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ОТГОВОРИ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ВЪПРОСНИК НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЗАМЕСТНИК-

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 

Дубравка ШУИЦА 

Демокрация и демография 

 

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 ресор? 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? 

 

Почти три десетилетия работя в областта на политиката, разработването на публични 

политики и управлението на местно и регионално равнище, като съм заемала 

длъжности в държавната администрация и политически длъжности.  

Повече от десетилетие съпътствах, насърчавах и участвах активно в процеса на 

интеграция на Хърватия в ЕС. В рамките на този процес имах честта да заемам 

различни длъжности, работейки за подготовката на Хърватия за членство в ЕС, по-

специално като заместник-председател на Комисията по европейска интеграция на 

хърватския парламент. 

В продължение на четири години като председател на Комисията по въпросите на 

семейството, младежта и спорта в хърватския парламент имах възможност да участвам 

в мониторинга и изпълнението на национални политики в области, свързани със 

семейството, качеството на живот на младите хора, защитата на децата и младите хора 

от всички форми на пристрастяване, както и с насърчаването на спорта и 

демографското обновление.  

Демократичните ценности винаги са били в основата на моята професионална дейност, 

като по-късно се превърнаха в част от моите политически интереси и професионални 

отговорности.  

Участвала съм в управлението на местно, регионално, национално и европейско 

равнище и в продължение на 10 години бях заместник-председател на Конгреса на 

местните и регионалните власти на Съвета на Европа, чиито основни стълбове са 

демокрацията, върховенството на закона и правата на човека. Затова се чувствам 
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подготвена да изпълнявам функциите, отредени ми съгласно писмото за определяне на 

ресора „Демокрация и демография“. 

Твърдо убедена съм, че тясното сътрудничество в рамките на колегиума на членовете 

на Комисията е от съществено значение, за да се гарантират съгласуваността, 

качеството и ефективността на различните политики. Поемам ангажимент да се 

придържам стриктно към принципа на колегиалност, ако кандидатурата ми бъде 

одобрена. 

Възнамерявам да подпомагам усилията на председателя и моите колеги за изпълнение 

на приоритетите на Европейския съюз. 

Ако бъда утвърдена за заместник-председател на Комисията, ще спазвам 

безпрекословно духа и буквата на Договора, по-специално задължението да действам с 

оглед на европейския интерес и без да приемам инструкции. Ще спазвам и Кодекса за 

поведение на членовете на Европейската комисия и неговите разпоредби относно 

конфликтите на интереси. Моята декларация за интереси е пълна и достъпна за 

обществеността и ще бъде актуализирана бързо, ако се наложи извършване на промени 

в нея. 

В съответствие с политическите насоки на новоизбрания председател Урсула фон дер 

Лайен имам намерение да прилагам принципа на равенство между половете при 

съставянето на моя кабинет, както и във всички области, за които нося отговорност.   

Като член на Европейския парламент от 2013 г. и като вицепрезидент на ЕНП — жени 

винаги съм се обявявала за равенство между половете във всички европейски политики 

и в рамките на процесите по създаване на европейските политики. Бях активен член на 

комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM), където 

работих за подобряване на законодателството за равенството между мъжете и жените. 

В своята нова роля ще обръщам по-специално внимание на цялостното участие на 

жените в демократичните процеси. При преодоляването на демографските 

предизвикателства пред Европа ще насоча вниманието си към аспекти, които по-

специално засягат жените, като обърна внимание на реализирането на пълния 

потенциал на уменията на младите момичета. 

Като дългогодишен член на Европейския парламент, в който бях избирана за три 

последователни мандата, изпълнявах всички задължения към институцията, 

включително във връзка с подаването и актуализирането на всички декларации за 

финансови интереси съгласно изискванията. Винаги съм уважавала буквата и духа на 

Договорите на ЕС и съм спазвала задължението да работя за европейските интереси. 

