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ОТГОВОРИ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ВЪПРОСНИК НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА 

Вера ЮРОВА 

Кандидат за Заместник-председател по въпросите на ценностите и 

прозрачността 

 

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 ще отговаряте? Какво Ви мотивира? С 

какво ще допринасяте за осъществяването на стратегическата програма на 

Комисията? Как ще осъществявате интегрирането на принципа на равенство 

между половете и как ще интегрирате перспективата 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 пораждат съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 

рамките на Комисията? 

В настоящата си роля на комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и 

равнопоставеността между половете работих неуморно за укрепване на европейското 

пространство на правосъдие и основни права, например чрез създаването на 

Европейската прокуратура и приемането на Общия регламент относно защитата на 

данните и Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот. 

Ръководих работата на Комисията в областта на борбата с расизма, ксенофобията и 

антисемитизма, защитата на правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, 

транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ), и приобщаването на ромите. 

Работих за защитата на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, включително 

чрез мерки за гарантиране на свободни и честни избори за Европейски парламент.  

Както в настоящата си роля на член на Комисията, така и на предишната си длъжност 

като министър на регионалното развитие на Чехия, демонстрирах решимост за 

предприемане на конкретни действия за подобряване на живота на гражданите. Вече 

дълги години съм активен застъпник на европейската интеграция и защитавах 

енергично присъединяването на Чешката република към Европейския съюз през 2004 г. 

Твърдо вярвам, че 15 години членство донесоха значителни ползи както за Чешката 

република, така и за Европейския съюз като цяло.  

За мен е чест да бъда номинирана за заместник-председател, отговарящ за ценностите и 

прозрачността, и възнамерявам в бъдеще да използвам опита от настоящата си работа 

като комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността 

между половете. В съответствие с политическите насоки на новоизбрания председател 
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на Комисията Урсула фон дер Лайен целта ми ще е Европейският съюз да стане по-

демократичен, по-прозрачен и по-устойчив на новите заплахи пред неговите 

демократични общества и основните права на гражданите. Преди всичко ще бъда 

непоколебим защитник на основните ценности на Европейския съюз, включително 

върховенството на закона. 

Моят ресор „Ценности и прозрачност“ има за цел да се извлекат поуки от 

неотдавнашните предизвикателства, за да стане Европейският съюз по-силен и по-

близък до своите граждани и да се защитават европейските ценности. Силната 

избирателна активност на европейските избори през 2019 г. е доказателство за 

подновения интерес на гражданите към Европейския съюз. Не бива да разочароваме 

очакванията им.         

В настоящата си роля на комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и 

равнопоставеността между половете поставих всички аспекти, свързани с правата на 

жените и равенството между половете, на челна позиция в дневния ред: икономическо 

овластяване, равно заплащане, роля на жените в процеса на вземане на политически 

решения, борба с основаното на пола насилие и насърчаване на равенството между 

половете на международно равнище. Като заместник-председател, отговарящ за 

ценностите и прозрачността, ще продължа да подкрепям тези усилия, тъй като 

равенството между жените и мъжете е една от основните ценности на ЕС, залегнали в 

член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 23 от Хартата на основните 

права. Включването на принципа за равенство между половете във всички политики 

означава да се обръща специално внимание на въздействието, което може да окаже 

всяка инициатива върху ролята на жените в икономиката и в обществото като цяло, и аз 

съм решена да отстоявам този подход в рамките на колегиума и ще си сътруднича 

тясно с комисаря, отговарящ за равенството.       .        

Дълбоко убедена съм в значимостта на изграждането на доверие в нашите 

демократични институции. Общественото доверие в работата на Европейската комисия 

може да се осигури единствено ако тя е напълно независима и свободна от външно 

влияние. Възприемам изключително сериозно тържествената клетва в съответствие с 

член 245 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). В настоящата 

си роля на член на Комисията, отговарящ за правосъдието, потребителите и 

равнопоставеността между половете, демонстрирах своята пълна независимост и 

действах в интерес на Европа. Мога да уверя Европейския парламент, че много съм се 

старала да избягвам всякакви връзки с икономически дейности, които биха довели до 

конфликт на интереси, и коректно съм изпълнила задълженията си във връзка с 

декларацията за интереси. При настъпване на промени тази информация ще бъде 

актуализирана. Ще спазвам изцяло кодекса за поведение на членовете на Комисията и 

произтичащите от Договорите задължения за независимост, прозрачност, 

безпристрастност и отдаденост, предвидени в член 17, параграф 3 от ДЕС и в член 245 

от ДФЕС, както и задължението за опазване на професионалната тайна съгласно член 

339 от ДФЕС. Няма да искам, нито ще приемам инструкции от никое правителство или 

друг орган и ще се въздържам от всякакви действия, несъвместими с моите функции, 

като например упражняването на друга дейност.  
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2.  Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент 

Как бихте определили своята 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 предоставяте на 

Парламента информация и документи във връзка с предвидени инициативи или 

текущи процедури на равнопоставени начала със Съвета? 

Ще поема пълна политическа отговорност за дейностите в моята област на 

компетентност, както е посочено в моето писмо за определяне на ресора. Силно вярвам 

в процеса на вземане на решения от колегиума и ще работя в тясно сътрудничество с 

колегите си, за да изпълним ангажиментите, поети от новоизбрания председател Фон 

дер Лайен в нейните политически насоки, представени пред Европейския парламент. 

По-специално, ще работя в тясно сътрудничество с кандидатите за заместник-

председатели Шевчович и Шуица в рамките на групата от комисари за нов тласък за 

европейската демокрация, която ми бе възложено да председателствам. Освен това ще 

работя в изключително тясно сътрудничество с кандидата за член на Комисията 

Рейндерс по ключови дейности, свързани с върховенството на закона, което ще е от 

огромно значение. Предвид моята хоризонтална отговорност за Хартата на основните 

права, ще работя с всички колеги, за да гарантираме съвместно, че основните права се 

спазват във всички области на политиката, включително в сферата на цифровата 

трансформация, миграцията и сигурността.  

Сътрудничеството с Европейския парламент е от изключителна важност за мен. 

Ангажирам се изцяло да се отчитам пред Европейския парламент и да му позволявам да 

упражнява своя демократичен контрол във възможно най-пълна степен, както е 

предвидено в Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент 

и Комисията. В качеството си на комисар по въпросите на правосъдието, потребителите 

и равнопоставеността между половете, редовно участвах в диалози с комисията по 

икономически и парични въпроси, комисията по правата на жените и равенството 

между половете, комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите, 

комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи и също така присъствах на срещите на временни комисии, като 

например комисията относно „Досиетата от Панама“ и комисията относно финансовите 

престъпления, данъчните измами и избягването на данъци, в дух на откритост и 

уважение. Предприех действия във връзка с няколко парламентарни искания за 

законодателни инициативи, по-специално относно равновесието между 

професионалния и личния живот и защитата на лицата, подаващи сигнали за 

нередности. Също така с нетърпение очаквам да участвам активно с Европейския 

парламент в конференцията на тема „Бъдещето на Европа“. 

В качеството си на заместник-председател, отговарящ за прозрачността, ще работя в 

тясно сътрудничество с Парламента и Съвета за осигуряване на по-голяма прозрачност 

на целия законодателен процес. Ангажирам се също да направя обществено достояние 

всички контакти и срещи, които имам с професионални организации или 

самостоятелно заети физически лица по каквито и да било въпроси, свързани с 

изготвянето и прилагането на политиките на ЕС. 
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Ако бъда одобрена за заместник-председател, имам твърдото намерение да 

осъществявам редовен диалог и обмен. В политическите насоки и писмата за 

определяне на ресорите на новоизбрания председател Урсула фон дер Лайен се 

подчертава намерението да се укрепят специалните отношения между Европейския 

парламент и Комисията.  

Ще направя необходимото, за да може двата законодателни органа да са 

равнопоставени както от гледна точка на отчетността, така и от гледна точка на 

споделянето на информация. Ще гарантирам личното си участие в преговорите и ще 

бъда на разположение на Европейския парламент и на съответните комисии, доколкото 

е възможно.  

