инструмент за интегрирането 
на принципа на равенство между половете във всички действия на правителството. 
Всички решения в областта на политиката, които засягат хората, засягат по 
подразбиране както мъжете, така и жените. При всеки избор на политика и бюджет е 
важно да се отчита въздействието му както върху мъжете, така и върху жените и той да 
се разработва в съответствие с тази преценка. Отделните статистически данни за мъжете 
и жените с оглед на избора на политика са ключов инструмент за тази цел. 

Това е залегнало също така в член 8 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз, съгласно който „[в]ъв всички [свои] дейности, Съюзът полага усилия за 
премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и 
жените“. То e част и от Стратегическия ангажимент на Комисията за равенство между 
половете за периода 2016—2019 г., в който се посочва, че насърчаването на равенството 
между половете трябва да се гарантира чрез прилагане на аспектите, свързани с 
равенството между половете, във всички дейности на ЕС. По този въпрос имам богат 
личен опит на правителствено равнище в държава членка, което според мен ще ми бъде 
полезен в новата ми роля. 

Новоизбраният председател Фон дер Лайен отдава на равенството между половете 
голямо значение и се ангажира да даде личен пример, като формира колегиум, в който 
има баланс между половете. Възнамерявам да приложа същия принцип към своя екип. 

Ангажирам се също така да развивам започналата през февруари кампания, налагаща 
участието на жени във всякакви експертни групи, и да внимавам за това обществените 
прояви, организирани от Комисията, да включват експертни групи с балансирано 
представителство на половете. Ще поставям тези въпроси и когато обсъждам 
собственото си участие в прояви и експертни групи. 

Новата стратегия за равенство между половете предоставя възможност за по-нататъшно 
развитие на концепцията и интегрирането на принципа на равенство между половете във 
всички политики на ЕС. Засиленото интегриране на принципа на равнопоставеност 
между половете при изготвянето на политики води до по-добро използване на ресурсите, 
прави политиките по-ефикасни, подкрепя устойчивото развитие и създава по-
справедливи общества. Комисията ще продължи да отчита въздействието върху 
половете при изготвянето на всички свои предложения. Това въздействие ще бъде 
отразявано в обяснителния меморандум на съответните предложения. 

Интегрирането на принципа на равенство между половете се прилага в рамките на 
бюджетния процес, като целта е да се гарантира, че в бюджетната политика и за 
разпределението на ресурсите, както и при разработването на политиките се отчитат 
потребностите и условията на жените и мъжете, момичетата и момчетата. 
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Интегрирането на принципа на равенство между половете означава също така да се 
обърне специално внимание, във всички дейности, свързани с моя ресор, на 
въздействието на всяка инициатива върху ролята на жените в икономиката и обществото 
като цяло. Има редица начини, по които това ще окаже практическо въздействие върху 
моя ресор, като например насърчаването на ролята на жените представители в областта 
на правоприлагането или въздействието, което финансирането в областта на подкрепата 
за мигрантите оказва върху мъжете и жените. 

Що се отнася до независимостта при изпълнение на моите задължения, това е ценност, 
която е дълбоко залегнала в моето образование, моето възпитание и моята социална и 
културна идентичност. Освен това имах дългогодишна кариера в политиката в рамките 
на политическа култура, която е формирана от прозрачността. Бях член на националния 
парламент и министър в шведското правителство от 1988 г. досега, с изключение на 
няколко години. През цялата си кариера независимостта и почтеността са основни 
ценности на всички заемани от мен длъжности. Възнамерявам да продължа да работя по 
същия начин и в следващата си функция. 

Вярвам, че притежавам необходимата квалификация и професионален опит, за да 
допринеса за общия европейски интерес. Възнамерявам да работя в тясно 
сътрудничество с колегите си комисари и заместник-председатели и да съдействам на 
колегиума по най-добрия възможен начин за изпълнение на приоритетите на 
Европейския съюз, както посочи новоизбраният председател в политическите си насоки. 

От момента на назначаването си се ангажирам да спазвам безпрекословно задълженията 
съгласно Договора за независимост, прозрачност, безпристрастност и отдаденост, 
предвидени в член 17, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и в член 245 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз. 

Безпрекословно ще спазвам буквата и духа на Договора, по-специално задължението да 
действам в европейския интерес и без да приемам инструкции. Също така ще спазвам 
Кодекса за поведение на членовете на Европейската комисия и неговите разпоредби 
относно конфликтите на интереси. Моята декларация на интереси е попълнена, 
публично оповестена и ще бъде актуализирана, ако се налагат промени в нея. 

 

2. Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент 

Как бихте определили Вашата роля като член на колегиума на членовете на 
Комисията? В какво отношение считате, че сте отговорна 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? Готова ли сте да предоставяте на Парламента 
информация и документи във връзка с предвидени инициативи или текущи 
процедури на равнопоставени начала със Съвета? 

Горда съм, че участвах в определянето на политиката в областта на заетостта, 
интеграцията и миграцията като министър в шведското правителство. През есента на 
2015 г. отговарях за координирането на всички действия на правителството, свързани с 
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управлението на миграцията и положението с интеграцията в Швеция. Моята задача 
беше да гарантирам, че съответните министри и съответните публични органи работят 
заедно по координиран начин. Този конкретен опит, заедно с богатия ми опит в 
правителството, доказва моята подготвеност и готовност да се справя с трудните 
предизвикателства на ресора „Вътрешни работи“. 

Европейският съюз действа на основата на хуманитарните си ценности, като през 
последните пет години го доказа чрез спасяването на човешки живот и защитата на 
хората, които бягат от война и преследване. Съюзът също така играе важна роля в света. 
Вдъхновението ми е да работя за Европейски съюз, в който заедно гарантираме 
сигурността и безопасността, които хората очакват и заслужават навсякъде в 
Европейския съюз. 