 

2. Управление на ресора 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 готова да поемете с 

оглед постигането на по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и 

предприемане на ефективни действия във връзка с позиции и искания на 

Парламента по законодателни инициативи? Готова ли сте да предоставите на 
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Парламента информация и документи във връзка с предвидени инициативи или 

текущи процедури на равнопоставени начала със Съвета? 

Роля и сътрудничество с Европейския парламент и неговите комисии 

 

Ако бъда утвърдена за заместник-председател по въпросите на демокрацията и 

демографията, се ангажирам да поема пълна политическа отговорност за дейностите в 

моя ресор, както е определен в писмото за определяне на ресора, изпратено до мен на 

10 юли. Ще изпълнявам задълженията си на член на колегиума, без да се накърнява 

принципът на колегиалност, и ще си сътруднича изцяло с останалите членове на 

колегиума. Както е посочено в писмото за определяне на ресора, изпратено от 

новоизбрания председател, ние, като членове на колегиума, ще вземаме решения 

колективно и ще поемаме ангажимент във връзка с това, за което сме се споразумели. 

 

Сътрудничеството с Европейския парламент е от огромно значение за мен. Като 

дългогодишен член на Европейския парламент, избиран за три последователни 

мандата, винаги съм се обявявала за тясно сътрудничество между всички европейски 

институции, като това виждане съответства на политическите насоки на новоизбрания 

председател Фон дер Лайен. Укрепването на партньорството между Европейската 

комисия и Европейския парламент е наша цел, като аз ще участвам с готовност и 

цялостно в този процес в качеството си на заместник-председател на Комисията.  

 

Ангажирам се изцяло да взаимодействам с Европейския парламент в процеса на 

създаване на политики и политическия диалог, като си сътрудничим на всеки етап — от 

подготовката до обсъждането на резолюции, и по-специално като бъда на 

разположение за участие във всички имащи отношение към моята дейност пленарни 

заседания, заседания на комисии и тристранни обсъждания. Постоянният диалог между 

Европейската комисия и Европейския парламент е приоритетен въпрос за бъдещия 

колегиум, както е посочено в политическите насоки на новоизбрания председател Фон 

дер Лайен. Затова ще информирам и включвам парламентарните комисии във всички 

важни развития в областите, за които нося отговорност, като същевременно напълно си 

давам сметка за значението на еднаквото отношение към Парламента и Съвета. Ако 

бъда избрана за заместник-председател на Комисията, поемам ангажимент 

отношенията ни с Европейския парламент да се основават на откритост, прозрачност, 

взаимно доверие, обмен на информация и редовно докладване. 

 

Поемам ангажимент да поддържам редовен обмен на информация с председателите на 

съответните парламентарни комисии и гарантирам, че ще бъда на разположение за 

участие в двустранни срещи. Тъй като осъзнавам значението на въпросите на членовете 

на Европейския парламент към Комисията, ще се погрижа въпросите, които попадат в 

моята сфера на отговорност, да получават бързи и точни отговори.  

 

Прозрачност 

Като член на Европейския парламент винаги съм изисквала пълна прозрачност от 

Европейската комисия по отношение на Парламента, който представлява гласа на 

европейските граждани. За да се повиши прозрачността на процеса на създаване на 

политики и за да възвърнат гражданите доверието си в Съюза, ще се погрижа 

гражданите да са информирани надлежно за ролята на Комисията и за това какво им 

носят нашите политики. Вярвам, че доброто междуинституционално сътрудничество 
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допринася много за ефикасността, затова прозрачността е нашето средство за постигане 

на по-добри политики. 

 

Ако бъда утвърдена за заместник-председател, ще спазвам изцяло разпоредбите на 

Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и 

Европейската комисия от 2010 г. и Междуинституционалното споразумение за по-

добро законотворчество от 2016 г. 

