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ОТГОВОРИ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ВЪПРОСНИК НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА 

Дидие РЕЙНДЕРС  

Кандидат за член на Комисията, отговарящ за правосъдието 

 

 

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? 

За мен е чест да бъда предложен за кандидат за член на Комисията, отговарящ за 
правосъдието, включително защитата на потребителите и отстояването на 
върховенството на закона. Радвам се, че ми е възложен именно този ресор. Твърдо 
вярвам, че се нуждаем от по-задълбочена европейска интеграция, ако искаме да се 
справим с глобалните въпроси, пред които сме изправени. Правосъдието заема 
централно място в стратегическата програма на Съюза за предстоящите години. 
Възнамерявам да работя в тясно сътрудничество с колегите си при създаването и 
изпълнението на инициативи на политиката. 
 
Вярвам, че притежавам необходимата квалификация и професионален опит, за да 
допринеса за общия европейски интерес. През последните 20 години имах честта да 
бъда на изборна длъжност — министър на финансите от 1999 г. до 2011 г., заместник 
министър-председател от 2004 г., министър на външните работи и европейските 
въпроси (външна търговия от 2011 г. до 2014 г.) от 2011 г. и министър на отбраната от 
декември 2018 г. По образование съм юрист и едно от първите ми назначения беше 
началник на кабинета на министъра на правосъдието и институционалните реформи и 
заместник министър-председател Жан Гол. Горд съм, че през изминалите над 20 години 
служих на белгийския народ и представлявах Белгия първо на някои заседания на 
Съвета като финансов министър и в много от ключовите състави на Съвета по време на 
41 ротационни председателства. 
 



 

2 
 

Аз съм убеден привърженик на парламентаризма. Вярвам в силната връзка между 
Парламента и Комисията. Що се отнася до личния ми опит, за първи път бях избран за 
член на парламента през 1992 г. В качеството си на белгийски министър в различни 
направления участвах в редовен обмен на мнения с парламентите. По време на 
политическата си кариера имах възможност също така да идвам редовно в Европейския 
парламент, по-специално по време на белгийските председателства през 2001 г. и 2010 
г., когато оглавявах Съвета по икономически и финансови въпроси и Еврогрупата през 
2001 г. Изпитвам дълбоко уважение към ролята на Европейския парламент и приноса 
Ви към европейския проект. Ако бъда избран за член на Комисията, ще се надявам през 
следващите пет години да работя заедно с Европейския парламент, по-специално с 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по 
правни въпроси. 
 
Според мен този ресор се състои от три взаимосвързани части: върховенство на закона, 
гражданско и наказателно правосъдие и потребители. Той се основава на принципите 
на доверие, приобщаване и справедливост. Всички тези области предоставят огромни 
възможности за извършването на реална промяна в живота на хората. Искам да 
използвам новите технологии и иновациите за осъвременяване на правосъдните ни 
системи, както и да възприема подхода на съвместна работа. Европа може да се гордее 
с факта, че заема водеща позиция в света по отношение на защитата на данните и 
зачитането на основните права. Трябва да осигурим безусловното прилагане на Общия 
регламент относно защитата на данните и на Директивата относно защитата на данните 
при наказателното правоприлагане. Трябва да продължим да популяризираме своите 
стандарти и ценности сред международните ни партньори. Ще работя усилено както по 
вътрешното, така и по външното измерение на своя ресор. 
 
Напълно съм съгласен с посоченото от новоизбрания председател на Комисията в 
писмото за определяне на ресора ми, а именно, че „Европейският съюз е правова 
общност, основана на защитата на индивидуалните права и свободи. Именно 
благодарение на това в Съюза ни има равенство, безпристрастност и социална 
справедливост.“ Работил съм активно по въпроси, свързани с върховенството на 
закона, и още през 2016 г. представих предложение за механизъм за партньорски 
проверки. Бих искал да отдам заслуженото на ролята на Европейския парламент за 
отстояването на върховенството на закона. С нетърпение очаквам да работим 
съвместно за въвеждането на цикъл за преглед на прилагането на принципите на 
правовата държава, който ще бъде приобщаващ, недискриминационен и превантивен 
годишен процес, основан на правни стандарти. В съответствие с посоченото в писмото 
за определяне на ресора ми аз ще ръководя работата на Комисията за отстояване на 
върховенството на закона в целия Съюз. В тази и други области, като Хартата на 
основните права, ще работя под ръководството на заместник-председателя, отговарящ 
за ценностите и прозрачността. 
 