Това, което ме мотивира, е да предложа на гражданите решение на проблемите, които 
ги вълнуват. Гражданите на ЕС смятат миграцията и сигурността за две от най-големите 
предизвикателства пред Европа. Миграцията и сигурността са сред приоритетите и ще 
бъдат в центъра на политиката на следващата Комисия. Многоаспектното, надхвърлящо 
границите на отделните политики, международно измерение на миграцията и 
сигурността през последните години подчерта значението на това да има по-голяма 
съгласуваност и координация на равнището на ЕС и на международно равнище. 
Ефективното управление на миграцията, защитата на външните граници и 
гарантирането на сигурността ще продължат да бъдат първостепенна задача за ресора 
„Вътрешни работи“ и ще останат в центъра на политическото внимание. 
 

Роля и сътрудничество с Европейския парламент и неговите комисии 
 
Ако бъда одобрена за член на Комисията, ще поема пълна политическа отговорност за 
дейностите в моята област на компетентност, както беше посочено в писмото за 
определяне на ресора, което получих от новоизбрания председател на 10 септември 
2019 г. Отдавам голямо значение на принципа на колегиалност и смятам, че той е много 
ценен, като възнамерявам да си сътруднича пълноценно с другите членове на колегиума 
при разработването и прилагането на нови инициативи на политиката. 

Както е посочено по-горе, сътрудничеството с Европейския парламент е от 
първостепенно значение за мене. Ще работя с Парламента и съответните комисии на 
всички етапи както на процеса на разработване на политиките, така и на политическия 
диалог. 

Ефективното междуинституционално сътрудничество е от основно значение за 
функционирането на институционалната система на ЕС и за ефикасността и 
легитимността на системата на ЕС за вземане на решения. То се основава на определени 
ръководни принципи, които съм твърдо решена да следвам. Те включват откритост, 
взаимно доверие, ефикасност и редовен обмен на информация. Политическите насоки и 
писмата за определяне на ресора на новоизбрания председател Фон дер Лайен напълно 
отразяват тези принципи и подчертават намерението ѝ да укрепи специалната връзка 
между Европейския парламент и Комисията. Ако бъда одобрена за член на Комисията, 
ще работя за постигането на тази цел, като спазвам всички разпоредби на Рамковото 
споразумение от 2010 г. и на Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество от 2016 г. Ще основа взаимодействия си с Парламента на откритост, 
прозрачност и конструктивност, за да изградя отношения на взаимно доверие. 
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В съответствие с политическите насоки на новоизбрания председател Фон дер Лайен ще 
бъда на разположение за участие в пленарните заседания, всички релевантни заседания 
на комисиите и тристранните обсъждания. Ще се уверя, че парламентарните комисии 
участват във всички основни етапи на досиетата, за които отговарям, като същевременно 
напълно съзнавам значението на равното третиране на Парламента и Съвета. Това е не 
само изискване на обикновената законодателна процедура, но и необходимост за всеки 
член на колегиума. 

Ангажирам се също така да гарантирам, че отношенията с поверените ми служби се 
основават на принципите на лоялност, доверие, прозрачност, двупосочно движение на 
информацията и взаимопомощ. По-конкретно ще гарантирам редовен обмен на 
информация с председателите на съответните парламентарни комисии и пряка 
комуникация с членовете на комисиите и ще бъда на разположение за двустранни срещи. 
Ще гарантирам също така, че Европейският парламент бива редовно информиран, 
особено преди важни събития и на ключови етапи от международни преговори в 
областите, за които отговарям. 

Ще гарантирам също така, че на попадащите в моя ресор въпроси на членовете на 
Европейския парламент до Комисията се дават бързи и точни отговори. Ще се явявам на 
пленарните заседания на Европейския парламент и/или пред неговите комисии винаги 
когато е необходимо да отговоря на въпрос или да дам конкретен отговор. 
 

Прозрачност 
В политическите насоки на новоизбрания председател Фон дер Лайен се подчертава, че 
за да се възстанови доверието на гражданите в Съюза, нашите институции следва да 
бъдат открити и безупречни по въпросите на прозрачността. Ще работя в тясно 
сътрудничество с Европейския парламент и Съвета за постигането на повече 
прозрачност в законодателния процес. Гражданите трябва да знаят с кого се срещаме и 
дискутираме и какви позиции защитаваме по време на законодателния процес — ние, 
институциите, които работим в тяхна услуга. Укрепването на междуинституционалното 
сътрудничество чрез насърчаване на легитимността и отчетността ще повиши 
ефикасността и доброто управление на ЕС. 

Твърдо съм решена да прилагам широкообхватните разпоредби за прозрачността и 
обмена на информация на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 
парламент и Комисията и Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество. Ще гарантирам по-специално, че тези разпоредби се спазват в 
рамките на структурирания диалог и при другите си контакти с парламентарните 
комисии. 

Освен това предложенията за политики, за които отговарям, ще се основават на 
надлежни консултации с експерти и обществеността, в съответствие с принципите за по-
добро регулиране. 
 

Последващи действия във връзка с позициите и исканията на Парламента за 
законодателни инициативи 
Новоизбраният председател Фон дер Лайен подкрепя правото на Европейския 
парламент на инициатива. Тя пое ангажимент Комисията под нейно ръководство да 
предприема действия във връзка с резолюциите на Европейския парламент, приети с 
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мнозинство от неговите членове, като изготвя законодателен акт, при пълно зачитане на 
принципите на пропорционалност, субсидиарност и по-добро законотворчество. 
Напълно подкрепям тази цел и като част от ангажимента на следващия колегиум за по-
задълбочено партньорство с Европейския парламент ще работя заедно с Парламента на 
всеки етап от обсъждането на резолюциите съгласно член 225 от ДФЕС. Ангажирам се 
да работя в тясно сътрудничество със съответните парламентарни комисии и да 
участвам активно и пълноценно в изготвянето на резолюциите по член 225 от ДФЕС. 
Твърдо вярвам, че това ще подобри диалога, ще насърчи доверието и ще създаде 
усещането за съвместна работа за постигането на обща цел. 

Комисията също така ще отговаря ефективно на резолюциите на Парламента в срок от 
три месеца след приемането им, в съответствие с Рамковото споразумение. Комисията 
ще осигури политически надзор на процеса. 
 