 

Въпроси от комисията по конституционни въпроси 

 

3. Избирателен закон 

 

Без да се засягат обсъжданията, които могат да бъдат проведени в рамките на 

предвидената Конференция за бъдещето на Европа, кои мерки и инициативи 

считате за необходими за засилване на европейското измерение на изборите за 

Европейски парламент и на осведомеността на гражданите за тяхното значение? 

Според Вас как Комисията би могла да допринесе за приключването на процеса 

на ратификация на избирателния закон от държавите членки? Каква е Вашата 

позиция относно въвеждането на транснационален избирателен район, в който 

биха могли да се конкурират транснационални листи, оглавявани от водещи 

кандидати? Смятате ли, че това е съвместимо с принципа на регресивна 

пропорционалност? Освен това няма ли да предполага успоредно и едновременно 

преразглеждане на правилата за гласуване в Съвета? Какви са Вашите 

намерения по отношение на борбата с чуждестранната намеса в националните и 

европейските избори? Какви регулаторни мерки възнамерявате да 

предприемете? Как виждате ролята на оперативната група Stratcom в бъдеще?  

 

Без да се засягат обсъжданията, които могат да бъдат проведени в рамките на 

предвидената Конференция за бъдещето на Европа, кои мерки и инициативи 

считате за необходими за засилване на европейското измерение на изборите за 

Европейски парламент и на осведомеността на гражданите за тяхното значение? 

 

По-високата избирателна активност на европейските избори през 2019 г. е 

доказателство за подновения интерес и ангажираност на гражданите към Европейския 

съюз. Това представлява както възможност, така и отговорност за нас — да се 

възползваме от набраната инерция и да работим за изграждане на Европа, с която 

хората се идентифицират в по-голяма степен. Европейската демокрация понякога 

остава твърде далеч от хората. Трябва да решим този въпрос и да гарантираме, че 

гражданите се чувстват способни да влияят върху решенията на европейско равнище. В 

този контекст гражданите трябва преди всичко да могат изцяло да упражняват своите 

политически права и да имат увереност, че гласът им е от значение. Ето защо трябва да 

подобрим прозрачността, начина, по който институциите на ЕС общуват с гражданите, 

устойчивостта на заплахи за демокрацията и институционалните аспекти. 
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Както бе подчертано в политическите насоки, това включва подобряване на системата с 

водещи кандидати и използване на транснационални листи на европейските избори, 

като допълнителен инструмент на европейската демокрация.  

 

Искам също така да се съсредоточа върху практическите мерки за улесняване и 

модернизиране на политическото участие. Достъпът до гласуване е задължително 

условие за активно гражданско участие и социално приобщаване и аз ще разгледам 

начините за подобряването му. Европа трябва да бъде там, където са нейните 

избиратели, а това все по-често е онлайн. Вече следва да се подготвяме за изборите 

през 2024 г., за да откликнем на нуждите на променящото се общество, стремежите на 

младите и изключените хора и възможностите, както и рисковете, свързани с 

цифровите технологии. 

 

Ще предложа мерки за задълбочаване на европейското измерение на изборите за 

Европейски парламент и съзнанието на гражданите за тяхната значимост, като се 

основавам на работата, извършена по предишни препоръки, и поуките от изборите през 

2014 г. и 2019 г. Ще подкрепям засилената прозрачност и отчетност в европейската 

политическа среда. Трябва да работим заедно за укрепване на връзките между 

националните и европейските политически партии и да ги направим по-видими за 

гражданите по време на предизборните кампании. Ще проуча начините за 

преодоляването на препятствията пред европейските граждани, желаещи да упражняват 

избирателните си права, и мерките за насърчаване на гражданското участие. Ще 

подкрепям широкообхватните, балансирани и безпристрастни медийни репортажи, 

включително излъчването на дебати между кандидатите, достъпно във всички държави 

членки. 

 

Медийният плурализъм е един от стълбовете на европейската демократична система. 

Ще използвам мониторинга на медийния плурализъм за откриване на рискове в тази 

област и ще предлагам трансгранични проекти за подпомагане на независимата и 

разнообразна журналистика.  

 

Ще се погрижа да извличаме максимална полза от програмите за финансиране, за да се 

подобри осведомеността за европейското гражданство и правата, произтичащи от него. 

Основна тема на следващия доклад за гражданството на ЕС, който ще излезе през 

2020 г., би трябвало да бъде подхранването и развитието на избирателните права на 

гражданите. Гражданите на ЕС имат също така право да участват като кандидати на 

европейските избори в своята страна на пребиваване без значение от каква 

националност са и аз ще подкрепям упражняването на това право. 

 

Ще работя в тясно сътрудничество с Парламента, държавите членки и европейските 

политически партии за изграждане на едно наистина европейско демократично 

пространство. Ще разчитам на данните, събирани от Парламента за оценка на изборите, 

както и на богатата информация от държавите членки и политическите партии относно 

провеждането на европейските избори.  

 

Според Вас как Комисията би могла да допринесе за приключването на процеса 

на ратификация на избирателния закон от държавите членки? 

 

Съзнавам, че четири държави членки все още не са одобрили реформата на 

избирателното законодателство, приета миналата година. Важно е да приключим този 
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процес като основа за по-нататъшни реформи преди изборите през 2024 г. Въпреки че 

Комисията няма официална роля в този процес, аз ще проведа разговори с тези четири 

държави, за да обясня новостите в закона и добавената стойност от тях и да спомогна за 

напредък на процеса. Комисията би трябвало да продължи да подкрепя усилията на 

държавите членки в тази област, включително в рамките на неотдавна създадената 

европейска мрежа за изборно сътрудничество.  

 

Каква е Вашата позиция относно въвеждането на транснационален избирателен 

район, в който биха могли да се конкурират транснационални листи, оглавявани 

от водещи кандидати? Смятате ли, че това е съвместимо с принципа на 

регресивна пропорционалност? Освен това няма ли да предполага успоредно и 

едновременно преразглеждане на правилата за гласуване в Съвета?  

 

Както бе посочено в политическите насоки на новоизбрания председател на Комисията, 

опитът от европейските избори през 2019 г. ясно показва необходимостта от 

преразглеждане на начина, по който назначаваме и избираме ръководителите на 

европейските институции. В този контекст и като допълнителен инструмент на 

европейската демокрация следва да използваме опита със системата с водещи 

кандидати и да обърнем внимание на въпроса за транснационалните листи на 

европейските избори. Този вид листи могат да засилят европейското измерение на 

изборите, тъй като те ще дадат на граждани от различни държави възможност да 

гласуват за едни и същи кандидати от цяла Европа. Същевременно, ако се създаде 

транснационален избирателен район, ще бъде важно да се гарантира, че депутатите 

могат да представляват и да общуват пряко със своите гласоподаватели, както от 

съображения за отчетност, така и за да могат гражданите да изразяват своите желания и 

опасения. 

 

Конференцията за бъдещето на Европа ще бъде възможност да се споразумеем за 

правилния път напред. Конкретните предложения по въпроси като транснационалните 

избирателни листи трябва да бъдат представени до лятото на 2020 г., за да могат да 

бъдат приложени навреме за изборите през 2024 г. Ще представлявам Комисията по 

този въпрос на конференцията и ще участвам активно в преговорите между 

Европейския парламент и Съвета относно подобряването на системата с водещи 

кандидати и транснационалните листи. Комисията може да даде свой собствен принос 

по отношение на вариантите, които ще гарантират осъществимостта на практика на 

транснационалните листи и добавената им стойност.  

 

Комисията ще предприеме последващи действия по предложенията от конференцията, 

които са в нейната област на компетентност, и ще подкрепи Парламента при 

изменението на европейското избирателно законодателство. Твърдо съм решена да си 

сътруднича тясно с всички участници в този процес, и по-специално с Комисията по 

конституционни въпроси и всички други имащи отношение органи в Европейския 

парламент, със Съвета по общи въпроси, и не на последно място, с лидерите на 

политически партии. 