Също така възнамерявам да бъда гарант на интересите на потребителите в Европа и 
съм решен на гарантирам, че можем да се обединим около основните принципи, на 
които се градят демократичните ни общества. Справедливостта и изборът трябва да 
бъдат в центъра на цялото европейско законодателство и да играят активна роля в 
прехода към екологосъобразни и цифрови технологии. Политиките в сферата на 
правосъдието и на потребителите могат да допринесат значително за изпълнението на 
програмата за устойчивост. 
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Ще оказвам съдействие на комисаря по въпросите на равнопоставеността при 
подготвянето и изпълнението на новата стратегия на ЕС за равенство между половете в 
моята област на политиката. Много от политиките, за които отговарям, съдържат 
свързани с пола аспекти. Например в политиката на ЕС за правата на жертвите, 
включително Директивата за правата на жертвите, се отделя специално внимание на 
жертвите на насилието, основано на пола. Ще направя така, че интегрирането на 
принципа на равенство между половете да бъде част от правилното и ефективно 
прилагане на Директивата. Поемам ангажимента да задълбоча още повече 
интегрирането на принципа на равенство между половете в областите на политиката и 
програмите, попадащи в специфичната ми сфера на компетентност, а именно 
правосъдие и защита на потребителите. Съгласно член 8 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз наше задължение е да интегрираме и 
насърчаваме равенството между половете в ЕС и във всички действия на Комисията. 
  
Нито ще искам, нито ще приемам инструкции от който и да било субект. Целта ми е да 
взема под внимание всички засегнати интереси, независимо дали са национални, 
регионални, професионални или лични, и да работя за изпълнението на политическите 
насоки. 
 
Поемам ангажимента да спазвам безпрекословно от момента на назначаването си 
задълженията 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. 
 
Ако бъда одобрен за член на Комисията, ще спазвам безпрекословно духа и буквата 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 разпоредбите му относно конфликта на интереси. Подадената 
от мен декларация за интереси е изчерпателна и на разположение на обществеността. 
Тя ще бъде актуализирана бързо, в случай че настъпят промени, изискващи това. 
 
Изцяло подкрепям ангажимента ни за прозрачност, посочен в политическите насоки на 
новоизбрания председател. Ангажирам се да оповестявам в съответствие с правилата на 
Комисията всичките си контакти и срещи с професионални организации или 
самостоятелно заети физически лица по всеки въпрос, свързан с изготвянето и 
прилагането на политиките на ЕС. 
 
 
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 отговорен пред Парламента и че 
следва да се отчитате пред него във връзка със своите действия и тези на 
поверените Ви служби? Какви конкретни ангажименти сте готов да поемете с 
оглед постигането на по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и 
предприемане на ефективни действия във връзка с позиции и искания на 
Парламента по законодателни инициативи? Готов ли сте да предоставите на 
Парламента информация и документи във връзка с предвидени инициативи или 
текущи процедури на равнопоставени начала със Съвета? 
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Ако бъда одобрен за член на Комисията, ще съсредоточа действията си върху 
постигането на социална справедливост в най-широкия смисъл. Поради това ще положа 
всички усилия за действителното спазване на върховенството на закона в Съюза, за 
активизирането на работата по предотвратяването на престъпления и съдебното 
сътрудничество и за защитата на правата на потребителите в ЕС. При изпълнението на 
дейността си ще работя в пълноценно сътрудничество с всички колеги от Комисията. 
По-специално, с нетърпение очаквам да работя със заместник-председателя за 
ценностите и прозрачността. Отдавам голямо значение на принципа на колегиалност в 
Комисията. Комисията като екип трябва да работи заедно, за да удовлетвори амбициите 
на гражданите на ЕС и да спази поетите от нея ангажименти. В сферата на 
правосъдието също няма да постигнем нищо, ако работим изолирано. За да изградим 
взаимно доверие между правосъдните системи, за да дадем възможност на гражданите 
да упражняват правата си, за да повишим доверието на потребителите и за да защитим 
обществото си, се нуждаем от координиран подход. 
 
Освен това съм силно ангажиран с принципа на пълна прозрачност. За да могат 
гражданите ни да бъдат запознати с правата си, Комисията е задължена да уведомява 
Европейския парламент за своите действия. Това се отнася в особено голяма степен за 
правосъдието, което поставя гражданите на ЕС в центъра на работата си. Затова 
приветствам и напълно подкрепям ангажимента на новоизбрания председател за 
засилване на отношенията между Комисията и Европейския парламент. Също така 
подкрепям правото на инициатива на Парламента, както бе описано от новоизбрания 
председател в речта ѝ пред това събрание, при пълно зачитане на принципите на 
субсидиарност, пропорционалност и по-добро законотворчество. Тъй като съм бил член 
на парламент, съм наясно какъв е залогът, и затова ще работя в тясно сътрудничество с 
Парламента на всеки етап от обсъждането на резолюции по член 225 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.  
 
Изцяло се ангажирам да водя при спазване на Договорите редовен, открит и 
конструктивен диалог с Европейския парламент на всеки етап от създаването на 
политики и преговорите, включително международните преговори, още от първия ден 
и през следващите пет години. Без колебание ще присъствам на парламентарните 
срещи, тристранните дискусии и пленарните заседания. Лично ще участвам в 
двустранни разговори с всички съответни членове на Европейския парламент. Освен 
това възнамерявам да осъществявам редовен и пряк обмен на информация с 
председателите на комисиите по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, 
по правни въпроси и по вътрешния пазар и защита на потребителите.  
 