Предоставяне на информация и документи 
В допълнение към изложеното по-горе относно гарантирането на участието на 
парламентарните комисии във всички основни етапи на досиетата, за които отговарям, 
едновременно и на равна нога със Съвета, напълно съзнавам, че предоставянето на 
информация и документи е съществен аспект на задълбочаването на партньорството 
между Европейския парламент и Комисията. Ето защо съм твърдо решена да прилагам 
всички релевантни разпоредби на Рамковото споразумение между двете институции и 
на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. В Договора 
от Лисабон се предвижда равенството на Парламента и Съвета като съзаконодатели и аз 
ще гарантирам, че то се спазва от гледна точка на начина, по който информацията се 
споделя в областите, за които отговарям. 

 

 

Въпроси по конкретен сектор 
 

1. Какви ще бъдат Вашите основни приоритети в рамките на портфейла, който 
Ви е поверен, и като се има предвид, че Вашият портфейл се припокрива до 
голяма степен с портфейла на заместник-председателя за съхраняване на 
европейския ни начин на живот, можете ли да посочите конкретните 
области, за които ще отговаряте Вие, и тези, за които ще отговаря заместник-
председателят? Поемате ли ангажимент да се явявате пред комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи при поискване и поне 
два пъти годишно? 

В политическите си насоки новоизбраният председател заяви, че ни е необходимо ново 
начало в областта на миграцията и убежището чрез нов пакт за миграцията и убежището. 

Моят подход ще бъде да изслушвам внимателно различните виждания и да спомагам за 
намирането на допирни точки въз основа на общите ни ценности и хуманитарните ни 
отговорности. Въз основа на вече свършената работа и постигнатите до момента 
резултати ще разгледам всички елементи на политиката в областта на миграцията и 
убежището. От съществено значение е да възприемем цялостен подход, насочен към 
борба с незаконната миграция, укрепване на външните граници, политики на връщане, 
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разработване на законни пътища за миграция, интеграция на мигрантите и 
сътрудничество с нашите партньори извън ЕС. Във всички тези области нашите 
хуманитарни задължения ще останат на първо място в моите съображения. Ще следя за 
това новият пакт за миграцията и убежището да прокара правилния баланс между 
отговорност и солидарност и да предложи прагматични и реалистични решения. Можем 
да постигнем напредък само като вземем предвид позициите и на Европейския 
парламент, и на Съвета. Ще бъде необходим редовен диалог, за да се намери обща 
основа. 

Друг от основните ми приоритети е да се попълнят пропуските в нашия подход към 
вътрешната сигурност на ЕС и да се гарантира, че Съюзът е способен да се справи с 
новите заплахи, пред които сме изправени. Ще се стремя към по-нататъшно подобряване 
на сътрудничеството и обмена на информация между правоприлагащите органи и ще 
продължа да изграждам ефективен Съюз на сигурност. Съюзът на сигурност излиза 
извън рамките на концепцията за сътрудничество на национално равнище и отива в 
посока на подход на сътрудничество с цел защита на колективната сигурност на Съюза. 
Неговата цел е да се ограничи пространството на действие на враждебно настроените 
лица и да се изгради устойчивост срещу нападения от гледна точка на начина, по който 
ЕС и държавите членки реагират, когато е необходимо. За постигането на тези цели ще 
се съсредоточа преди всичко върху осигуряване на прилагането на съществуващото 
законодателство, по-специално и най-вече на новото основополагащо законодателство, 
което беше прието наскоро, в области като оперативната съвместимост и борбата с 
тероризма. Борбата с тероризма и екстремисткото насилие, организираната престъпност, 
сексуалното насилие над деца и сексуалната експлоатация на деца, както и 
киберпрестъпността ще продължат да бъдат ключови области. По-специално ще се 
стремя към полагането на повече усилия за лишаване на терористите от средства и 
пространство за планиране, финансиране и извършване на нападения. 

В тази посока ще видя как можем да подобрим структурата на нашето сътрудничество в 
областта на правоприлагането и ще осигуря необходимите технологични иновации, за 
да сме в състояние да се справяме с нови и надигащи се заплахи. Цифровата ера, в която 
живеем, носи както нови предизвикателства, така и нови възможности. Важна част от 
това ще бъде създаването на балансирана правна уредба по предложението за 
предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн. Ще работя 
също така, за да осигуря прилагането на нашите закони не само офлайн, но и онлайн, и 
за това лицата, които нарушават наказателните норми, да понесат отговорността за това, 
дори когато се крият зад анонимността, осигурявана от съвременните технологии. Това 
ще включва също така по-нататъшни усилия за предотвратяване на радикализацията 
както офлайн, така и онлайн. Цифровият свят, въпреки всичките си ползи за обществото, 
създаде пространство, в което престъпниците действат при привидната безнаказаност. 
Това е недопустимо. Трябва да подготвим правоприлагането за света на цифровите 
технологии. 

Пряко следствие на предизвикателствата, свързани с миграцията и сигурността, през 
последните години беше поставянето под въпрос на Шенгенското пространство. 
Бързото връщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство на свободно 
движение без контрол по вътрешните граници е основен приоритет. Това ще изисква, на 
първо място, да насочим усилията си към прилагането на настоящите шенгенски 
правила, включително с оглед на проправянето на пътя за бъдещо разширяване на 
Шенгенското пространство, и, на второ място, да проучим как да подобрим настоящите 
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шенгенски правила. Реформата на нашата система за предоставяне на убежище и 
политиката на връщане, както и напълно ефективното управление на външните граници, 
включително полагането на повече усилия за борба с контрабандата, ще допринесат 
допълнително за възстановяването на доверието в Шенгенското пространство. Един от 
ключовите елементи в това отношение ще бъде ускоряване на бързото въвеждане в 
действие и на постигането на пълна оперативност на подсилената Европейска агенция 
за гранична и брегова охрана, която играе централна роля за наличието на силна и 
ефективно управлявана външна граница, в съответствие с политическите насоки. 