 

Мисля, че в зависимост от начина, по който са съставени, транснационалните 

избирателни листи сами по себе си не са несъвместими с принципа на регресивна 

пропорционалност. Ако бъде постигнато споразумение по транснационалните листи, 

двете различни системи могат да продължат да функционират успоредно. 
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Ето защо считам, че не е нито необходимо, нито желателно да се прави връзка с 

правилата за гласуване в Съвета. 

 

Какви са Вашите намерения по отношение на борбата с чуждестранната намеса в 

националните и европейските избори? Какви регулаторни мерки възнамерявате 

да предприемете? Как виждате ролята на оперативната група Stratcom в бъдеще? 

 

В политическите насоки бе подчертано, че трябва да предприемем мерки срещу риска 

от външна намеса от страна на тези, които желаят да разединят и дестабилизират нашия 

Съюз. По време на подготовката за последните избори за Европейски парламент 

успяхме заедно с членовете на Европейския парламент и с държавите членки да 

подобрим осведомеността за заплахите и да постигнем консенсус, че във всички избори 

може да има потенциална намеса и че този проблем трябва да бъде разрешен.  

 

Но това е сложна заплаха, насочена към постоянно променящи се цели. Една от новите 

тенденции например е външни лица все по-често да използват вътрешни сътрудници. 

Намесата и манипулацията от местен произход не трябва да бъдат пренебрегвани.  

 

Нуждаем се от всеобхватни и постоянни усилия за укрепване на устойчивостта на 

нашите демокрации по системен начин чрез борба с дезинформацията и чрез 

адаптиране към еволюиращите заплахи и координирани и умишлени манипулации. В 

европейския план за действие за демокрацията ще се потърси противодействие на тези 

заплахи. Ще бъде разгледана по-конкретно необходимостта от по-голяма прозрачност и 

отчетност. Желанието ми е да намерим практически решения, гарантиращи по-голяма 

прозрачност в областта на политическата реклама и по-ясни правила за финансирането 

на европейските политически партии. Цифровите платформи са двигатели на напредъка 

за хората, обществата и икономиките, но могат също така да бъдат използвани за 

дестабилизиране на европейските демократични общества. Ето защо трябва да 

разрешим въпроси като тези за достъпа и използването на данните. Нуждаем се от 

адекватен капацитет за оценка на заплахите за обществото. И никога не трябва да 

нарушаваме равновесието. Целта ни е да опазим европейската демокрация, така че е 

ясно, че свободата на словото и откритите дебати, както и нашите основни права и 

ценности, трябва да бъдат в основата на всички наши действия. Трябва да избягваме 

цензурата и създаването на „министерства на истината“. Свободата на изразяване на 

мнение и плурализмът трябва да бъдат гарантирани, както досега. 

 

Моята роля като заместник-председател ще ни позволи да обединим различни дейности 

и работни процеси в единна стратегия и последователен подход, съчетаващ знанията и 

опита на правителствени и неправителствени експерти от всички части на Европейския 

съюз. За да можем ефективно да се борим с дезинформацията и да изграждаме 

устойчивост, ние се нуждаем от всеобхватен подход с участието на правителствата, 

политическите партии, журналистите, проверителите на факти, научни изследователи, 

преподаватели и гражданското общество като цяло, както и промишлеността и онлайн 

платформите.  

 

По-конкретно, в редица области можем да използваме за основа пакета за изборите от 

2018 г. и плана за действие за борба с дезинформацията. Най-напред можем да 

подобрим откриването, анализа и изобличаването на дезинформацията и други видове 

манипулации на европейските демократични процеси независимо от техния произход и 

използваните тактики и действащи лица. Това трябва да върви ръка за ръка с по-



 

8 
 

широкообхватни действия в областта на киберсигурността и устойчивостта на 

хибридни заплахи. След това можем да подобрим сътрудничеството в рамките на ЕС 

посредством механизми като системата за ранно предупреждение и националните и 

европейските мрежи за изборно сътрудничество. Не на последно място, можем да 

подобрим ефективността на комуникацията чрез координирана реакция в случаи на 

дезинформация и чрез повишаване на осведомеността на обществеността като цяло. 

Възнамерявам да си сътруднича тясно по тези въпроси с Европейския парламент и 

върховния представител / заместник-председател на Комисията. Възнамерявам също 

така да използвам ресурси от различни ведомства на Комисията и ЕСВД с цел по-тясно 

сътрудничество и постигане на по-голямо полезно взаимодействие и съгласуван 

подход.  

 

В отговора си на въпрос 8 посочвам как възнамерявам да работя за подобряване на 

свободата и плурализма на медиите.  

 

Европейската служба за външна дейност е начело на усилията за борба с 

дезинформацията благодарение на работата на три оперативни групи за стратегическа 

комуникация с източното съседство (East StratCom), със Западните Балкани и с южното 

съседство. Откакто получи мандат от Европейския съвет през 2015 г., ЕСВД изигра 

решителна роля за изобличаване на руски дезинформационни кампании в източните 

съседи на ЕС. От приемането на плана за действие за борба с дезинформацията насам и 

със специалната подкрепа на Европейския парламент за групата за източното 

съседство, работата на трите оперативни групи бе значително засилена, включително 

по отношение на осъществяването на проактивна комуникация със съседните на ЕС 

страни и повишаването на осведомеността за отрицателното въздействие на 

дезинформацията. Твърдо подкрепям продължаването и засилването на тези усилия и 

задълбочаването на сътрудничеството с ключови партньори като Г-7 и НАТО, както и с 

гражданското общество и научните изследователи.  

 

Работата ни в тази област се превърна в еталон за други международни действащи 

лица. Тя отвори вратите за тясно сътрудничество на ЕС с партньори на световно 

равнище, включително в рамките на ООН, и за напредък в определянето на 

международни стандарти в тази важна област с цел осигуряване на безопасно цифрово 

пространство за хората и демокрацията. 

 

 

4. Прозрачност 

 

Какви по-нататъшни мерки предвиждате да предприемете за повече прозрачност 

в законодателния процес? Какви допълнителни действия считате, че са 

необходими за постигане на целите за по-добро законотворчество в тази област? 

Каква е Вашата позиция по отношение на блокираните преговори за съвместен 

регистър за прозрачност от страна на Комисията? По какъв начин считате, че 

бихте могли да допринесете за намирането на решение, което да зачита 

конституционните особености на всяка институция, като например принципа на 

свободното упражняване на мандата на членовете на ЕП, залегнал в първичното 

законодателство на ЕС? Съгласна ли сте, че съществува необходимост от 

подобряване на обмена на документи и информация между Парламента и Съвета, 

както и от предоставяне на достъп на представители на Парламента в качеството 
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им на наблюдатели на заседанията на Съвета и на неговите органи, по-специално 

в законодателния процес?  

 

Какви по-нататъшни мерки предвиждате да предприемете за повече прозрачност 

в законодателния процес? Какви допълнителни действия считате, че са 

необходими за постигане на целите за по-добро законотворчество в тази област? 

 

Убедена съм, че по-голямата прозрачност в законодателния процес ще помогне за по-

добро обществено разбиране и подкрепа на вземаните решения. Прозрачността е и 

мощен инструмент за борба с дезинформацията. 

 

Комисията вече предприе значителни стъпки за повишаване на прозрачността. Така 

например на портала „Споделете мнението си“ заинтересованите лица и гражданите 

могат да дадат своя принос в хода на целия процес. На портала се публикуват и 

резултатите от обществени консултации. Приветствам факта, че Комисията е готова да 

осигури прозрачност дори по чувствителни въпроси, като например преговорите с 

Обединеното кралство по споразумението за оттегляне. Що се отнася до 

международните преговори като цяло, Комисията вече предприе решителни мерки за 

прозрачност, например като публикува проектите на указания за водене на преговори, 

дава възможност за коментари на обществеността по време на преговорите и публикува 

преговорни позиции и крайни резултати. 