В много от областите, за които ще нося непосредствена отговорност, Европейският 
парламент и Съветът действат като съзаконодатели. Безусловното спазване на лоялно 
междуинституционално сътрудничество е от основно, ако не и жизненоважно значение 
за постигането на резултати по програмата в областта на правосъдието. Затова в 
областите, за които отговарям, ще прилагам изцяло Рамковото споразумение и 
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Европейският 
парламент следва да участва на равни начала със Съвета по всички правни и 
политически инициативи, попадащи под моята отговорност. 
 
И накрая, бих искал моите отношения и тези на кабинета ми със съответните служби на 
Комисията да се основават на доверие, прозрачност и взаимно съдействие. Като член на 
Комисията ще отговарям лично пред Парламента за своите действия и тези на службите 
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ми, по-специално Генерална дирекция „Правосъдие и защита на потребителите“ на 
Комисията и Службата за вътрешен одит. 
 

Въпроси от комисията по правни въпроси 

3.  Във възложителното писмо Ви е поставена задачата да допринасяте за 
законодателството за координиран подход към човешките и етичните 
последствия на изкуствения интелект (ИИ). Това произтича от ангажимента на 
новоизбрания председател на Комисията да представи подобно законодателство 
по време на първите 100 дни от мандата си – нещо, което комисията по правни 
въпроси твърдо подкрепя. Кои са ключовите ръководни принципи, върху които 
бихте изградили подобно законодателство, каква е Вашата визия за 
съчетаването на етичните и регулаторните аспекти с необходимостта да се 
осигури подкрепа за развитието на ИИ и други нови технологии (например 
автономни устройства (роботика) и технологии за възпроизвеждане на човешки 
характеристики); също така, какви специфични и ориентирани към бъдещето 
законодателни инициативи за установяването на режим на гражданска 
отговорност за ИИ искате да предложите, за да се изясни кой носи отговорност 
за рисковете, свързани с ИИ, от етапа на разработването до пускането на пазара 
на продукти и услуги, и по този начин да се подкрепи по-нататъшното развитие 
на ИИ?  

 
Изкуственият интелект е от решаващо значение за нашия век. Той може да донесе 
големи ползи за обществото и икономиката ни, но също така и рискове. Ето защо е 
важно да има координиран европейски подход към ИИ. Трябва да разработим политики 
за защита на хората — насочен към човека подход, който същевременно позволява на 
Европа да бъде конкурентоспособна в областта на ИИ. Приложенията на ИИ трябва да 
бъдат в съответствие с основните права. Личните данни вече са защитени с Общия 
регламент за защита на личните данни. Сега е от съществено значение да се разработи 
рамка за справяне с евентуалните предизвикателства за човешкото достойнство, 
недискриминацията, равенството, свободата на изразяване и други основни права. Ето 
защо активно ще допринасям за изготвянето на законодателство за координиран подход 
по отношение на човешкото и етичното измерение на изкуствения интелект. По този 
важен въпрос ще работя в тясно сътрудничество с комисаря по въпросите на вътрешния 
пазар под координацията на изпълнителния заместник-председател, отговарящ за 
подготвеността на Европа за цифровата ера.  
Регулирането и развитието на ИИ трябва да вървят ръка за ръка. Развиването на ИИ въз 
основа на общите европейски ценности може да бъде конкурентно предимство, тъй 
като доверието е много важен фактор за внедряването и използването на нови 
технологии. Бизнес интересите и основните права се сближават, когато става въпрос за 
създаването на устойчиви бизнес модели на ИИ. Нуждаем се от правилния вид 
иновации.  
Подкрепям подход, който насърчава внедряването на ИИ, като осигурява правна 
сигурност и инвестиционна стабилност, и същевременно способства за приемането и 
доверието от страна на обществото.  
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4.  В стратегическата програма за периода 2019 – 2024 г., приета от Европейския 
съвет през юни 2019 г., се подчертава ролята на ЕС като движеща сила на 
многостранното сътрудничество и световния основан на правила международен 
ред, който гарантира откритост и справедливост, както и необходимите 
реформи, и също така се подкрепят ООН и ключовите многостранни 
организации. Как възнамерявате да насърчавате ефективното международно 
многостранно сътрудничество в областта на търговското и гражданското 
правосъдие и какви допълнителни действия се предвиждат, за да се гарантира 
равен достъп до правосъдие за всички и насърчаване на върховенството на 
закона? Тъй като е възможно някои европейски дружества, както и дружества, 
извършващи дейност в ЕС, да участват в закононарушения в областта на 
околната среда, социалните въпроси, правата на човека и корупцията в Европа 
и извън нея – и като се вземе за пример рамката за докладване относно 
Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека – как бихте 
предприели последващи действия във връзка с преразглеждането на 
Директивата на ЕС от 2014 г. относно оповестяването на нефинансова 
информация? 

Многостранното сътрудничество винаги е било един от водещите принципи на Европа. 
Сътрудничеството с трети държави и международни организации е очевиден елемент 
от външната политика на ЕС и това се отнася и за политиката на ЕС в областта на 
правосъдието.     