 

Действия във връзка с позиции и искания на Парламента по законодателни 

инициативи 

Ако бъда утвърдена за заместник-председател на Европейската комисия, ще поема 

ангажимент за цялостно прилагане на разпоредбите на Договора, на Рамковото 

споразумение и Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество 

в областите, за които отговарям. Новоизбраният председател Фон дер Лайен подкрепя 

правото на инициатива на Европейския парламент, което по мое искрено убеждение ще 

придаде по-голяма тежест на гласа на хората. Освен това се ангажирам Комисията да 

предприема действия във връзка с резолюциите на Европейския парламент, приети с 

мнозинство от неговите членове, със законодателен акт, при пълно зачитане на 

принципите на пропорционалност, субсидиарност и по-добро законотворчество. 

 

Поемам ангажимент да работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент на 

всеки етап от процеса, за да открием оптималните начини за създаване на нови и по-

ефективни политики. В съответствие с рамковото споразумение Комисията ще 

предприема ефективни действия по резолюциите в рамките на три месеца след тяхното 

приемане. 

 

Предоставяне на информация и документи 

Като имам предвид гореспоменатото значение на двустранния поток от информация, 

откритостта, прозрачността, взаимното доверие и обмена на информация, ясно 

осъзнавам важността на предоставянето на информация и документи. За да се 

задълбочи партньорството между Европейския парламент и Комисията, поемам 

ангажимент за цялостно прилагане на съответните разпоредби на Рамковото 

споразумение и Междуинституционалното споразумение за по-добро 

законотворчество, като по този начин ще се гарантира равноправно отношение към 

Европейския парламент и Съвета във взаимоотношенията ми с тези две институции.  

 

 

Въпроси от комисията по конституционни въпроси 

Конференция относно бъдещето на Европа 

3.  Какви са възгледите Ви относно основните цели, обхвата, концепцията, 

структурата и участието в предвидената Конференция относно бъдещето на 

Европа? Като се вземат предвид многобройните посещения в държавите членки и 

диалозите с граждани, водени от членовете на Комисията в контекста на дебата 

относно бъдещето на Европа през изминалите две години, каква точно ще бъде 

добавената стойност на тази конференция според Вас? Как виждате ролята на 

Европейския парламент и условията за сътрудничество между институциите на 

Съюза в рамките на конференцията?  
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Повече от половината от хората, имащи право на глас, участваха в европейските избори 

през май 2019 г. Тази избирателна активност подчертава засиления интерес на 

гражданите към европейската демокрация. Трябва да използваме този засилен интерес 

като основа и да призовем жените и мъжете от всички възрасти в Съюза да споделят 

мнението си — заедно с европейските институции — за бъдещето на Европейския 

съюз. Трябва да се вслушаме в техните надежди, опасения и очаквания, свързани с 

действителността, в която живеят: във връзка с климата, икономиката, развитието на 

цифровите технологии, промените в световен мащаб, демографските промени и др. 

Трябва да засилим връзката между очакванията на гражданите, от една страна, и 

политиките и инициативите, провеждани на равнище ЕС, от друга страна.   

 

За да се подобри участието в демократичния живот отвъд гласуването на избори, 

новоизбраният председател на Комисията предложи да се организира Kонференция 

относно бъдещето на Европа, която да започне през 2020 г. и да продължи две години. 

Идеята е проста: европейците трябва да имат думата за начина, по който функционира 

Съюзът, и за резултатите от неговата работа.  

 

През тези две години Комисията ще продължи да трупа ценен опит, като води активно 

диалог с гражданите на Европейския съюз. Заедно с всички мои колеги ще посетя всяка 

държава членка през първата половина от мандата на Комисията, като това включва и 

участие в диалози с граждани. Ще използваме опита от почти 1800 диалога с граждани, 

проведени по време на мандата на настоящата Комисия, на 635 места в Европейския 

съюз с участието на 200 000 европейци. Част от работата ми ще бъде разширяването на 

участието в конференцията и дебатите за бъдещето на Европа, за да бъдат те 

максимално достъпни. Така ще се гарантира възможно най-широко участие на всички 

слоеве от населението, които ще допринесат със своите идеи за оформянето на крайния 

резултат. По-специално, ще търся начини за повишаване на онлайн участието, най-вече 

сред младите хора.  