 

Ще подкрепям приемането на допълнителни практически мерки за повишаване на 

прозрачността на целия законодателен процес въз основа и на усилията на текущото 

финландско председателство на Съвета. Трябва да имаме предвид целия законодателен 

цикъл — от началния замисъл на дадена мярка до прилагането ѝ на практика. Може 

например да се публикува повече информация във връзка с тристранните срещи, 

въпреки че разбирам, че прозрачността на тези разговори е преди всичко грижа на 

Парламента и Съвета. Конкретни стъпки за Парламента и Съвета могат да бъдат 

публикуването на ориентировъчен график на тристранните срещи и след всяка среща 

— на обобщен дневен ред, в който се изброяват обсъдените теми. Окончателният текст, 

по който е постигнато споразумение, вече се публикува най-късно, преди да бъде 

гласуван в Парламента. Ще подкрепя всички инициативи на законодателите да го 

публикуват още по-рано.  

 

Що се отнася до достъпа до документи във връзка с текущи тристранни срещи, всеки 

случай трябва да се оценява поотделно в съответствие със съдебната практика на Съда 

на ЕС. В повечето случаи става въпрос за публикуване на таблиците с четири колони, 

използвани при тристранните срещи, и основания като чувствителност или 

продължаващи преговори не са достатъчна причина да бъде отказано оповестяване. 

Комисията вече прилага заключенията на Съда в ежедневната си работа и рядко отказва 

да публикува документ с таблица с четири колони от тристранна среща в неговата 

цялост. 

 

Като заместник-председател на Комисията ще работя с Парламента и Съвета, за да 

гарантирам последователен подход към прозрачността във всички области.  

 

Институциите трябва да си сътрудничат, за да пуснат в действие планирания съвместен 

законодателен портал възможно най-скоро. Трите институции поеха този ангажимент в 

Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 2016 г. 
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Представяйки опростена хронология за всяко предложение с връзки към съответните 

документи, порталът ще предлага лесен начин за неспециалисти да намират цялата 

публично достъпна информация за даден законодателен процес от интерес за тях. 

Постигнат е напредък, но проектът все още не е приключил. Вярвам, че съвместният 

законодателен портал е важен инструмент за демокрация и ангажираност на 

гражданите и ние следва да ускорим работата по превръщането му в реалност. 

 

Има и други примери за инициативи, по които трябва да продължим работата, за да 

изпълни Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. 

Ангажиментите, поети от трите институции, за подобряване на комуникацията с 

обществеността са важни стъпки напред. Трябва да използваме по-пълноценно 

момента, в който в законодателния процес се стига до споразумение, както и момента, в 

който приетото законодателство влиза в сила, като излизаме със съвместно съобщение 

и организираме съвместни пресконференции, когато това е целесъобразно. 

 

Каква е Вашата позиция по отношение на блокираните преговори за съвместен 

регистър за прозрачност от страна на Комисията?  

 

Налице е силен обществен интерес към засилването на прозрачността и обща воля за 

работа по съвместен регистър за прозрачност. По-силната рамка за представителство на 

интереси посредством задължителен регистър за прозрачност е важен елемент на 

нашата демократична инфраструктура. Моят опит с практиката на Комисията да се 

среща само с регистрирани представители на интереси е, че тази практика има реално 

въздействие върху тях, тъй като, участвайки в регистъра, те възприемат възможно най-

високи етични стандарти и откритост.  

 

Доколкото знам, е реализиран значителен напредък на техническо равнище чрез 

постигането на предварително споразумение по цялото нечувствително съдържание и 

текущото председателство на Съвета споделя амбицията на Комисията и Парламента да 

доведат преговорите по това досие до успешен край. Набраната инерция трябва да се 

запази. Приветствам също новия правилник за дейността на Европейския парламент, 

който е значителна стъпка към повече прозрачност при срещите с представители на 

интереси, по-специално на докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на 

комисии. Разчитам на пълното прилагане на новите правила. 

 

Ако бъда одобрена за заместник-председател, ще се срещна с партньорите на 

политическо равнище в Европейския парламент и Съвета преди края на годината, след 

което ще изготвя амбициозен график за преговори. Трите институции трябва да 

положат усилия за бързо споразумение и да подобрят реално прозрачността на 

лобирането, която е повод за загриженост за широката общественост. В този контекст 

ще бъде важно да се постигне споразумение, което ще улесни потребителите при 

намирането на информация. Комисията може да сподели полезен опит със своя 

собствен регистър за прозрачност. 

 

По какъв начин считате, че бихте могли да допринесете за намирането на 

решение, което да зачита конституционните особености на всяка институция, като 

например принципа на свободното упражняване на мандата на членовете на ЕП, 

залегнал в първичното законодателство на ЕС?  
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Според мен предложеното условие представителите на интереси да са се регистрирали, 

преди да се срещат с членове на ЕП, е съвместимо със свободното упражняване на 

мандата. Опитът на Комисията показва, че това правило не е представлявало проблем 

за комисарите и високопоставените длъжностни лица, тъй като представителите на 

интереси, желаещи да се срещнат с тях, са се регистрирали своевременно, когато това е 

било поискано от тях. Предполага се, че същото ще важи и ако представителите на 

интереси желаят да се срещнат с членове на ЕП. Срещите с гласоподаватели и 

граждани, както и исканията за фактологическа информация, които са от най-голямо 

значение за членовете на ЕП, за да могат те да изпълняват своя мандат, няма да 

подлежат на изискването за регистрация в регистъра. Можем да разгледаме и 

допълнителни предпазни мерки, за да смекчим опасенията по отношение на свободното 

упражняване на мандата на членовете на ЕП. 

 

В Договора за Европейския съюз трите институции се задължават да вършат своята 

работа възможно най-открито. Предложеното условие допълнително ще укрепи 

упражняването на мандата на членовете на ЕП, тъй като за гласоподавателите и 

обществеността ще бъде по-лесно да следят представените в законодателния процес 

интереси, без това да ограничава свободата на действие на депутатите. 

 

Съгласна ли сте, че съществува необходимост от подобряване на обмена на 

документи и информация между Парламента и Съвета, както и от предоставяне 

на достъп на представители на Парламента в качеството им на наблюдатели на 

заседанията на Съвета и на неговите органи, по-специално в законодателния 

процес? 

 

Смятам, че сътрудничеството между Парламента и Съвета може да е само от полза за 

ефикасността и прозрачността на законодателния процес.  

 

В член 16 от Договора за Европейския съюз ясно се посочва, че заседанията на Съвета 

са открити, когато се обсъжда и гласува законодателство. В член 15 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз всички институции на ЕС се призовават да 

провеждат своята дейност възможно най-открито, като по този начин прозрачността се 

превръща в споделена отговорност. В стратегическата програма на Европейския съвет 

за 2019—2024 г. също се подчертава значението на прозрачността и всички институции 

се призовават да преразгледат методите си на работа, за да изпълняват възможно най-

добре ролята си съгласно Договорите. Акцентът върху прозрачността в политическите 

насоки на председателя Фон дер Лайен е в пълно съответствие с това. 

 

Понастоящем в Съвета се обсъжда как работата му да стане по-открита и разбираема за 

гражданите и какъв вид вътрешни документи, свързани с тристранните срещи, следва 

да са публично достъпни. Комисията трябва да продължи да подкрепя усилията за 

повишаване на прозрачността на законодателния процес. Запозната съм с текущите 

дискусии в Съвета за това какъв вид вътрешни документи, свързани с тристранните 

процедури, трябва да се оповестяват публично, и ще ги следя отблизо.  

 

Специфичният въпрос за статута на наблюдател за представители на Парламента, 

присъстващи на заседания на Съвета и неговите органи, трябва да бъде решен от 

Съвета. Парламентът и Съветът трябва да решат този въпрос в съответствие с 

предоставените им от Договорите правомощия и техните вътрешни работни методи. 
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Разбира се, Комисията трябва да е в готовност да посредничи при този процес, ако е 

необходимо.  