Добър пример за ефективно международно многостранно сътрудничество е приетата 
неотдавна Хагска конвенция за съдебните решения, в която се определя всеобхватна 
глобална система за признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения по 
граждански и търговски дела. Ще предложа тя да бъде ратифицирана от ЕС. Това ще 
осигури по-добър достъп до правосъдие както за нашите граждани, така и за 
предприятията, и ще улесни търговията и инвестициите. Ще продължа също така 
усилията за насърчаване на присъединяването на трети държави към съществуващите 
конвенции в областта на гражданското правосъдие, като Хагската конвенция за 
международното отвличане на деца и Конвенцията за закрила на децата.   

Искам да гарантирам, че политиките под моя отговорност допринасят във възможно 
най-голяма степен за програмата за устойчивост на тази комисия и за целите на ООН за 
устойчиво развитие. Законодателството в областта на дружественото право, промените 
в корпоративното управление или насърчаването на екологосъобразното потребление 
са все области, които могат да допринесат за тази първостепенна цел.  
 
Що се отнася до корпоративната социална отговорност и зачитането на екологичните, 
социалните и управленските принципи, от значение ще бъде да се насърчават 
предприятията да прилагат съществуващите международни насоки и принципи. Също 
така е важно да се гарантира пълното прилагане и изпълнение на съществуващото 
законодателство на ЕС в тази област, като например Директивата относно 
оповестяването на нефинансова информация от 2014 г., Регламента относно дървения 
материал от 2013 г. и Регламента относно полезните изкопаеми от засегнати от 
конфликти зони от 2017 г. В момента службите на Комисията завършват оценка на това 
дали тези правила за представяне на информация удовлетворяват нарастващите 
очаквания на инвеститорите, гражданското общество и други заинтересовани страни. 
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Ще подкрепям моите колеги комисари, които отговарят за тези правила, в работата по 
осигуряването на пълното им прилагане. 
 
Някои държави членки въведоха задължения за дружествата и техните управителни 
съвети да включат в отчетните си задължения екологични, социални и човешки 
фактори, свързани с техните дейности и вземането на решения. Що се отнася до всяка 
нова законодателна инициатива относно отговорните стопански практики или 
„надлежната проверка“, първо ще проуча конкретното въздействие и пропорционалния 
характер на всяка мярка, както и възможното отражение върху равнопоставените 
условия на конкуренция за нашата промишленост. Тези идеи обаче заслужават да бъдат 
допълнително разгледани на равнище ЕС. 
 
Що се отнася до достъпа до правосъдие и осигуряването на средства за правна защита 
на жертвите, ЕС е въвел мерки в областта на гражданското и търговското правосъдие, 
за да се гарантира достъпът на жертвите до правосъдие, например в Регламент 
„Брюксел I“ относно компетентността, изпълнението и признаването на съдебни 
решения. При определени обстоятелства тези мерки са от полза и за жертвите на 
корпоративни злоупотреби в трети държави. 
 
 
5.  Комисията като пазител на Договорите има задължение да наблюдава и 
оценява правилното изпълнение на правото на Съюза и спазването на 
принципите и целите, заложени в Договорите, от страна на държавите членки и 
всички институции и органи на Съюза; Освен това тя трябва да спазва своя 
ангажимент да помага активно на държавите членки да транспонират и 
прилагат правото на Съюза. Големият брой производства за установяване на 
неизпълнение на задължения от държава членка показва, че осигуряването на 
навременно и правилно прилагане на законодателството на ЕС в държавите 
членки продължава да бъде сериозно предизвикателство и приоритет. Липсата 
на правилно транспониране, изпълнение и прилагане на правото на Съюза не 
позволява на нашите граждани да се възползват изцяло от своите права и 
лишава нашите дружества от еднакви условия на конкуренция. Как 
възнамерявате да се справите с това предизвикателство, за да се осигури 
навременното и правилно транспониране, изпълнение и прилагане на правото 
на Съюза в държавите членки, включително с оглед на укрепването на 
принципите на правовата държава и правната култура в целия Съюз, и как 
предвиждате да се подобри участието на Парламента в този процес? 

 
Само съгласуваното изпълнение и ефективното прилагане на правото на ЕС ще 
гарантират, че европейците могат наистина да се възползват от своите права и че 
предприятията могат да разчитат на равнопоставени условия, създадени от правото на 
ЕС. В областта на правосъдието правоприлагането е от пряко значение за гражданите. 
Това обхваща области като върховенството на закона, основните права, правата на 
гражданите, защитата на данните, съдебното сътрудничество по наказателноправни и 
гражданскоправни въпроси и защитата на потребителите. Ефективното прилагане на 
правото на ЕС в областта на правосъдието е и основен аспект на върховенството на 
закона и това изисква националните правоприлагащи органи и правосъдните системи 
да функционират добре. Необходими са съвместни усилия от страна на държавите 
членки и Комисията, като целенасоченото правоприлагане на Комисията вече доведе до 
напредък в тази област.  
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Новоизбраният председател Урсула фон дер Лайен поиска от мен да се 
съсредоточа върху прилагането и изпълнението на правото на ЕС в областта на 
правосъдието. Прилагането и изпълнението на правото на ЕС наистина е 
приоритет за новата Комисия. Комисията и държавите членки носят споделена 
отговорност за гарантиране на правилното изпълнение, прилагане и спазване на 
законодателството на ЕС. Като пазител на Договорите Комисията има особена 
роля да предоставя съдействие и насоки на държавите членки относно прилагането 
на правото на ЕС, както и да преследва неговите нарушения. Целта на 
предложената от Комисията политика спрямо нарушенията е да се гарантира по-
бързо изпълнение там, където е нужно, за да се постигнат резултати по 
политическите приоритети на Комисията. 
 
