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Въпроси с искане за писмен отговор, предложени от PPE 
 
1. Относно миграцията – Европейската комисия ще трябва да работи още по-
усилено за постигане на по-задълбочено и по-качествено сътрудничество с 
третите държави. Бихте ли могли да ни обясните как възнамерявате да 
подобрите сътрудничеството с третите държави на произход и транзитно 
преминаване и какви конкретни стъпки планирате да предприемете с оглед на 
постигането на това? Каква следва да бъде ролята на фонд „Убежище и 
миграция“ за периода 2021 – 2027 г. в подкрепа на Вашите планове?  
 

Моята цел е да постигнем цялостен подход към миграцията и моята мисия е много 
ясна. Ще работя в тясно сътрудничество с върховния представител/заместник-
председател, със заместник-председателя с ресор „Съхраняване на европейския ни 
начин на живот“, както и с другите компетентни членове на Комисията, за да се 
гарантира, че миграцията е твърдо залегнала в рамките на външната политика на 
Съюза и че развиваме засилено сътрудничество с държавите на произход и на 
транзитно преминаване. Възнамерявам да работя с тези държави в дух на партньорство 
и чрез всеобхватен диалог по всички аспекти на миграцията, за да гарантираме, че 
всяко партньорство ще бъде ориентирано към постигането на резултати и ще отговаря 
на нуждите на ЕС, но също така и на нуждите на третата държава. Постоянно трябва да 
популяризираме нашите ценности и да зачитаме изцяло основните права. Това е 
единствената устойчива перспектива. 

 
Като част от това партньорство ще работя също в тясно сътрудничество с моите колеги 
и с държавите членки, за да се увеличат усилията за изграждане на по-добре 
функционираща система за обратно приемане и ефективно, бързо връщане, която да 
гарантира човешкото достойнство и правата на лицата, които подлежат на връщане. 
Убедена съм, че за да може да се предостави закрила на лицата, които реално се 
нуждаят от международна закрила, както политиката на хуманно връщане, така и 
ефикасното сътрудничество с трети държави в областта на обратното приемане са от 
ключово значение за една балансирана политика в областта на миграцията. Считам, че 
е от съществено значение да се гарантира, че съществуващите споразумения и 
договорености за обратно приемане се използват от държавите членки по най-
ефикасния начин. За да може тези усилия да бъдат успешни, вярвам, че трябва да се 
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възползваме от всички съответни политики, средства и инструменти на ЕС, 
включително визовата политика.  
 
По-специално внимание ще отделя на осигуряването на бързо прилагане на елементите 
от условията за обратно приемане, включени в новия Визов кодекс, който ще влезе в 
сила през февруари 2020 г. По силата на международното право държавата е отговорна 
за обратното приемане на собствените си граждани. За някои държави тази 
отговорност се потвърждава в рамките на по-широки договорености за 
сътрудничество, като Споразумението от Котону с държавите от Африка, Карибите и 
Тихоокеанския басейн. Подкрепата на ЕС за подпомагане на доброволното връщане и 
помощта за реинтеграция също се оказаха ценно средство за подпомагане на хората да 
се завърнат по домовете си. Ще проуча начините за по-нататъшно развитие на 
подкрепата на ЕС в това отношение, като ще работя в още по-тясно сътрудничество с 
нашите партньори по изпълнението в чужбина. Ще обърна особено внимание на 
бързото прилагане на елементите от условията за обратно приемане, включени в новия 
Визов кодекс, който ще влезе в сила през февруари 2020 г. Ще настоявам за бързо 
приемане на реформирана Директива относно връщането, като част от бъдещия нов 
пакт в областта на миграцията и убежището, за да се гарантира, че процедурите за 
връщане на държавите членки са ефективни и че имаме последователен и хуманен общ 
подход. При наблюдението на ефективното изпълнение на новосъздадената 
Европейска агенция за гранична и брегова охрана ще обърна специално внимание на 
ефективността на нейния мандат за подкрепа в областта на връщането. 