 

 

5. Независим орган по етика и Европейският омбудсман 

 

Как виждате обхвата, ролята и правомощията на предвидения независим орган по 

етика, общ за всички институции, и как бихте гарантирали, че този орган е 

напълно независим, в еднаква степен отдалечен от всяка институция и че 

неговите решения се прилагат ефективно? Как предвиждате неговото съгласуване 

с ролята на Европейския омбудсман? Готова ли сте да се ангажирате с нов статут 

за Европейския омбудсман? Ако това е така, поемате ли ангажимент да работите с 

Парламента и да направите всичко възможно, за да има нов статут през първата 

година от Вашия мандат? 

 

Важно е да се подчертае, че в политическите насоки изрично се споменава, че 

институциите на ЕС трябва да бъдат открити и безупречни по отношение на етиката, 

прозрачността и почтеността, ако искаме европейците да имат доверие в нашия Съюз. 

В днешните особено трудни времена доверието на европейските граждани е по-важно 

от всякога. Ето защо ще разглеждам етиката като морален императив.  

 

Що се отнася до общата етична рамка за членовете и служителите на Комисията, за тях 

вече е въведен солиден и валиден набор от етични ценности, принципи и правила. 

Ангажирам се с възможно най-доброто прилагане на тези етични изисквания. Според 

мен строгото им спазване както от членовете на колегиума, така и от служителите на 

Комисията, както и подходящите последващи действия в случай на нарушения, е от 

жизненоважно значение. 

 

Кодексът за поведение на комисарите бе преразгледан през януари 2018 г. след 

получаване на становище от Европейския парламент в съответствие с рамковото 

споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията. В новия 

кодекс е укрепена ролята на независимия комитет по етика към Комисията, съставен от 

външни независими лица. Правилата на кодекса за поведение са по-всеобхватни от 

правилата в повечето държави членки.  

 

Що се отнася до служителите на Комисията, в Правилника за длъжностните лица, 

който всички те трябва да спазват, се съдържа изчерпателен набор от етични 

задължения, които бяха укрепени допълнително с реформата на Правилника от 2014 г. 

Особено важни са разпоредбите, в които се изисква конфликтите на интереси да бъдат 

оценявани при наемане на работа или повторно интегриране след период на отпуск по 

лични причини, както и разпоредбите, в които изрично се засяга въпросът за 

лобирането и застъпничеството по време на отпуск по лични причини или след 

напускане на институцията. 

 

Що се отнася до членовете на различните институции, в Договорите и правото на ЕС са 

предвидени различни етични правила. Това е нещо естествено, като се има предвид, че 

всяка институция е автономна и независима и има своя собствена роля съгласно 

Договорите. Това е отразено в различните кодекси за поведение, приети от някои от 

институциите.  
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Искам да проуча този разнообразен опит и гледни точки, преди да избера конкретен 

път напред. Ето защо за мен е много важно да участвам в диалог с Европейския 

парламент и с други институции на ЕС относно следващите стъпки по този въпрос. 

Заедно трябва да развием европейска политическа култура, основана на споделяни от 

всички етични принципи. 

 

Някои характеристики ми се струват особено важни. От решаващо значение например е 

да се гарантира, че независим орган по етика е в състояние да реагира бързо при 

ситуации, които могат да възникнат по всяко време, например чрез консултативни 

правомощия. Административните договорености, компетенциите, съставът на органа и 

броят на членовете му трябва да отразяват тази необходимост.  

 

Съставът на този орган и процедурата за подбор на членовете му ще бъде от ключово 

значение за неговата независимост и качество и следователно и за доверието в него. 

Съставът ще трябва да отразява опита в различни области, институции и длъжности. 

Избраните лица трябва да имат безупречно професионално минало, опит и добро 

разбиране на начина на работа на институциите на ЕС. За да се запази 

безпристрастността по отношение на всяка от институциите, смятам, че няма да е 

уместно да бъдат включвани техни членове в този междуинституционален орган.  

 

Мандатът на Европейския омбудсман е определен в Договорите и се отнася до случаи 

на лошо администриране. Омбудсманът може да извършва разследвания по собствена 

инициатива и въз основа на жалби. Опитът на Омбудсмана и неговите препоръки и 

констатации ще допринесат за подготовката за учредяване на органа и следва да бъдат 

взети предвид от членовете на органа.  

Независимият орган по етика и Омбудсманът ще се допълват взаимно. 

 

В съответствие със специалната законодателна процедура относно Устава на 

Омбудсмана Европейският парламент прие проект на регламент за нов Устав през 

февруари 2019 г. Съветът трябва даде своето съгласие след становище на Комисията. 

Комисията, начело със заместник-председателя, отговарящ за 

междуинституционалните отношения, ясно заяви, че се ангажира да си сътрудничи 

конструктивно с Парламента и Съвета по тази инициатива и да представи становището 

на Комисията възможно най-бързо.  

 

 

Въпроси на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

 

6. Какви ще бъдат Вашите основни приоритети в рамките на портфейла, който Ви 

е поверен, и по какъв начин портфейлът „Ценности и прозрачност“ си 

взаимодейства, съгласува и/или се припокрива с портфейла на заместник-

председателя за демокрация и демография, с портфейла на члена на Комисията, 

отговарящ за правосъдието, и с портфейла на члена на Комисията, отговарящ 

за въпросите на равнопоставеността? Поемате ли ангажимент да се явявате 

пред комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи при 

поискване и поне два пъти годишно1?  

 

                                                 
1Въпросът 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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Твърдо вярвам, че този ресор е от съществено значение за бъдещето на Европа и може 

да ни помогне да извлечем поуки от миналия опит. Европейските ценности са в 

основата на нашето единство като Съюз. Те дават закрила и права на хората в един 

бързо променящ се и все по-несигурен свят. Те също така ни осигуряват стабилност във 

времена на вътрешни и външни изпитания. В работата си искам да бъда застъпник за 

правата на хората и да засиля чувството им, че са пълноценни граждани, а не просто 

потребители на единния пазар или обект на манипулация. Желая да допринеса за 

изграждането на връзки между различните части от нашия Съюз чрез стремеж към 

опазване и насърчаване на това, което ни обединява. Общият ми приоритет е да 

приближа ЕС до гражданите, като полагам усилия той да стане по-демократичен, по-

прозрачен, по-устойчив на нови заплахи и по-способен да защитава скъпите нам 

ценности. Всички работни направления, които са ми поверени, са свързани с тези цели. 

От личен опит — като гражданин на Чехия, живял по времето на демократичния 

преход преди 30 години — и от опита си като комисар познавам в детайли тези въпроси 

и съм още по-решена да успея в този ресор. 

 

Върховенството на закона следва да бъде основен двигател на европейското единство, а 

не източник на разделение. Напълно съм ангажирана с приоритета на върховенството 

на закона в политическите насоки, залегнало в основата на демократична и отворена 

Европа, с която всички трябва се гордеем. За да го гарантираме обаче, трябва да го 

култивираме. Никога не можем да приемем върховенството на закона за даденост. 

Винаги ще отдавам предпочитание на диалога, консултациите и работата, за да се 

избягват кризисни ситуации. Съществуват много добри практики и положителни 

примери в държавите от Съюза. Можем да направим повече, за да обсъдим как нашите 

общи ценности трябва да доведат до конкретни резултати във връзка с ключовите 

принципи, залегнали в основата на върховенството на закона. Но трябва също да сме 

готови да действаме, ако националните механизми за взаимен контрол и баланс на 

властите и другите обичайни мерки не помагат за справяне с дадена заплаха за 

върховенството на закона. Трябва да продължим работата на настоящата Комисия и да 

отдадем на тези въпроси дължимото внимание, както и да продължим да развиваме 

инструментите за постигане на върховенство на закона. В тясно сътрудничество с 

комисаря, отговарящ за правосъдието, ще работя със Съвета, държавите членки и 

заинтересованите страни, за да гарантирам, че върховенството на закона се отстоява. 