Ако бъда одобрен за член на Комисията, ще гарантирам, че поверената ми служба 
подпомага държавите членки при прилагането на правото на ЕС и винаги е на 
разположение да предоставя насоки. Това е непрекъснат процес, който се основава 
на лоялното сътрудничество между държавите членки и Комисията. Тези усилия 
ще обхващат подкрепа за националните правоприлагащи органи, които прилагат 
правото на ЕС, включително като се гарантира, че те разполагат с необходимата 
независимост и капацитет да изпълняват своята роля. Ако обаче въпреки 
подкрепата, предоставена от Комисията, държавите членки не спазват 
своевременно правото на ЕС, ще предложа да се използват производства за 
установяване на нарушение, за да се гарантира спазването на законодателството на 
ЕС, което попада в рамките на моя ресор. 
 
Ще насърчавам сътрудничеството между работещите в сферата на правосъдието, като 
съдии и прокурори, както и тяхното подходящо обучение и финансиране, тъй като те са 
основните действащи лица в осигуряването на съгласувано прилагане на правото на 
ЕС. 
 
Ще ръководя работата на Комисията за гарантиране на спазването на върховенството 
на закона в целия Съюз, в координация със заместник-председателя, отговарящ за 
ценностите и прозрачността. Трябва да укрепим културата на зачитане на 
върховенството на закона сред широката общественост. Освен това трябва да 
насърчаваме и по-доброто познаване на изискванията на правото на ЕС и европейските 
стандарти, свързани с върховенството на закона. Ще използвам пълноценно 
възможностите за финансиране, за да дам възможност на заинтересованите страни, 
включително на гражданското общество, да насърчават съблюдаването на 
върховенството на закона. Също така ще дам ход на идеята за ежегодна проява, 
посветена на върховенството на закона, отворена за националните заинтересовани 
страни и организациите на гражданското общество.  
 
Ще работя съвместно с Парламента по прозрачен начин, в дух на взаимно доверие и 
сътрудничество. В този дух редовно ще информирам Парламента относно 
наблюдението на прилагането на правото на ЕС в областта, за която отговарям. 
Конкретно в областта на върховенството на закона, новият всеобхватен европейски 
механизъм за върховенството на закона ще бъде от съществено значение за укрепване 
на междуинституционалното сътрудничество в тази област. 
 
 



 

9 
 

Въпроси от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
 
6.  Какви ще бъдат Вашите ключови приоритети в рамките на поверения Ви 
портфейл и – като кандидат за член на Комисията, отговарящ за правосъдието 
– как вашият портфейл си взаимодейства, координира се и/или се припокрива с 
портфейлите на изпълнителния заместник-председател, отговарящ за 
подготвеността на Европа за цифровата ера, заместник-председателя за 
съхраняване на европейския начин на живот, и кандидата за член на 
Комисията, отговарящ за вътрешните работи? Поемате ли ангажимент да се 
явявате пред комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи при поискване и поне два пъти годишно?1  

 
Моята първа основна задача е да ръководя работата на Комисията за спазването на 
върховенството на закона и опазването му във всяка държава членка. Ще създам новия 
всеобхватен европейски механизъм за върховенството на закона. Ще гарантирам 
пълното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и Директивата 
относно защитата на данните при прилагането на наказателното право и ще се стремя 
към разширяване на водещата роля на Европейския съюз в областта на защитата на 
данните и неприкосновеността на личния живот. Ние трябва да възприемем новите 
технологии и един от моите приоритети ще бъде да гарантирам, че основните права са 
напълно защитени в ерата на цифровите технологии, включително чрез активен принос 
към координирания подход към човешките и етичните последици от изкуствения 
интелект. В областта на гражданското и наказателното правосъдие първият ми 
приоритет ще бъде улесняването и подобряването на съдебното сътрудничество между 
държавите членки и развитието на пространство на правосъдие. Искам да гарантирам, 
че правоприлагането и зачитането на основните права вървят ръка за ръка, особено в 
онлайн пространството. Ще си сътруднича с Парламента, за да се открият възможности 
за напредък по такива досиета като електронните доказателства. Трябва да изградим 
доверие между националните правни системи. Ще защитавам правата на гражданите, 
особено свободното движение, и правата, предоставени от европейското гражданство. 
Що се отнася до политиката за защита на потребителите, ще ръководя работата в 
областта на защитата на потребителите, по-специално при трансграничните и онлайн 
сделките.  
 