За постигането на напредък по тези ключови приоритети ще работя в тясно 
сътрудничество със заместник-председателя, отговарящ за съхраняването на 
европейския ни начин на живот. Новоизбраният председател ясно заяви, че заместник-
председателите и членовете на Комисията имат различни роли. Както е посочено в 
Основните принципи на методите на работа на новоизбрания председател за следващата 
Комисия, Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ ще се отчита пряко на 
мен. Заместник-председателят ще дава насоки и ще координира моя ресор, както и 
няколко други ресора, с подкрепата на Генералния секретариат. Той ще председателства 
групата на комисарите, която обединява няколко членове на Комисията и различни 
отдели на службите с цел формиране на съгласувани политики и постигане на резултати. 
Такъв цялостен подход, който обхваща всички нива на управление, ще бъде от решаващо 
значение за постигането на успех в посочените по-горе области на политиката и аз 
активно ще участвам в това начинание. 

Заедно с всички останали членове на Комисията ще допринеса за укрепване на 
специалното партньорство на Комисията с Европейския парламент. Ценя високо 
солидната връзка с Европейския парламент и ще направя така, че това да се прилага в 
областта на вътрешните работи. Ще се явявам редовно пред комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи — поне два пъти годишно. Ще участвам в 
междуинституционалните обсъждания на законодателните предложения и ще се срещам 
с комисията винаги когато присъствието ми се смята за необходимо. Активната работа 
с членовете на този Парламент, по-специално с членовете на тази комисия, ще бъде от 
съществено значение за напредъка по нашите основни приоритети в тази област. 

 

2. Как възнамерявате да се възползвате от правомощията на Комисията, за да 
гарантирате пълното транспониране и прилагане на съществуващите 
законодателни инструменти на ЕС в областта на убежището? Ще 
поддържате ли представените през 2016 г. предложения за обща европейска 
система за убежище? Как ще гарантирате, че тези инициативи ще доведат до 
устойчиво решение, основано на солидарност и справедливо разпределение 
на отговорностите, както е посочено и разработено в позицията на 
Парламента относно преработения Регламент от Дъблин и залегнало в 
член 80 от ДФЕС? Ще се застъпите ли за прилагането на ДФЕС и за 
гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета за приемането на 
предложенията за реформа на общата европейска система за убежище? Как 
ще следите и оценявате въздействието на формалното, неформалното и 
финансовото сътрудничество с трети държави в областта на основните 
права на лицата, търсещи убежище, и на мигрантите, и как ще държите 
Парламента в течение по отношение на тези оценки? Какви мерки бихте 
предложили, за да гарантирате, че висшият интерес на придружените и 
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непридружените малолетни или непълнолетни лица е първостепенно 
съображение във всички мерки, свързани с тях, и че те получават закрила и 
подкрепа в съответствие с Конвенцията за правата на детето? 

В качеството си на пазителка на Договорите Комисията играе ключова роля за 
осигуряване на пълното транспониране и прилагане на съществуващите законодателни 
инструменти на ЕС в областта на убежището. Процедурите за нарушение са инструмент 
за постигане на нашите цели на политиката и няма да се поколебая да използвам тези 
правомощия, когато законите и практиките на държавите членки са несъвместими с 
правото на ЕС. В областта на убежището ще продължа да се стремя както към 
привеждането в изпълнение, така и към извършването на законодателна реформа за 
постигане на всеобхватна, функционираща и наистина обща система за убежище, която 
да осигурява надеждна закрила на нуждаещите се от такава, да предотвратява 
вторичните движения и да постига резултати по отношение на връщането на лицата, 
които нямат право да останат в Европейския съюз. Същевременно ще продължа да 
провеждам редовен диалог с държавите членки и да предлагам конкретна оперативна и 
финансова подкрепа, която да им помогне да се справят с предизвикателствата, пред 
които са изправени, но също така да осигури пълното спазване на правото на ЕС. 

Що се отнася до реформата в областта на убежището, приветствам Европейския 
парламент за скоростната му работа за определяне на първоначалната му позиция по 
повечето от сложните инструменти, които са част от реформата. За да се постигне 
напредък, сега трябва да подновим дебата и да разширим обхвата му, като се опрем на 
постигнатото досега. Преди реализирането на новия пакт за миграцията и убежището ще 
осигуря провеждането на редовен диалог с Европейския парламент и Съвета, за да 
установим кои са допирните точки за постигане на балансиран компромис. Знаем, че 
има много нерешени спорни въпроси, но също така трябва да сме наясно, че намирането 
на решение е от съществено значение за съществуването на устойчива система за 
миграция и убежище. Ще бъде важно също така в новия пакт да бъде възприет цялостен 
подход, като политиката в областта на убежището бъде поставена в контекста на пълния 
набор от политики в тази област: взаимовръзките между политиките и мащабът на 
предизвикателството водят до това, че не можем да пренебрегнем нито един аспект. 

Въз основа на този нов подход съществуващите предложения, които вече са били 
представени, ще бъдат подложени на повторна оценка и е възможно да бъдат 
преразгледани, като същевременно отчетем постигнатия голям напредък по няколко от 
досиетата. Възнамерявам по-специално да съсредоточа усилията си върху 
установяването на всички форми на солидарност, за да се гарантира, че всички държави 
членки допринасят по смилен начин за осигуряването на подкрепа на тези държави, 
които са подложени на най-голям натиск. Намирането на устойчиви решения, основани 
на солидарност и справедливо споделяне на отговорността — елементи, които 
вдъхновиха позицията на Парламента по преработения Регламент от Дъблин — ще 
продължат да бъдат ключови фактори, ръководещи работата ми.  