Ще работя за това с решимост и безпристрастно. 

 

Що се отнася до демокрацията, моят приоритет ще бъде да се създадат условия за 

нейното процъфтяване. Вече няма съмнение, че нашата демокрация е застрашена. 

Трябва да направим всичко по силите си, за да защитим жизнеспособността на нашата 

демократична екосистема, като укрепим устойчивостта, включително с оглед на 

изборите за Европейски парламент през 2024 г. Ще координирам работата по 

Европейския план за действие за демокрацията и ще работя по-специално за справяне 

със заплахите от външна намеса. Ще работя по интелигентни регулаторни решения, 

гарантиращи по-голяма прозрачност на политическата реклама и по-ясни правила за 

финансирането на европейските политически партии. Искам също да обърна специално 

внимание на новите заплахи, произтичащи от реалностите в цифровата епоха, като 

например риска от използване на цифрови платформи за дестабилизиране на нашите 

демократични общества и сеене на раздор. Нуждаем се от цялостен подход и 

съгласувани стандарти, за да можем ефективно да се справим с проблеми като 

дезинформацията и посланията на омраза онлайн, без да нарушим равновесието на 

нашите действия и без да накърняваме основни права, като например свободата на 
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словото. Лично работих активно за осигуряване на сътрудничеството на технологични 

гиганти и онлайн платформи за премахване на незаконните изказвания, пораждащи 

омраза. Също така допринесох да се гарантира, че онлайн платформите прилагат 

мерките в Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, включително за 

прозрачност на политическата реклама и контрол над рекламното позициониране. Така 

например между януари и май 2019 г. Google предприе действия срещу 131 621 

профила за реклами, установени в ЕС, Facebook сигнализира за 1,2 милиона реклами в 

ЕС, които нарушават политиките на компанията, а Twitter докладва за отхвърляне на 

9508 насочени към ЕС реклами, нарушили неговата политика за качество на рекламите. 

Нуждаем се обаче от последователен подход, който се прилага за всички действащи 

лица.  

 

Друг ключов елемент е по-нататъшното развитие на нашата демократична 

инфраструктура, за да се подобри системата с водещи кандидати и да се реши въпроса 

за транснационалните листи. Искам да използвам ролята си като председател на 

групата на комисарите за нов тласък за европейската демокрация, за да може 

Комисията да даде възможно най-голям принос по тези въпроси. 

 

По отношение на основните права в качеството си на заместник-председател имам 

хоризонтална отговорност. Основните права са ключа към това, което прави Европа 

различна. Политиките за цифровите технологии (особено по отношение на изкуствения 

интелект), приобщаването, миграцията, равенството, медиите, сигурността имат 

ключово измерение, свързано с основните права. Основните права закрилят всички нас, 

а правата на малцинствата, правата на детето и в по-общ план закрилата на уязвимите 

лица са все области, в които очаквам с нетърпение да си сътруднича тясно с моите 

колеги заместник-председатели и членове на Комисията. По този начин ще продължа 

работата за популяризиране и прилагане на Хартата на основните права, която започнах 

по време на сегашния мандат на Комисията. Скоро ще честваме 10-та годишнина на 

Хартата. Ще използвам този повод, за да преразгледам нашата стратегия и да 

гарантирам ефективното ѝ прилагане и отстраняването на евентуални пропуски в 

съдържанието. Ще обърна особено внимание на прилагането на Хартата на равнището 

на държавите членки и смятам, че Комисията има важна роля в този процес. Ще се 

стремя също така Комисията да взема предвид основните права при изготвянето на 

своите действия и предложения. Ще продължа усилията за популяризиране на Хартата, 

тъй като тя засяга ситуации от реалния живот на гражданите. Искам също да се уверя, 

че Европейският съюз най-накрая ще се присъедини към Европейската конвенция за 

правата на човека. 

 

По отношение на прозрачността и зачитането на ценностите искам да работя с другите 

институции, за да превърнем Европейския съюз в пример за прозрачност в действие. 

Това означава да се гарантира, че нашият законодателен процес е добре разбиран и 

защитен от скрити интереси. Поемам ангажимент да работя за създаването на общ за 

всички институции на ЕС независим орган по етика, както е посочено в политическите 

насоки. Този орган ще бъде важен символ на решимостта ни да спазваме най-високите 

морални стандарти и да засилваме доверието в демократичната система на ЕС. 

 

Що се отнася до организацията на работата ми с моите колеги, Европейската комисия 

функционира на принципа на колегиалност и работа в екип. Новоизбраният 

председател очерта по какъв начин това ще бъде подкрепено чрез отговорностите, 

предоставени на заместник-председателите. Като заместник-председател ще работя, 
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при пълна колегиалност, за мобилизиране и пълноценно използване на всички ресурси 

и експертни познания, необходими за постигане на резултати в моя ресор. Поемам 

ангажимент също така да приема насочен навън подход към работата, като си 

сътруднича с Европейския парламент, Съвета и държавите членки, но и със 

заинтересованите лица и обществеността като цяло. Това е от съществено значение за 

постигане на нашите цели в области като върховенството на закона и демокрацията. 

 

За това ще са необходими тесни работни отношения с много от членовете на 

колегиума. Както е посочено в писмото за определяне на ресора, ще съм председател на 

групата на комисарите за Нов тласък за европейска демокрация. Тази група ще 

представлява стратегически форум за съгласуване на работата ни в отделните области и 

за гарантиране, че вземаме предвид всички области на политиката и правим всичко по 

силите си за укрепване на демокрацията и устойчивостта на нашите общества и 

осигуряване на силни гаранции за правата на гражданите. Както е посочено в писмата 

за определяне на ресора, ще координирам работата на Комисията по върховенството на 

закона в тясно сътрудничество с комисаря, отговарящ за правосъдието. Ще си 

сътруднича със заместник-председателя, отговарящ за демокрацията и демографските 

въпроси, по специфични въпроси за конференцията за бъдещето на Европа.  

 

Отдавам голямо значение на постоянния диалог с Европейския парламент и неговите 

комисии. Приветствам възможността за редовен дебат с Комисията по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи и смятам, че тези срещи следва да се 

провеждат поне два пъти годишно. Очаквам също да намеря силен партньор в лицето 

на Парламента в работата си по основните приоритети на моя мандат.  

 

 

7. В качеството си на координатор на работата на Комисията в областта на 

спазването на принципите на правовата държава как желаете да осъществявате 

стратегически напредък в тази област и какво предвиждате като свой първи 

приоритет в това отношение? Каква роля предвиждате за Европейския 

парламент по отношение на спазването на принципите на правовата държава? 

Двете решителни действия в областта на принципите на правовата държава, 

предприети по отношение на Полша и Унгария, изглежда трудно намират 

съгласувано развитие в рамките на Съвета. По какъв начин възнамерявате да 

изпълнявате ефективно приоритетите на новата Комисия в тази област, 

включително действията, предвидени в публикуваното през юли съобщение, 

ако няма сериозни последици за държавите членки, които нарушават 

принципите на правовата държава? Как възнамерявате да гарантирате, че 

процедурите, започнати съгласно член 7, параграф 1 по отношение на Унгария 

и Полша, ще бъдат разгледани в Съвета без по-нататъшно забавяне? Можете ли 

да се ангажирате с оказване на подкрепа на Европейския парламент в неговото 

искане за пълноценно участие, включително той да бъде поканен да представи 

позицията си пред Съвета в рамките на процедурата по член 7, параграф 1 

относно Унгария? Как бихте определили специфичните предварителни условия 

за новата Комисия за задействане на процедурата по член 7, параграф 1 от ДЕС 

или член 7, параграф 2 от ДЕС, за да се избегнат обвинения в политическо 

пристрастие?  