 

Трябва да работим по този въпрос заедно. Твърдо вярвам, че конференцията е 

възможност за умножаване и обединяване на усилията на институциите и органите на 

Съюза за диалог с гражданите.   

 

Първата стъпка към успеха на конференцията е да се споразумеем за нейния обхват и 

да определим целите. Тази работа трябва да започне незабавно. Ако бъда утвърдена за 

заместник-председател по въпросите на демокрацията и демографията, ще предложа 

идеите на Комисията да бъдат основа на дискусията с Европейския парламент и Съвета 

относно концепцията, структурата, сроковете и обхвата на конференцията. Убедена 

съм, че с активното и водещо участие на Европейския парламент и на неговите членове 

в конференцията можем да осигурим жизненоважната връзка между гражданите и 

техните представители. Организирани съвместно със Съвета и държавите членки 

прояви ще допринесат за още по-голямо сближаване между гражданите и Европа. 

Очаквам с нетърпение началото на ползотворни дискусии с Парламента и Съвета 

относно концепцията, за да може конференцията да започне по същество.  

 

В рамките на конференцията ще се работи за подобряване на системата с избор на 

водещ кандидат и ще бъде обсъдена идеята за транснационални листи. Това е 

конкретно направление на работа, отделно от останалите дейности и цикли, по което 

конференцията трябва да направи предложения най-късно до лятото на 2020 г. Водеща 

роля в него ще играят Парламентът и Съветът, в тясно сътрудничество с кандидата за 
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заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността, който ще гарантира, 

че Комисията изпълнява ролята на честен посредник в тези дискусии. Комисията ще 

изпълни препоръките на конференцията по тези въпроси, като действа в областите, в 

които има компетентност, и подпомогне Европейския парламент при изменението на 

избирателния закон и постигането на споразумение в Съвета.  

 

 

4.  Като резултат от конференцията, считате ли, че Комисията следва да бъде 

готова да представи конкретни предложения, насочени към изменението на 

функционирането на Съюза, по-специално чрез преразглеждане на Договорите в 

съответствие с член 48 от ДЕС? Кои области според Вас трябва да бъдат 

разгледани приоритетно в рамките на конференцията с оглед на евентуалното 

представяне на такива предложения? 

Смятам, че Конференцията относно бъдещето на Европа трябва да насърчава диалога 

между институциите на Съюза, политиците, гражданите и гражданското общество в 

Европа, като основната цел е те да се изслушват. Конференцията обаче трябва да 

доведе и до конкретен резултат под формата на ясен ангажимент от страна на 

институциите към гражданите на Европа. Това ще бъде знак, че европейската 

демокрация е постоянен процес, който трябва да функционира добре не само по време 

на избори, но и в периодите между тях.  

 

Що се отнася до това какви теми и въпроси следва да бъдат обсъдени: смятам, че се 

нуждаем от непредубедено изслушване на вижданията на европейците и институциите, 

които им служат. Във връзка с моя отговор на въпрос 3 смятам, че е много важно да 

получим най-различни виждания от цяла Европа и всички части на обществото. Затова 

ще обърна особено внимание на максимално широкото участие в конференцията. От 

моя гледна точка също така ще бъде много важно да обединя двете части на моя ресор. 

Въпросът за демографските промени засяга много общности в Съюза. Смятам, че това е 

тема, която трябва да бъде включена в нашите дебати в рамките на Конференцията 

относно бъдещето на Европа.  