В работата ми по реформата в областта на убежището имам за цел преодоляване на 
различията и намиране на допирни точки въз основа на общите ни ценности и 
хуманитарните ни отговорности. За да може което и да било решение да бъде устойчиво 
и съобразено с бъдещите предизвикателства, нашата цел следва да бъде да постигнем 
възможно най-широко сближаване на позициите по трудните въпроси, които са на 
дневен ред. 
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В тясно сътрудничество със заместник-председателя, отговарящ за съхраняването на 
европейския ни начин на живот, върховния представител/заместник-председател и 
другите членове на Комисията ще продължа да изграждам партньорства с трети държави 
по целия набор от политики в областта на миграцията, които да бъдат взаимноизгодни 
за страните. Зачитането на основните права е толкова важно в този контекст, колкото и 
за другите аспекти на политиката в областта на миграцията и убежището. Гарантирането 
на спазването, при всички обстоятелства, на принципа на забрана за връщане, 
гарантирането на справедлив процес и достъп до ефективни правни средства за защита 
са принципи, които са дълбоко залегнали в нашата политика и правна уредба. Наличието 
на сериозни гаранции за основните права ще бъде ключов аспект на всяко формално, 
оперативно и финансово сътрудничество с трети държави. Като част от новия пакт за 
миграцията и убежището ще преценим как по най-добър начин да следим и оценяваме 
спазването на тези права, като се ангажирам редовно да предоставям информация на 
Парламента за постигнатия напредък. Заедно с върховния представител/заместник-
председател и другите колеги ще разчитам на работата и анализа на делегациите на ЕС 
и на европейските служители за връзка по въпросите на миграцията, които са нашите 
очи и уши на място. Служителите за връзка по въпросите на миграцията, разположени 
от ЕС и от държавите членки в партньорските държави на произход, транзитно 
преминаване и местоназначение, ще продължат да играят важна роля за оперативното 
прилагане на цялостния подход за мобилизиране на действията и ресурсите на ЕС във 
външната ни дейност по управление на миграцията. 

Висшите интереси на детето ще бъдат основен стълб на всяка нова инициатива в тази 
област, като ще продължа да затягам правилата за закрила на децата, по-специално на 
непридружените малолетни и непълнолетни лица, при пълно зачитане на Конвенцията 
за правата на детето. Комисията следи отблизо прилагането на правните гаранции по 
отношение на децата мигранти, включително на задължението винаги да се отчитат 
техните висши интереси, и ще продължи да го прави. 

 

3. В рамките на един цялостен подход към миграцията, какви решения 
предвиждате във връзка с дейностите по издирване и спасяване в 
Средиземно море и пустините, за да не се допуска мигрантите да умират по 
миграционните маршрути към Европа? Как оценявате в тази връзка ролята 
на законните пътища на миграция, каквито са презаселването, 
хуманитарните визи и трудовата миграция? Как оценявате ролята на 
либийската гранична и брегова охрана в дейностите по издирване и 
спасяване в Средиземноморието с оглед на съобщенията за нарушения на 
правата на човека и доказаните връзки с трафикантите на хора в Либия? По 
отношение на спасяването на човешки живот в Средиземно море бихте ли 
подкрепили инициативата на държави членки като Франция и Германия за 
временна схема за сваляне на брега на хора, спасени в Средиземно море, за 
да се заменят прилаганите понастоящем ad hoc решения? Как ще 
гарантирате, че оказването на хуманитарна помощ не се криминализира в 
съответствие с така наречената „Директива за подпомагането“? Кои са 
Вашите приоритетни мерки, от една страна, за борба с трафика на хора и 
контрабандистите на хора, така че да се прекъснат техните бизнес модели и 
да се затвори празнината, в която те действат в рамките на Европейския 
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съюз и извън него, а от друга страна — да се предоставя необходимата 
защита и подкрепа на жертвите на трафика на хора? 

Както новоизбраният председател подчертава в политическите си насоки, спасяването 
на човешки живот винаги е било и ще продължи да бъде приоритет на Комисията. Наш 
морален дълг и правно задължение е да спасяваме човешкия живот в морето и да 
осигурим закрила на лицата, бягащи от преследване и опасност, при която могат да 
пострадат тежко, включително в резултат на война или конфликт. Новият пакт за 
миграцията и убежището ще подкрепи този императив по различни начини, 
включително чрез отварянето и разширяването на безопасни и законни пътища за 
миграция, осигуряването на надежден и устойчив подход към търсенето и спасяването 
и борбата с контрабандата на мигранти. Работата по тези три цели ще бъде основен 
приоритет. 

Европа носи отговорност да подкрепя общностите, приемащи бежанци извън ЕС, и да 
помага бежанците да получават основна хуманитарна помощ, както и да живеят 
достойно. Освен това Европа трябва да остане място на закрила за онези, които се 
нуждаят от такава. В допълнение към ускоряване на реформата на системата ни за 
предоставяне на убежище и в съответствие с политическите насоки, бих искала да 
проправя законни и безопасни пътища за миграция към Европейския съюз. 
Презаселването отбеляза успех, като ЕС е световен лидер в усилията за презаселване. С 
оглед обаче на нарастващите нужди в световен мащаб е необходимо да се направи 
повече. Ето защо ще продължа да работя с държавите членки, за да гарантирам, че се 
полагат повече усилия за презаселване. Освен това ще преценя по какви начини може да 
се окаже подкрепа на създаването на хуманитарни коридори за оказване на спешна 
помощ на нуждаещите се. 

Вярвам, че за да бъде ефикасна, политиката на ЕС в областта на миграцията следва да се 
основава на всеобхватен подход, при който един от нашите инструменти за борба с 
незаконната миграция е улесняването на добре управляваната и организирана законна 
миграция. Изправени сме пред все по-нарастваща нужда от законна миграция за нашите 
пазари на труда, за да останем конкурентоспособни и да се подготвим за дългосрочните 
демографски предизвикателства. Сътрудничеството в областта на законната миграция 
може също така да стимулира третите държави да си сътрудничат по-добре с ЕС, 
например в областта на обратното приемане. 