 

Принципите на правовата държава са една от нашите основни ценности и не могат да 

бъдат отделени от демокрацията и основните права, включително свободата на 
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медиите. Научили сме, че не можем да приемаме принципите на правовата държава за 

даденост и трябва да сме бдителни. Ще отстоявам твърдо принципите, ще осигуря 

предвидимост чрез равно третиране на държавите членки и ще бъда решителна в своите 

действия. Ще се погрижа за предприемането на бързи и пропорционални действия, 

когато принципите на правовата държава са в опасност. Разполагаме с редица 

инструменти. Освен член 7 от ДЕС Комисията следва да използва в максимална степен 

и правомощията си във връзка с установяването на нарушения на правото на ЕС. 

Развитието на съдебната практика на Съда на ЕС в тази област е от съществено 

значение, като освен това тя поражда нови задължения. 

 

Има текущи процедури, които трябва да бъдат приключени, а процедурите по член 7 от 

ДЕС трябва да получат необходимото внимание и ангажираност, за да окажат желаното 

въздействие. Що се отнася до ролята на Парламента в процедурите по член 7 от ДЕС, 

обсъждани в Съвета, Комисията винаги е била на мнение, че всички институции 

заслужават справедливо третиране. Тук е необходим прозрачен и пропорционален 

подход.  

 

Бих искала също така да отворя нова глава по отношение на диалога и да следвам 

подход, при който ще се увеличи ролята на насърчаването и предотвратяването. Трябва 

да комуникираме с държавите членки, включително в рамките на Съвета, и аз ще 

участвам напълно в този процес. Всеобхватният механизъм за върховенството на 

закона, споменат в политическите насоки, ще придаде нова дълбочина на работата във 

връзка с принципите на правовата държава посредством общоевропейско и обективно 

годишно докладване от Европейската комисия за всички държави членки. Ще се стремя 

да използвам това, за да внеса нова динамика в дебатите, в чиито рамки можем също 

така да обсъждаме и споделяме добри практики и да постигнем по-добро разбиране 

относно различните решения.  

 

През юли Комисията вече представи такъв подход в повече подробности, по-конкретно 

под формата на годишен цикъл на преглед в областта на принципите на правовата 

държава, който да обхваща всички държави членки и в чиито рамки да се разглеждат 

всички имащи отношение въпроси в тази област, като например правосъдните системи, 

функционирането на институциите и принципите на взаимен контрол и баланс, както и 

корупцията и медиите. Прилагането на този нов механизъм със систематичен и 

прозрачен подход ще бъде основен приоритет през първата година от мандата на 

новата Комисия. Във връзка с това ще работя в тясно сътрудничество с комисаря по 

въпросите на правосъдието.  

 

В политическите насоки се подчертава, че укрепването на върховенството на закона е 

споделена отговорност на институциите на ЕС и всички държави членки. Затова то ще 

включва тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета, както и специален 

диалог с всички държави членки. В политическите насоки се изтъква ролята на 

Европейския парламент като демократичен форум за обществен дебат и съответно 

ключово място за утвърждаване на нашите общи ценности. Например би било чудесно, 

ако резултатът от анализа на Комисията послужи за основа на обсъждания в 

Европейския парламент, които от своя страна ще намерят отражение в цикъла на 

преглед чрез специални последващи действия. Също така приветствам активната и 

независима роля на Европейския парламент за утвърждаване на принципите на 

правовата държава. Например знам, че комисията по граждански свободи, правосъдие и 
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вътрешни работи наскоро реши да продължи и разшири работата на своята специална 

група по този въпрос.  

 

Що се отнася до Съвета, важно е да се направи разграничение между новия механизъм, 

който действа като инструмент за превенция, насочен към установяване на проблемите 

на ранен етап и към насърчаване на диалога, и по-официалните процедури, насочени 

към проблеми, които вече са установени.  

 

Що се отнася до член 7 от ДЕС, институциите следва да работят заедно за засилване на 

колективния характер на процеса на вземане на решения, като вземат предвид 

различните роли на институциите на различните етапи на процедурата, и по-специално 

правомощието на Комисията, но също и на Европейския парламент, да започне 

процедурата. След като процедурата по член 7 от ДЕС започне, Съветът е този, който 

има водеща роля. Настоящото председателство на Съвета насърчава размисъла относно 

процедурата и аз се надявам, че това ще доведе до създаване на основа за по-ефективни 

дискусии в бъдеще. Това е положителна стъпка за повишаване на ефективността на 

процедурата. Освен това би било полезно да се подобри процесът на вземане на 

решения по отношение на институционалните етапи, като се въведат ясни процедурни 

правила.  

 

Както е посочено в политическите насоки, когато е възможно, общата цел следва да 

бъде намиране на решение, с което принципите на правовата държава се защитават чрез 

сътрудничество и взаимна подкрепа, но без да се изключва предприемането на 

ефективни, пропорционални и възпиращи мерки в краен случай.  

 

Обективността е от ключово значение при всички дейности в областта на 

върховенството на закона. Смятам, че Комисията винаги се е отнасяла много сериозно 

към ролята си на пазител на Договорите. Новият механизъм за върховенството на 

закона, особено акцентът му върху диалога и еднаквото третиране на всички държави 

членки, ще ни даде възможност да подсилим това и да покажем, че да си даваме сметка 

за различните обстоятелства и традиции в различните държави членки не означава да се 

отклоняваме от основните елементи на ефективното прилагане на принципите на 

правовата държава. 

 

8. В качеството си на заместник-председател, отговарящ за медийния плурализъм 

и свободата на печата, какви действия ще определите като приоритет за 

гарантиране на свободата на медиите и медийния плурализъм, както и за борба 

с дезинформацията и фалшивите новини, особено с оглед на постоянните 

нападения, на които са изложени журналистите в някои държави – членки на 

ЕС? Като допълнителна стъпка ще предприемете ли конкретни мерки за 

подобряване на работната среда на журналистите и за предотвратяване на 

нападенията срещу журналисти, както и за гарантиране на тяхната 

безопасност, включително чрез законодателство срещу SLAPP (стратегически 

съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността) в рамките 

на целия ЕС? Какви конкретни мерки ще се стремите да въведете, за да 

гарантирате, че целевите убийства на разследващи журналисти като Дафне 

Каруана Галиция и Ян Куцяк биват възпрепятствани и разследвани по-добре в 

държавите членки? При подготовката на работата си в областта на борбата с 

дезинформацията как точно планирате да гарантирате, че предложените мерки 
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не противоречат на свободата на изразяване на мнение, свободата на печата 

или медийния плурализъм1? 

 

В качеството си на заместник-председател, отговарящ за медийния плурализъм и 

свободата на печата, какви действия ще определите като приоритет за 

гарантиране на свободата на медиите и медийния плурализъм, както и за борба с 

дезинформацията и фалшивите новини, особено с оглед на постоянните 

нападения, на които са изложени журналистите в някои държави – членки на ЕС?  

 

Убедена съм във фундаменталното значение на свободата и плурализма на медиите за 

демокрацията и принципите на правовата държава. През последните десетилетия 

медийната среда в Европа и по света претърпя драстична промяна. „Традиционните“ 

медии загубиха значителни приходи от реклама, а като следствие от това и пазарна 

мощ, за сметка на интернет и онлайн платформите. Едно от големите 

предизвикателства пред следващата Комисия ще бъде да се предприемат действия, за 

да се повиши икономическата устойчивост на сектора, като начин за защита на 

демокрацията, и в същото време той да може независимо да изпълнява задачите си на 

„обществен страж“. Медиите и онлайн платформите имат отговорности, но те също 

така играят изключително важна роля в нашата демократична структура. Съществува и 

важна връзка с работата относно върховенството на закона, при която ролята на 

журналистите и медиите е от решаващо значение. Смятам, че е необходимо да се 

възприеме цялостен подход, в чиито рамки също така да се насърчава качеството на 

журналистиката и да се разглежда пазарното положение на качествените независими 

медии и ролята на онлайн платформите.  

 

Разполагаме с важен инструмент – мониторинга на медийния плурализъм2. Това е 

надежден научен инструмент, прилаган от Центъра за плурализъм и свобода на 

медиите към Европейския университетски институт във Флоренция. Анализът показва, 

че нито една държава членка не е застрахована от рискове в тази област, а 

неотдавнашното развитие в някои държави членки поражда сериозно безпокойство. 