Ресорът на правосъдието има силно външно измерение. Ще насърчавам трети държави 
да се присъединят към Хагските конвенции в областта на гражданското и семейното 
право и да ги прилагат. Ще водя преговорите със САЩ за евентуално споразумение 
между ЕС и САЩ относно електронните доказателства, ще насърчавам сближаването в 
международен план със стандартите на ЕС за защита на данните и потоците от данни, и 
ще работя за постигането на напредък в разговорите за прилагането на защитата на 
потребителите, както с Китай, така и със Съединените щати. Ще продължа също да 
отдавам приоритет на реформите в областта на правосъдието в отношенията с близките 
съседи на Европейския съюз — Западните Балкани, Турция, източните и южните 
съседи на ЕС.   
 
По характер политиките в областта на правосъдието са неразривно свързани с много 
други области на политиката. Поради тази причина е от решаващо значение да си 
                                                
1 Въпросът ще бъде запазен, в случай че не бъде одобрено искането до Председателския съвет за 
добавяне на един въпрос към общите въпроси. 
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сътрудничим тясно и оптимално да използваме всички таланти в Комисията, при пълно 
спазване на принципа на колегиалност. Ето защо напълно подкрепям подхода на 
новоизбрания председател да комбинира заместник-председателите и членовете на 
Комисията с цел максимално да се увеличи способността на Комисията да постигне 
резултати по политическите насоки. Например в областта на върховенството на закона 
ще разчитам на подкрепата и насоките на заместник-председателя, отговарящ за 
ценностите и прозрачността. Ще разчитам и на подкрепата и насоките на 
изпълнителния заместник-председател, отговарящ за подготвеността на Европа за 
цифровата ера, по въпроси като изкуствения интелект, както и на заместник-
председателя, отговарящ за съхраняване на европейския начин на живот, при работата 
по Съюза на сигурност. Не на последно място ще работя в партньорство с моите колеги 
комисари.  
 
Възнамерявам да работя в партньорство с Европейския парламент. Поемам 
ангажимента да се явявам пред комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи поне два пъти годишно и моето желание е да се срещам с комисията, 
когато това е необходимо. 
 
 
7.  За члена на Комисията, отговарящ за правосъдието, ключова отговорност е 
спазването на принципите на правовата държава. Как планирате да приложите 
неотдавнашното съобщение на Комисията по този въпрос и кога да очакваме 
публикуването на първия годишен доклад за принципите на правовата 
държава? Как ще гарантирате, че докладът относно принципите на правовата 
държава ще бъде задълбочен и няма да се допусне натиск от страна на 
засегнатите държави членки за смекчаване на съдържанието му? Въз основа на 
механизма, предложен от Вашите предшественици в тази област, можете ли да 
гарантирате, в качеството си на член на Комисията, отговарящ за принципите 
на правовата държава, че „новият всеобхватен европейски механизъм за 
принципите на правовата държава“ ще бъде под формата на всеобхватен 
обвързващ междуинституционален механизъм, който да включва целия обхват 
на член 2 от ДЕС — демокрацията, принципите на правовата държава и 
основните права, който се основава на годишен независим експертен 
мониторинг, както беше поискано от Европейския парламент в резолюцията на 
ЕП от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно 
създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата 
държава и основните права, както и че този механизъм ще представлява 
основата за корективни мерки, включително за защитата на бюджета на 
Съюза? Готов ли сте да предприемете последващи действия във връзка с 
позицията на ЕП по този въпрос и да се ангажирате да предложите ново 
законодателство в това отношение? Какви по-нататъшни действия 
предвиждате за укрепване на принципите на правовата държава в ЕС? Каква 
роля предвиждате за Европейския съюз в борбата с корупцията в държавите 
членки? 

 
Както се подчертава в политическите насоки на новоизбрания председател, не може да 
се правят компромиси, когато става въпрос за защитата на нашите основни ценности. 
Заплахите за върховенството на закона поставят под въпрос правната, политическата и 
икономическата основа на начина, по който функционира Съюзът ни.  
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Ако бъда одобрен, аз ще нося отговорност да се гарантира спазването на 
върховенството на закона в целия Съюз и моят непосредствен приоритет ще бъде 
създаването на всеобхватния европейски механизъм за върховенството на закона. Ще 
разчитам на подкрепата и насоките на заместник-председателя, отговарящ за 
ценностите и прозрачността, и ще работя в тясно сътрудничество с комисаря, 
отговарящ за съседството и разширяването, за да се осигури съгласуваност на 
вътрешния и външния подход в областта на върховенството на закона.  
 
Новият механизъм за върховенството на закона ще бъде всеобхватен, тъй като 
зачитането на върховенството на закона е предпоставка за демокрацията и основните 
права. Тези ценности са толкова тясно свързани, че чрез защитата на върховенството на 
закона Комисията също така работи за защита на основните права и демокрацията. Така 
например механизмът ще обхваща въпроси, свързани с медийния плурализъм и 
изборите, когато имат връзка с прилагането на правото на ЕС.  
 