Ще продължа да работя за нов, по-устойчив, надежден и постоянен подход към 
търсенето и спасяването, който ще бъде част от новия пакт в областта на миграцията и 
убежището. Търсенето и спасяването се уреждат главно от международното право, което 
националните органи трябва да спазват, а Комисията като такава не разполага с 
правомощия да координира операции по търсене и спасяване, нито да определя места за 
сваляне на брега. Въпреки това опитът от последните месеци открои съществената роля 
на Комисията в тази област за подпомагането и координирането на действията по 
преместване и разпределяне на хората на борда след свалянето им на брега, по искане 
на държавите членки. Въпреки че устойчиви решения ще се намерят само чрез реформа 
на общата европейска система за убежище, готова съм да обмисля постигането на 
временни договорености между държавите членки за незабавни и оперативни решения 
за неотложните нужди на хората на борда и на държавите членки, подложени на най-
голям натиск. 
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Неправителствените организации често също имат основна роля за спасяването на 
човешки живот в Средиземноморието. Трябва да признаем техния принос. Според мене 
е очевидно, че никой, който предоставя истинска хуманитарна помощ на бедстващи 
мигранти, не трябва да бъде подлаган на санкции заради това. Правото на ЕС не 
криминализира предоставянето на хуманитарна помощ на мигранти. Напротив, то 
предоставя на държавите членки възможността изрично да го изключат, като използват 
клаузата за дерогация „на хуманитарно основание“ от Директивата за подпомагането. 
Въпреки това съм наясно, че има проблеми с прилагането и че Европейският парламент 
призовава Комисията да издаде насоки относно тази клауза за дерогация „на 
хуманитарно основание“. Ето защо по време на моя мандат възнамерявам да разгледам 
по-задълбочено този въпрос, като взаимодействам с Европейския парламент, 
гражданското общество и всички заинтересовани страни, за да бъде намерен най-
подходящият начин за излизане от ситуацията, като отчитам Вашите виждания и опит 
от прилагането на съществуващите правила. 

Освен това възнамерявам да продължа работата в рамките на Плана за действие срещу 
незаконното превеждане на мигранти през граница. Трябва да поддържаме натиска за 
пресичане на жестокия бизнес модел на контрабандистите и трафикантите на хора. Това 
предполага също по-засилено сътрудничество с третите държави на произход, транзитно 
преминаване и местоназначение. 

По въпросите за европейските действия в Либия — не смятам, че можем да стоим 
настрана. Целта на ангажираността с Африканския съюз и ООН е ясна, а именно 
подкрепа и подпомагане на мигрантите и бежанците в Либия. Либийската брегова 
охрана отговаря за либийските териториални води и е от съществено значение 
служителите ѝ да си вършат работата правилно. Подкрепата на ЕС чрез обучение 
допринася за повишаване на стандартите, откриване и разбиване на контрабандната на 
хора и ефективното предотвратяване на смъртните случаи в либийски води. Главната 
цел на това обучение е спасяването на човешки живот в морето, а съществена част от 
него е посветена на правата на човека, по-специално на правата на жените, и достойното 
третиране на мигрантите и бежанците, в тясно сътрудничество с МОМ и ВКБООН. 
Съзнавам, че предизвикателствата в областта на правата на човека, свързани с 
операциите на либийската брегова охрана, продължават да бъдат проблем. Ето защо чрез 
операция Sophia беше въведе специален мониторинг. Зачитането на основните права е 
от първостепенно значение, затова ще работя за гарантирането на това, че то е залегнало 
във всички наши действия. Виждам като приоритет също така засилването на 
ангажираността ни с държавите, които граничат с Либия, с цел разбиване на мрежите за 
контрабанда на хора, които хвърлят хората на пътя на експлоатацията и страданието. 
Съвместният екип за разследване в Нигер разби десетки мрежи, което доведе до 
задържането на стотици контрабандисти и трафиканти. Трябва да се стремим към 
разширяване на тази дейност. 

Положението и условията на живот на мигрантите, задържани в Либия, са неприемливи. 
Ще продължа да призовавам либийските власти да опразнят и затворят центровете за 
задържане, в тясно сътрудничество с Африканския съюз и ООН. Същевременно следва 
да продължим да намираме начини да помагаме на най-уязвимите лица да напуснат 
Либия, като работим с ВКБООН по инициативи като механизма за транзитно 
преминаване при кризисни ситуации, за да осигурим хуманитарен коридор, отговарящ 
на спешни нужди. Това зависи до голяма степен от увеличаване на презаселването от 
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страна на държавите членки, като следва да продължим да използваме всички 
финансови и други средства, за да го насърчим. 

Много групи, занимаващи се с контрабанда на мигранти, участват също в трафика на 
хора. Тази зловредна форма на организирана престъпност представлява тежко 
нарушение на правата на човека, мотивирано от огромните печалби. Борбата с нея 
трябва да бъде ключов елемент от работата ни с партньорите извън ЕС. Но не трябва да 
забравяме, че това е престъпление, извършвано в самата Европа. В действителност близо 
половината от предполагаемите и установените жертви са граждани на ЕС, а 22 % са 
жертви на трафик в собствената си държава членка. Това е основен въпрос, който 
Съюзът на сигурност трябва да реши по най-ефективен начин. Трябва да работим по-
усилено, за да осигурим разбиването на тези мрежи и преодоляването на всички 
възможни пропуски чрез трансгранично сътрудничество, като прекъснем веригата на 
трафика за всички извършители, трафиканти, печалбари, експлоататори, възползващи се 
и злоупотребяващи. 

 

4. През 2015 г. няколко държави членки въведоха и оттогава поддържат 
граничен контрол по вътрешните граници в рамките на Шенгенското 
пространство. Като се има предвид колко е важно да се запази Шенгенското 
пространство както по отношение на свободата, така и на сигурността на 
гражданите на ЕС, как възнамерявате да се справите с настоящото 
положение и да гарантирате връщането към пълно премахване на контрола 
по всички вътрешни граници? Какви стъпки ще предложите, за да се 
гарантира, че правилата, ограничаващи граничния контрол по вътрешните 
граници, се спазват изцяло от всички държави членки? Ще се ангажирате 
ли да предявите искове за установяване на нарушение срещу тези държави 
членки — колкото и да са силни те — които не спазват тези правила? Ще 
запазите ли, ще преразгледате ли или ще оттеглите предложението на 
Комисията относно преразглеждането на правилата на Кодекса на 
шенгенските граници по отношение на временния граничен контрол на 
вътрешните граници? 