Мониторингът предлага отлична отправна точка за оценка на състоянието на 

плурализма и свободата на медиите в цяла Европа днес и ще бъде в основата на по-

нататъшната ни работа. През 2020 г. в рамките на мониторинга ще бъде разгледан 

въпросът за медийния плурализъм онлайн, който е едно от основните 

предизвикателства пред нас.  

 

Преразгледаната неотдавна Директива за аудио-визуалните медийни услуги ще доведе 

до значителна промяна на средата, тъй като благодарение на новите правила ще се 

подобри прозрачността на структурата на собствеността и ще се създаде мрежа от 

независими регулаторни органи. С Директивата за авторското право изрично се 

подкрепя качествената журналистика. Ще наблюдавам внимателно изпълнението на 

тези стъпки и ще следя дали е необходимо да се направи повече, за да се подкрепи 

наличието на една здравословна среда за медийния плурализъм в ЕС във връзка с 

предизвикателствата на концентрациите, цифровата реалност, политическата 

независимост и социалното приобщаване.  

                                                 
1Ако въпрос № 1 стане излишен, този въпрос би могъл да бъде разделен на две, за да отрази по-добре 

разпоредбите на член 3, параграф 5 от приложение VII към Правилника за дейността на Парламента.  
2 Прилага се независимо от Центъра за плурализъм и свобода на медиите към Европейския 

университетски институт във Флоренция. 
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Като част от новия ми мандат ще се погрижа Комисията да продължи да отдава 

приоритет на финансирането на независими проекти за наблюдение на рисковете за 

медийния плурализъм в цяла Европа, за преглед на нарушенията на свободата на 

медиите и за подкрепа на журналистите, чиято сигурност е застрашена. Искам да 

продължим да предоставяме ценна финансова помощ за независими проекти, посветени 

на трансграничната разследваща журналистика, например чрез подкрепа на 

съответните мрежи. Ще обмисля и допълнителни мерки на равнище ЕС въз основа на 

доклада от 2013 г. на групата на високо равнище относно свободата и плурализма на 

медиите, като използвам компетентността на ЕС и моя политически капитал, за да 

действам, когато е необходимо.  

 

Що се отнася до дезинформацията, в отговора на въпрос 3 посочих как възнамерявам да 

работя в тази област от решаващо значение за нашата демокрация. 

 

Като допълнителна стъпка ще предприемете ли конкретни мерки за подобряване 

на работната среда на журналистите и за предотвратяване на нападенията срещу 

журналисти, както и за гарантиране на тяхната безопасност, включително чрез 

законодателство срещу SLAPP (стратегически съдебни производства, насочени 

срещу участието на обществеността) в рамките на целия ЕС? Какви конкретни 

мерки ще се стремите да въведете, за да гарантирате, че целевите убийства на 

разследващи журналисти като Дафне Каруана Галиция и Ян Куцяк биват 

възпрепятствани и разследвани по-добре в държавите членки? 

 

Свободата на медиите, включително безопасността на журналистите, е основен стълб 

на демокрацията наред с върховенството на закона, основните права и разделението на 

властите. Свободата и плурализмът на медиите са conditio sine qua non за укрепване на 

свободата на изразяване и правото на информация. Без свободни медии корупцията и 

злоупотребата с власт могат да процъфтяват без контрол. Затова смятам, че заплахите 

за свободата на медиите в една страна са заплахи за целия ЕС. Готова съм да си поставя 

нови амбиции на този фронт и да работя заедно с Европейския парламент, държавите 

членки, медиите и други заинтересовани страни, за да намерим общи решения и да 

дадем по-решителен европейски отговор на заплахите. 

 

Комисията осъди по най-категоричен начин убийствата на малтийската разследваща 

журналистка Дафне Каруана Галиция и на словашкия разследващ журналист Ян Куцяк. 

Тяхната смърт е петно върху демократичното съзнание на Европа. Аз лично 

многократно повдигнах въпроса за тези тежки престъпления пред малтийските и 

словашките власти в качеството си на комисар по въпросите на правосъдието. Също 

така имах честта да се срещна със семействата и колегите на журналистите. Комисията 

вече даде ясно да се разбере, че очаква независими и задълбочени разследвания и в 

двата случая, и настоятелно призовава отговорните словашки и малтийски органи да 

продължат текущите разследвания, докато бъде постигнат задоволителен резултат и 

бъде въздадено правосъдие.  

 

Държавите членки продължават да носят основната отговорност за осигуряването на 

вътрешната сигурност и Комисията няма право да се намесва в отделни национални 

разследвания. В същото време е важно да се напомни, че съгласно съдебната практика 

на Европейския съд по правата на човека държавите членки трябва да се грижат за това 

извършителите на физически нападения срещу журналисти да не остават ненаказани и 



 

21 
 

да се извършват ефективни разследвания. Системните проблеми в тази област имат 

отношение и към върховенството на закона. Освен това, тъй като заплахите за 

европейските граждани все по-често са с трансграничен характер, обменът на 

информация и оперативното сътрудничество между държавите членки и агенциите на 

ЕС са от основно значение. Европейската заповед за арест също е ключов инструмент в 

този контекст. Случаите, в които трансграничната организирана престъпност може да е 

била замесена в оказване на натиск върху медиите, още веднъж показват, че 

задълбочаването на сътрудничеството в областта на правоприлагането, както е 

посочено в политическите насоки, е от голямо значение за стабилността и сигурността 

на нашите общества като цяло. 

 

Стратегическите съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността 

(SLAPP), могат да се разглеждат като злоупотреба със законите относно клеветата. 

Наясно съм, че подобни съдебни производства могат да представляват злоупотреба със 

закона, която прави възможно заплашването на журналисти с дела, свързани с 

прекалено големи разходи, дори в случаи, когато делата имат малък или нулев шанс за 

успех – така може да се създаде възпиращ ефект и поради това те са заплаха за 

свободата на медиите. Затова смятам, че този проблем е пряко свързан с моя ресор и 

комбинацията от въпроси в пресечната точка на международното частно право, 

обществения ред и свободата на медиите заслужава по-задълбочен анализ. 

 

 

При подготовката на работата си в областта на борбата с дезинформацията как 

точно планирате да гарантирате, че предложените мерки не противоречат на 

свободата на изразяване на мнение, свободата на печата или медийния 

плурализъм?  

 

Свободата на словото трябва да бъде запазена на всяка цена. В европейския регион, от 

който произхождам, се борихме за нея твърде дълго и платихме твърде висока цена за 

нейната липса, за да гледам лековато на потенциалните заплахи за тази свобода. Освен 

това трябва да правим разграничение между незаконно съдържание (например 

подбуждане към омраза и насилие) и лъжи, които са вредни, но не и незаконни. 

 

Дезинформацията уронва доверието в институциите, както и в цифровите и 

традиционните медии, и отслабва демокрацията, тъй като пречи на гражданите да 

вземат решения, основани на фактите. Дезинформацията пречи и на свободата на 

изразяване — основно право, залегнало в Хартата на основните права на Европейския 

съюз. Разпространяващите съдържание онлайн платформи — по-специално социалните 

медии, услугите за обмен на видеосъдържание и търсачките, са ключов фактор за 

разпространението и засилването на дезинформация онлайн. Отговорността и 

отчетността на тези платформи са в центъра на дебата.  

 

Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията е първата в света инициатива за 

саморегулиране, при която секторът е признал своята отговорност и готовност да повиши 

своята отчетност. В основата на този кодекс стои ясен ангажимент от подписалите го 

страни за защита на основното право на свобода на изразяване на мнение.  

 

Необходимо е да извършим оценка на кодекса, за да решим дали са необходими 

допълнителни мерки, включително регулаторни. Когато правим това, ще внимавам да 

не се наруши балансът и свободата на изразяване на мнение да остане защитена. 