Смятам, че трябва да приемем първия годишен доклад относно върховенството на 
закона през първата година от мандата на Комисията. Този доклад ще съдържа 
обективно обобщение на значимите промени във връзка с върховенството на закона във 
всички държави членки и на равнище ЕС. Мониторингът ще обхване всички държави 
членки, но естествено ще се извършва в по-голяма дълбочина в държавите членки, в 
които са установени конкретни рискове. С течение на времето същността и 
архитектурата на новия механизъм и на докладването вероятно ще се променят. Силно 
се надявам докладът да послужи като основа за засилено междуинституционално 
сътрудничество. За да се постигнат конкретни резултати, от решаващо значение ще 
бъде подкрепата на Европейския парламент. Укрепването на върховенството на закона 
е обща отговорност на всички институции на ЕС и на държавите членки и ние трябва да 
обединим усилията си.  
 
Освен това трябва да предприемем действия, за да насърчим създаването на култура за 
спазване на върховенството на закона, да предотвратим възникването на проблеми, 
свързани с върховенството на закона, и да дадем отговор, когато мерките за защита на 
върховенството на закона на национално равнище не функционират задоволително.  
 
Под ръководството на заместник-председателя, отговарящ за ценностите и 
прозрачността, Комисията ще наблюдава как държавите членки спазват Хартата на 
основните права на ЕС и ще докладва ежегодно относно прилагането ѝ. Политическите 
насоки на новоизбрания председател включват ангажимент за редица конкретни мерки 
за насърчаване, закрила и укрепване на нашата демокрация, включително европейския 
план за действие за демокрация.  
 
За да наблюдава положението в държавите членки, Комисията разчита на разнообразни 
източници на експертен опит, включително от органите на Съвета на Европа, и прави 
това с активното участие на държавите членки и заинтересованите страни. 
Установяването на външен независим експертен мониторинг ще повдигне редица 
въпроси по отношение на легитимността, баланса на вложения принос и отчетността за 
резултатите. Външният експертен опит не може да замести оценката, направена от 
самата Комисия, особено когато заключенията на Комисията биха могли да бъдат 
основа за действия с правни и финансови последици.  
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По отношение на защитата на бюджета на Съюза приоритетът е бързото приемане от 
страна на Съвета и Европейския парламент на предложения от Комисията регламент 
относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки.  
 
Що се отнася до корупцията, европейският механизъм за върховенството на закона ще 
разглежда и капацитета на държавите членки за борба с корупцията. Предстоящата 
директива относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, ще се 
превърне във важен елемент от набора от инструменти на ЕС за борба с корупцията.  
 
 
8.  Пакетът за защита на данните, състоящ се от Общия регламент относно 
защитата на данните (ОРЗД) и Директивата относно правоприлагането, е сред 
главните постижения на предишния мандат. Ключът към превръщането на 
Европа в истински защитник на неприкосновеността на личния живот в света 
обаче е в ефективното изпълнение и правоприлагане. Националните надзорни 
органи, които отговарят за надзора и прилагането на ОРЗД и Директивата 
относно правоприлагането, не могат ефективно да изпълняват задачите си и да 
упражняват правомощията си, тъй като държавите членки не им предоставят 
необходимите финансови, технически и човешки ресурси, макар в закона 
изрично да е предвидено това тяхно задължение. Как ще гарантирате 
цялостната способност на националните надзорни органи да изпълняват 
задачите си и ще започнете ли процедури за нарушение срещу онези държави 
членки, които не са предоставили необходимите ресурси?  

 
От решаващо значение е държавите членки да изпълняват задължението си, като 
предоставят подходящи ресурси на своите национални органи за защита на данните. 
Това е абсолютно необходимо, за да се гарантира правилното прилагане на правилата 
на ЕС за защита на данните. 

Знам, че благодарение на новото законодателство за защита на данните много органи за 
защита на данните са получили допълнителен персонал и финансови ресурси. 
Разбирам, че продължава да има различия по отношение на отделните органи за защита 
на данните. 

Решен съм да отредя приоритетно място на този въпрос в дневния ред на диалога с 
държавите членки. Ако даден национален орган за защита на данните не прилага 
ефективно правилата за защита на данните поради липса на ресурси, готов съм да 
използвам всички инструменти, с които разполагам, включително да откривам 
производства за установяване на нарушение. 
Трябва да продължим финансовата си подкрепа за дейностите на националните органи 
за защита на данните. Възнамерявам да продължа тази подкрепа през 2020 г.  
Освен това ще насърчавам провеждането на съвместни разследвания между органите за 
защита на данните, което е начин те да обединят ресурсите си и да споделят знания. 
 
 
9.  През последните години ЕС прие също и редица регламенти, насочени към 
подобряване на сигурността в Съюза, които имат значително въздействие 
върху основните права на гражданите, в т.ч. защитата на личните данни. 
Защитата на личните данни на гражданите в контекста на правоприлагането се 
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осигурява от Директивата относно правоприлагането в областта на защитата 
на данните, която не е пряко приложима. Съгласявате ли се, че щом 
правоприлагането получава повече правомощия на равнището на ЕС, то на 
основното право на защита на данните следва да бъде даден същия приоритет, и 
ще предложите ли регламент, който да замени директивата, така че защитата 
на личните данни на гражданите в контекста на правоприлагането да е 
задължителна и да се прилага пряко във всички държави членки? 

 
Зачитането на основните права, включително правилата за защита на данните, е ключов 
елемент за гарантиране на устойчивостта и легитимността на политиките в областта на 
правоприлагането.  