Шенгенското пространство на свободно движение е едно от най-големите и осезаеми 
постижения на европейската интеграция, което преобразява живота на гражданите на 
ЕС. Като пряко следствие на предизвикателствата през последните години, особено на 
големия брой вторични движения, Шенгенското пространство беше поставено под 
въпрос. Връщането към напълно функциониращо Шенгенско пространство без контрол 
по вътрешните граници е основен приоритет. Временният контрол по вътрешните 
граници, който все още се поддържа от някои шенгенски държави, напомня за 
необходимостта от по-нататъшно укрепване на ефективността на Шенгенското 
пространство и възстановяване на доверието. 

Доверието в колективния ни капацитет за управление на молбите за убежище, защита на 
външните граници и предотвратяване на вторичните движения и за ефективно 
сътрудничество с цел ограничаване на заплахите за сигурността са основни стълбове за 
изграждането на напълно функциониращо Шенгенско пространство. По тези причини 
стратегията за връщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство ще бъде 
ключов аспект на новия пакт за миграцията и убежището. 
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Ще се опра както на законодателни, така и на незаконодателни средства за укрепване на 
Шенгенското пространство. Ще проуча как биха могли да бъдат доразвити препоръките 
на Комисията от 2017 г. относно замяната на контрола по вътрешните граници с 
пропорционални полицейски проверки и полицейско сътрудничество. Ще насоча 
усилията си към прилагането на настоящите шенгенски правила, включително с оглед 
на проправянето на пътя за бъдещо разширяване на Шенгенското пространство, и ще 
проуча как да подобрим тяхното действие. Част от това ще бъде да се направи повторна 
оценка на предложеното изменение на Кодекса на шенгенските граници. Моята цел е да 
се внесе повече яснота за държавите членки относно стъпките, които могат да 
предприемат, преди да бързат да възстановят контрола по вътрешните граници. Ще 
работя с всички засегнати държави членки за намирането на решения, които да позволят 
премахването на настоящия граничен контрол по вътрешните граници. 
Възстановяването на граничния контрол по вътрешните граници следва да се използва 
само в краен случай и да бъде допустимо само когато е абсолютно необходимо, за да се 
реагира на сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност. 

Успоредно с укрепването на външните граници, един от основните ми приоритети е 
бързото въвеждане в действие и постигането на пълна оперативност на наскоро приетия 
Регламент относно европейската гранична и брегова охрана, и по-специално ускоряване 
на създаването на постоянния корпус. Освен това съществува тясна връзка с 
модернизирането на нашата система за предоставяне на убежище. Друг ключов елемент 
за гарантиране на сигурността на Шенгенското пространство е укрепване на общата 
визова политика на ЕС. Преразгледаният Визов кодекс ще започне да се прилага от 
началото на следващата година, но виждам още възможности за модернизиране на 
прилагането на визовите процедури, за да се постигне модерен, лесен за ползвателите и 
сигурен начин за управление на пътуванията на гражданите на трети държави до 
Шенгенското пространство. Ще продължа да работя с ключови партньорски държави в 
областта на визовата политика, включително по отношение на пълната реципрочност 
при безвизовото пътуване. 

Накрая, прилагането на практика на наскоро договорената оперативна съвместимост на 
информационните системи на ЕС, както и разработването на новите информационни 
системи за границите (Системата за влизане/излизане и ETIAS) ще допринесат за 
наличието на по-ефективен контрол на външните граници. Това е нещо, което 
възнамерявам да следя много внимателно. Напредъкът в тези области ще ни позволи да 
създадем стабилно и устойчиво Шенгенско пространство. 

В качеството си на пазителка на Договорите Комисията играе ключова роля за 
осигуряване на пълното транспониране и прилагане на съществуващите достижения на 
правото от Шенген. Ще използвам тези правомощия във връзка с функционирането на 
Шенгенското пространство. Това включва правомощията на Комисията за оценка на 
необходимостта и пропорционалността на всяко бъдещо удължаване на срока на 
граничния контрол. Освен това ще използвам пълноценно други механизми, целящи 
гарантиране на спазването на достиженията на правото от Шенген, като механизма за 
оценка по Шенген — механизъм, изграден върху доверието между държавите членки и 
служещ за подобряване на прилагането на правото на ЕС от тяхна страна. 

 

5. В качеството си на кандидат за член на Комисията, отговарящ за 
вътрешните работи, какви са приоритетите Ви в рамките на Вашия 
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портфейл по отношение на вътрешната сигурност? Как ще оцените 
настоящата законодателна ситуация? Съгласна ли сте, че гарантирането на 
вътрешната сигурност ще зависи преди всичко от пълноценното използване 
на съществуващите инструменти и законодателство и от установяването на 
евентуални пропуски? Как ще гарантирате, че всички предложени от Вас 
мерки за сигурност изцяло зачитат основните права и принципите на 
необходимост и пропорционалност, включително по време на изпълнението 
на национално равнище и след това? Планирате ли да преразгледате и 
разширите мандата на Европол и до каква степен? Планирате ли да 
предложите конкретно законодателство за укрепване на правата на 
жертвите? 

В допълнение към общите явявания пред комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи, ангажирате ли се да провеждате веднъж на 
шест месеца (семестриално) диалог по въпросите на сигурността с 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи с цел 
оценка на прилагането в областта на вътрешната сигурност, за да се 
установят пропуските и да се намерят възможните решения за преодоляване 
на тези пропуски? 

Обществото се променя бързо и в резултат на това предизвикателствата за сигурността 
също се променят. Ето защо трябва да продължим да работим по нашите политики и 
инструменти за борба с престъпността и тероризма, така че нашите реакции да бъдат 
подобаващи спрямо заплахите, като се опираме и на връзките и изграждаме полезни 
взаимодействия между различните области на политиката. Зачитането на правата на 
човека и основните свободи ще бъде неразделна част от моя подход. 