 

Що се отнася до последващите действия, формата трябва да следва функцията: първо 

трябва да се споразумеем за нашите цели и амбиции и след това да решим кои са най-

подходящите мерки за тяхното постигане. Без да се предопределя резултатът от 

конференцията и без да се засягат прерогативите на институциите, новоизбраният 

председател Фон дер Лайен заяви, че ще бъде готова да предприеме последващи 

действия, включително законодателни действия, ако е подходящо, във връзка с 

договореностите на конференцията. Действително в нашата обща работна програма 

през втората половина на мандата могат да бъдат включени такива действия. В 

политическите си насоки новоизбраният председател на Комисията също така посочи, 

че не изключва възможността за промяна на Договора, но преди това трябва да се 

използва пълният потенциал, заложен в Договорите.  
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Граждански права и консултации 

5.  Какви инициативи възнамерявате да предприемете, за да се постигне пълно 

и хармонизирано упражняване от гражданите на ЕС на техните права, 

произтичащи от гражданството на ЕС, особено с оглед на предвиденото оттегляне 

на Обединеното кралство от Съюза? Считате ли, че е необходимо разширяване на 

свързаните с гражданството права, които са изброени в член 20, параграф 2 от 

ДФЕС, чрез процедурата по член 25 от ДФЕС? Ако това е така, какви инициативи 

мислите да предприемете? 

Поставянето на гражданите на първо място е от основно значение за моя ресор, тъй 

като това е ключът към подобряване на демокрацията и към справяне с 

предизвикателствата и използване на възможностите, свързани с демографските 

промени. В това отношение важен елемент е предоставянето на възможност на 

гражданите на ЕС изцяло да упражняват правата си, произтичащи от гражданството на 

ЕС. Моят колега — кандидатът за заместник-председател, отговарящ за ценностите и 

прозрачността — по-конкретно ще изпълнява тази задача.  

 

В това отношение, както постанови Съдът на ЕС, гражданството на ЕС е създадено, за 

да бъде основният статут на гражданите на държавите членки. Както бе подчертано и 

от Парламента, смятам за решаващо да осведомяваме по-добре гражданите за техните 

права като граждани на ЕС и да ги подкрепяме при упражняването на тези права, 

включително чрез повишаване на правната сигурност.  

 

Следващият Доклад за гражданството на ЕС, който ще бъде публикуван през 2020 г., 

ще бъде добра възможност да се обмисли необходимостта от актуализирани насоки 

относно правата на свободно движение, като се вземе предвид съдебната практика на 

Съда на ЕС. Освен това осигуряването на правилното прилагане на достиженията на 

правото на Съюза, включително чрез диалог с държавите членки, ще бъде от ключово 

значение, както и засилването на подкрепата за гражданите при упражняването на 

техните права. Докладът за гражданството на ЕС ще предостави възможност и за 

разглеждане на въпроса за евентуално разширяване на правата, произтичащи от 

гражданството на ЕС, чрез процедурата по член 25 от ДФЕС. 

 

По конкретния въпрос как могат да се запазят правата на гражданите на ЕС и 

Обединеното кралство след оттеглянето на Обединеното кралство, смятам, че 

споразумението за оттегляне е най-добрият начин за запазване на тези права. 

Настоящата Комисия призова държавите членки при сценарий без сключено 

споразумение да възприемат либерален подход по отношение на правата на гражданите 

на Обединеното кралство, които вече живеят на тяхна територия. Двадесет и седемте 

държави от ЕС са въвели национални извънредни мерки, за да се гарантира, че 

гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства, които не са 

граждани на ЕС, могат да продължат да пребивават законно в периода непосредствено 

след оттегляне без споразумение. Комисията работи с държавите — членки на ЕС-27, 

за да се гарантира съгласуваност в цялостния подход, като същевременно отчита, че е 

необходима гъвкавост на национално равнище. Комисията предоставя обзор на всички 

национални извънредни мерки относно правата на пребиваване на своите уебстраници 

за готовността за Брексит.  
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6.  Как предвиждате участието на гражданите и гражданското общество в 