Директивата за защита на данните при наказателното правоприлагане е забележителна 
стъпка напред в сравнение с предишното законодателство. Защитата на личните данни 
в областта на правоприлагането вече се прилага в целия Европейски съюз.  
Смятам, че най-напред трябва да се съсредоточим върху това да се гарантира нейното 
ефективното съблюдаване и прилагане. Ето защо внимателно ще следя за цялостното 
транспониране на директивата от страна на държавите членки.  

Трябва да оставим достатъчно време на новото законодателство, за да са видни 
резултатите от него. Прегледът на законодателството ще бъде възможност да се отчете 
постигнатото и да се разгледа практическото прилагане и функциониране на 
директивата. С оглед на това следва да се обмисли необходимостта от изготвяне на нов 
правен инструмент за по-нататъшно укрепване на основното право на защита на 
данните. 

 
10. Кои ще бъдат Вашите основни приоритети в областта на съдебното 
сътрудничество по наказателноправни въпроси и в областта на наказателното 
право? Как бихте укрепили и улеснили допълнително съдебното 
сътрудничество между държавите членки? Как ще подобрите степента на 
прилагане на наказателноправните инструменти на ЕС, и по-специално 
директивите относно процесуалните гаранции? Според Вас по какъв начин 
работата и правомощията на Евроюст и на Европейската прокуратура и 
координацията между тях биха могли да бъдат допълнително засилени? Ще 
представите ли предложение за преразглеждане на европейската заповед за 
арест?1 

 
 
Моите приоритети в тази област ще бъдат да се подобри съдебното сътрудничество 
между органите на Европейския съюз и с трети държави. Искам да гарантирам, че 
процесуалните права на лицата, участващи в наказателното производство, както 
обвиняемите, така и жертвите, са защитени в целия Съюз. Ще се стремя също така да 
гарантирам, че Евроюст и Европейската прокуратура могат да работят ефективно и да 
разполагат с подходящи средства. 
      

                                                
1 Този въпрос ще отпадне, ако Председателският съвет не одобри искането за добавяне на още един 
въпрос към общите въпроси. 
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По отношение на съдебното сътрудничество е важно да се засили доверието между 
държавите членки и да продължи изграждането на европейско пространство на 
правосъдие. Ще подобря спазването на нашите основни принципи за правосъдните 
системи, като независимост, прозрачност и ефективност, чрез набора от инструменти, с 
които разполагаме, например съдебното обучение на равнище ЕС, информационното 
табло в областта на правосъдието и препоръките в рамките на европейския семестър. 
Ще обърна специално внимание на независимостта на съдиите и съдебните органи, 
които трябва да разчитат едни на други при трансгранични наказателни преследвания 
или изпълнение на решения. Ще разгледам и възможностите за подобряване на 
условията в затворите в Съюза и ще проуча идеята за установяване на минимални 
стандарти за предварително задържане с цел укрепване на доверието. 
 
Твърдо вярвам, че европейското право служи на гражданите само ако се прилага 
правилно. Ще използвам всички възможни средства, за да гарантирам, че 
практикуващите юристи могат да използват нашите инструменти, включително актове 
с незадължителна юридическа сила (насоки) и съдебно обучение. Ще следя отблизо 
прилагането от страна на държавите членки на инструментите в областта на 
наказателното право, по-специално на директивите относно процесуалните права и 
правата на жертвите. При необходимост няма да се поколебая да приложа правото на 
ЕС, включително чрез производства за установяване на нарушение.   
  
Що се отнася до нашите агенции в областта на наказателното правосъдие, моята цел е 
да им съдействаме и да доразвием техния капацитет в съответствие с мандатите им. По 
отношение на Евроюст ще гарантирам, че новият регламент за Евроюст се прилага 
изцяло и правилно от 12 декември 2019 г.; ще представя препоръки на Съвета за 
започване на преговори с избрани трети държави; ще продължа да предоставям 
подкрепа за проекта на Евроюст за цифрово наказателно правосъдие, за да сме в крак с 
развитието в ерата на цифровите технологии.  
 
Що се отнася до Европейската прокуратура, решен съм да гарантирам, че тя ще може 
да поеме функциите си до края на следващата година. Радвам се, че напредваме в 
процеса на назначаване на европейския главен прокурор. В политическите насоки беше 
включен призив Европейската прокуратура да може да разследва и да преследва по 
наказателен ред трансграничния тероризъм; това ще бъде един от въпросите по време 
на моя мандат.  
 
Европейската заповед за арест е основен инструмент на наказателното правосъдие в 
Съюза. Съдът на ЕС показа, че рамковото решение може да се тълкува по начин, който 
защитава основните права. Успехът на системата на европейската заповед за арест 
зависи изцяло от ефективното сътрудничество между държавите членки. Понастоящем 
Комисията извършва оценка на съответствието на всички национални разпоредби, с 
които се транспонира рамковото решение, и ще прецени дали е необходимо 
откриването на производства за установяване на нарушение. С оглед на оценката на 
съответствието ще разгледам сериозно и въпроса дали да се внесе предложение за 
преразглеждане на европейската заповед за арест. 
 