Ще работя в тясно сътрудничество със заместник-председателя, отговарящ за 
съхраняването на европейския ни начин на живот, за изграждането на ефективен Съюз 
на сигурност на основите, поставени през последните пет години. По-специално ще 
продължа да работя за пълното транспониране и прилагане на съществуващото 
законодателство. Ще използвам всички средства, включително при необходимост 
производствата за нарушение, за да осигуря правилното прилагане на правото на Съюза 
в областта на сигурността. Пълното и навременно прилагане на практика на наскоро 
договорените регламенти относно оперативната съвместимост на информационните 
системи на ЕС продължава да бъде основен приоритет, който ще следя отблизо. Ще 
насърчавам също така тясното сътрудничество между агенциите на ЕС в областта на 
правосъдието и вътрешните работи. 

В същото време ще работя за преодоляване на оставащите пропуски в политиките ни на 
сигурност. Първостепенен приоритет е бързото постигане на съгласие по предложението 
за Регламент за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание 
онлайн. Правоприлагането не трябва да буксува, тъй като цифровите следи от 
престъпленията не са достъпни. Трябва да се справим с това предизвикателство и да 
направим така, че нашите наказателни норми да се прилагат и онлайн. 

Като се има предвид сложният, трансграничен и непрекъснато променящ се характер на 
заплахите, включително в киберпространството, трябва да се възприеме интегриран и 
всеобхватен подход към неговата сигурност. Трябва да осигурим по-добро 
сътрудничество и обмен на информация между различните общности, но също между 
публичния и частния сектор, както и да проучим заедно както вътрешното, така и 
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външното измерение. Трябва да продължим да инвестираме в иновациите и научните 
изследвания, за да осигурим на нашата полиция инструментите, от които се нуждае, за 
да се справя с днешните предизвикателства и да не изостава от главоломните 
технологични промени. Трябва да увеличим трансграничното си сътрудничество, за да 
отстраним пропуските в борбата с тежката престъпност и тероризма в Европа. 
Възнамерявам да се съсредоточа върху това да гарантирам, че държавите членки имат 
достатъчно капацитет и знания, за да се справят ефективно с новите заплахи за 
сигурността, породени от използването на нови технологии от престъпниците, като 
например изкуствения интелект и мрежите от пето поколение. 

Компетентността на правоприлагащите органи е ограничена до националните 
територии, докато тежката престъпност и тероризмът са все по-транснационални по 
характер. Структурата на сътрудничеството в областта на правоприлагането трябва да 
бъде годна за запълване на белите петна и справяне с новите и надигащите се заплахи. 
Подобряването на трансграничното сътрудничество между правоприлагащите органи 
следва да гарантира наличието на необходимата информация за разследване на 
организираната престъпност и тероризма. Искам също така да обърна специално 
внимание на високорисковите трансгранични области във връзка с организираната 
престъпност. 

Европол играе жизненоважна роля в борбата с тежката трансгранична престъпност и 
тероризма. По време на моя мандат ще бъде направена оценка на Регламента за Европол. 
В зависимост от резултата от оценката може да се наложи актуализирането на 
Регламента. 

Трябва да се полагат повече усилия за предотвратяване и наказателно преследване на 
тероризма, както и за защита срещу него. Необходима е допълнителна работа, за да се 
стесни пространството на действие на терористите и да се ограничи техният достъп до 
взривни вещества, оръжия и финансиране. В същото време трябва да изградим по-
устойчиви критични инфраструктури като цяло и да засилим защитата им. Нашият 
подход към сигурността и защитата трябва да бъде толкова безкомпромисен онлайн, 
какъвто е офлайн. Ето защо ще продължа да полагам усилия за предотвратяване и 
премахване на терористичното съдържание онлайн. Интернет форумът на ЕС ще 
продължи да бъде основно място за среща на интернет платформите и органите с цел 
противодействие на словото на омразата и на терористичното съдържание онлайн. Това 
ще бъде важна част от продължаващата борба с радикализацията, екстремисткото 
насилие и тероризма. 

Вече разполагаме с набор от задължителни правила, които предвиждат основни права 
на защита, подкрепа, а в някои случаи и обезщетяване на жертвите на престъпления в 
целия Съюз, но не всички жертви си приличат. Както се подчертава в констатациите и 
препоръките на специалната комисия на Европейския парламент относно тероризма, 
жертвите на тероризъм имат различни нужди от тези на жертвите на трафик на хора. Ето 
защо Комисията и Европейският парламент работиха в тясно сътрудничество по 
правилата за специални категории жертви, като например децата — жертви на сексуална 
експлоатация, жертвите на трафик на хора, жертвите на тероризъм и жертвите на 
измами, свързани с непарични платежни средства. От решаващо значение е тези правила 
да бъдат правилно транспонирани и прилагани във всички държави — членки на ЕС. Ще 
работя в тясно сътрудничество с комисарите с ресори „Правосъдие“ и 
„Равнопоставеност“, за да установим дали има пропуски в действащото законодателство 
и дали са необходими допълнителни правила за жертвите. 



 

17 
 

Вярвам, че сигурността и зачитането на основните права са съгласувани и взаимно 
допълващи се цели на политиката. Публичната подкрепа за политиката на сигурност се 
основава на зачитането в нея на основните права. В същото време е от решаващо 
значение да се гарантира, че няма бели петна, когато става въпрос за сигурността на 
нашите граждани. Трябва да съчетаем ефективността с постоянна бдителност по 
отношение на основните права, както и с необходимост и пропорционалност. Въз основа 
на последните примери, като например новото законодателство относно оперативната 
съвместимост на информационните системи на ЕС, ще гарантирам, че основните права, 
включително правото на защита на личните данни, са залегнали в разработването на 
всяко бъдещо законодателство, а след това внимателно ще следя неговото ефективно 
прилагане в държавите членки, като използвам всички правомощия, с които разполагам. 

В съответствие с целта за укрепване на специалното партньорство на Комисията с 
Европейския парламент ще се явявам редовно пред комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи, включително в контекста на редовните диалози по 
въпросите на сигурността. Европейският парламент, и по-специално тази комисия, 
изигра важна роля за изграждането на Съюза на сигурност. Възнамерявам да работя 
активно с членовете на този Парламент, по-специално с тази комисия, за постигнем 
напредък по основните ни приоритети в тази област. 