Конференцията за бъдещето на Европа? Как ще интегрирате техния принос в 

резултатите от конференцията? По какъв начин според Вас резултатите от 

диалозите с гражданите, проведени в държавите членки, биха могли да 

допринесат за работата на конференцията? В този контекст какви са възгледите 

Ви относно предложенията на председателите на Комитета на регионите и на 

Европейския икономически и социален комитет за създаване на 

междуинституционална работна група, която да разгледа предложенията за 

създаване на постоянен механизъм за диалози и консултации с гражданите, 

евентуално в рамките на годишните цикли на планиране? Какви конкретни 

предложения бихте имали по отношение на конкретните цели и условията за 

неговото функциониране? Как според Вас такова предложение би могло да бъде 

разгледано в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа? 

Водещият принцип е, че дискусията относно бъдещето на Европа трябва да се води в 

реалността, в която живеят обикновените граждани. Затова смятам, че конференцията 

трябва да насърчава диалога между европейските граждани и гражданското общество, 

институциите на Съюза и политиците по широк кръг теми, свързани с нашия 

политически дневен ред. Ние най-вече ще слушаме и ще събираме техните виждания, 

които ще допринесат за оформянето на бъдещите ни политики. 

 

Институциите на ЕС и държавите членки натрупаха опит през последните години в 

активния диалог с гражданите на Европейския съюз. Само Комисията участва в над 

1800 диалога с граждани, проведени на 635 места в Европейския съюз с участието на 

над 200 000 души. Освен това в контекста на цикъла на създаване на политики 

Комисията провежда обширни консултации, преди да направи законодателни 

предложения, в резултат на което ОИСР я постави на първо място в своя доклад 

„Перспективи относно регулаторната политика“ от 2018 г. по отношение на участието 

на заинтересовани страни.  

 

На конференцията трябва да бъде направена следващата стъпка в даването на 

гражданите на думата относно бъдещето на Европа. Напълно съм наясно, че доверието 

в този процес ще зависи от прозрачността и адекватните последващи действия и ще 

търся начини за тяхното осигуряване. В това отношение съм запозната с 

предложението на Комитета на регионите и Европейския икономически и социален 

комитет за постоянен механизъм за диалози с гражданите и консултации с гражданите 

и имам желание и готовност за оценяване на най-ефективните методи за гарантиране на 

такава постоянна ангажираност. Конференцията относно бъдещето на Европа е важна 

стъпка в тази посока. 

 

 

Субсидиарност и национални парламенти 

7.  В качеството си на член на Комисията, отговарящ за това законодателните 

предложения да зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност, 

какви последващи действия считате, че следва да последват предложенията, 

подкрепени от Европейския парламент, с цел засилване на политическия диалог с 

националните парламенти и на приноса им, като например:  
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 – практически договорености, даващи възможност за техническо 

удължаване на срока от 8 седмици, през който националните парламенти 

повдигат свързани със субсидиарността въпроси;  

 – предложения за улесняване на по-активна и положителна роля на 

националните парламенти като източник на предложения (т. нар. „зелен 

картон“)?  

 Бихте ли подкрепила създаването на ежегодна Европейска седмица, през 

която членовете на националните парламенти да обсъждат европейски въпроси 

едновременно с членовете на Комисията и с членовете на Европейския 

парламент? 

Подобряването на участието в нашата европейска демокрация е основен елемент на моя 

ресор. По мое мнение това включва и улесняване на участието на националните 

парламенти, които са източник на демократична легитимност, в европейския процес на 

вземане на решения. Подобно на Европейския парламент аз виждам нуждата и 

потенциала за засилване на нашия диалог с националните парламенти и за подобряване 

на прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност в 

законодателството на ЕС. Моят колега — кандидатът за заместник-председател, 

отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи — по-конкретно ще 

изпълнява тази задача.  

 

Смятам, че работната група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и 

принципа „правим по-малко, но по-ефективно“ свърши значителна основополагаща 

работа в това отношение. В отговор на нейните препоръки Комисията в своето 

съобщение „Принципите на субсидиарност и пропорционалност: засилване на тяхната 

роля в изготвянето на политиките на ЕС“ от октомври 2018 г. пое няколко 

ангажимента, които в момента се изпълняват и които аз изцяло подкрепям. По-

специално, от декември т. г. Комисията за пръв път няма да включва периода на Коледа 

и Нова година при определянето на крайната дата на 8-седмичния срок за контрол на 

субсидиарността на предложенията на Комисията от страна на националните 

парламенти. Тази промяна в календара има за цел да се даде достатъчно време на 

националните парламенти за тяхната оценка. Освен това Комисията значително ще 

повиши видимостта на приноса на националните парламенти в законодателството на 

ЕС, като предоставя обобщение на отговорите, ако значителен брой от тях изразяват 

свързани със субсидиарността опасения, но той не е достатъчен за достигане на 

определения в Договорите праг за задействане на т. нар. процедура ,,жълт картон“. 

Целта на обобщените отговори е да се предостави на националните парламенти и 

европейските съзаконодатели в един публично достъпен документ пълна картина на 

всички свързани със субсидиарността опасения и позицията на Комисията във връзка с 

тях. Също така ангажиментът на Комисията да улесни участието на националните 

парламенти и да подобри оценката на субсидиарността, когато оценява 

съществуващото законодателство и подготвя нови законодателни предложения, се 

превръща в реалност в рамките на действията в резултат от прегледа на изпълнението 

на принципите за по-добро законотворчество. Трябва обаче да подчертая, че Комисията 

не е единственият участник, когато става дума за подобряването на прилагането на 

принципите на субсидиарност и пропорционалност. Това се отнася и до Европейския 

парламент и Съвета.  
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Във връзка с т. нар. механизъм за „зелен картон“ смятам, че поне в краткосрочен план 

не бива да се стремим към създаване на нови, сложни и официални механизми, които 

изискват промяна на Договора. Вместо това трябва да насърчаваме националните 

парламенти да използват възможностите, с които разполагат в момента. В рамките на 

утвърдения политически диалог те могат да изразяват вижданията си за годишната 

работна програма на Комисията и във всеки момент могат да поискат от Комисията да 

направи законодателни предложения или да предприеме други инициативи. В 

действителност инициативите на национални парламенти във връзка с разхищението на 

храни от 2015 г. и за корпоративната социална отговорност от 2016 г. намериха ясно 

отражение в приетото законодателство. На последно място, но не и по значение, аз съм 

привърженик на засилването на прекия обмен на информация с националните 

парламенти и категорично подкрепям инициативата на новоизбрания председател да 

превърне в редовна практика посещенията на членовете на Комисията в националните 

парламенти и дебатите с националните депутати по европейски въпроси. 

 

Бих подкрепила и учредяването на ежегодна европейска седмица, през която членовете 

на националните парламенти, членовете на Европейския парламент и членовете на 

Комисията да обсъждат съвместно важни европейски въпроси. Смятам, че имаме добър 

пример с Европейската парламентарна седмица в контекста на контрола на 

икономическата и бюджетната политика, което придава парламентарна перспектива на 

процеса на европейския семестър. Ще обмислим възможността тази практика да се 

прилага и в други области на политиката. Такива прояви допринасят за гарантиране на 

демократичната отчетност, без да се засягат правомощията на националните 

парламенти и на Европейския парламент, и за развитието на европейска публична 

сфера. 

 

Работата по всички тези въпроси ще бъде ръководена от моя колега — кандидата за 

заместник-председател, отговарящ за междуинституционалните отношения и 

перспективи. Поемам ангажимент да работя в тясно сътрудничество с него по тези 

въпроси, по-специално в контекста на Конференцията относно бъдещето на Европа, в 

която основна роля ще играят политическият диалог с националните парламенти и 

техният принос.   

 