 
Всяка цялостна политика в областта на миграцията трябва също така да прави 
разграничение между лицата, които се нуждаят от закрила, и тези, които пристигат в 
Европа по икономически причини и търсят работа, без да имат право на закрила. 
Връщането е един от важните аспекти на дебата, но е необходимо в близко бъдеще 
сътрудничеството с третите държави на произход и на транзитно преминаване да стане 
от най-голямо значение. Трябва да насочим дискусията към дългосрочни предложения 
и подходящи стратегии за инвестиции и икономическо сътрудничество с третите 
държави и да спомогнем за осигуряването на стабилност в съседните ни региони, което 
ще доведе до значително намаляване на броя на пристигащите лица, които нямат право 
на закрила в Европа. 
 
Сътрудничеството ни с трети държави обаче не може да бъде насочено единствено към 
връщането и обратното приемане. Трябва да работим усилено за справяне с 
първопричините за незаконната миграция и принудителното разселване и да 
продължим да оказваме подкрепа на нуждаещите се бежанци по света. Бяха създадени 
три фонда на ЕС, по-специално за Турция, Сирия и Африка. Те разполагат с 
необходимата гъвкавост, за да се справят с новите потребности. Нашите програми за 
външно финансиране са от ключово значение за справяне с глобалните проблеми, като 
бедността, несигурността, неравенството и безработицата. Тези нужди няма да 
изчезнат. Ключов приоритет ще бъде да осигурим чрез следващата многогодишна 
финансова рамка (МФР), че можем да гарантираме непрекъснатост на действията на 
ЕС. 
 
Освен това едно от основните опасения продължава да бъде нестабилността в Либия. 
Въпреки че ЕС, в партньорство с Африканския съюз и ООН, успя да подобри защитата 
и помощта за блокираните бежанци и мигранти и в същото време да намали опасните 
заминавания през морето, трябва да направим повече. Положението в центровете за 
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задържане е бедствено и няма да спра да призовавам за прекратяване на произволното 
задържане. Трябва да продължим да наблюдаваме правата на човека, да осигуряваме 
обучение, оборудване и подкрепа за изграждането на капацитет в Либия. В същото 
време ще следя за създаването на хуманитарни коридори и за ускоряване на 
евакуацията на нуждаещите се от международна закрила лица, блокирани в Либия, за 
да се даде възможност за по-нататъшното им презаселване в държавите — членки на 
ЕС, или в други държави.  

 
В съответствие с приоритетите на новоизбрания председател и като друг конкретен 
елемент за осигуряване на добро сътрудничество с държавите партньори, ще насоча 
усилията си върху осигуряването на законни и безопасни начини за миграция към 
Европейския съюз. Това е и неразделна част от цялостния подход към миграцията и е 
от истински интерес за ЕС: недостигът на умения в някои сектори е реалност, като се 
прогнозира брутният вътрешен продукт в ЕС-28 през 2060 г. да бъде с 23 % по-нисък 
без миграция, отколкото с миграция. Ще обмисля по нов начин синята карта за 
висококвалифицираните мигранти и ще продължа да развивам дейността по всички 
направления на законната миграция. Ще се стремя да продължа работата по текущите 
пилотни проекти в областта на законната миграция, по които някои държави членки, с 
подкрепата на Комисията, работят съвместно с нашите партньори по проекти, които са 
от полза за всички. Всичко това се нуждае от тясно сътрудничество със страните на 
произход — което включва и местните органи по труда — особено що се отнася до 
определянето на секторите, за да се избегне „изтичането на мозъци“. Работата ми ще се 
съсредоточи върху това да се гарантира, че Европа ще продължи да бъде 
конкурентоспособен участник в световен мащаб. 
 
Що се отнася до външните разходи, през новия период на МФР основният инструмент 
за финансиране ще бъде Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество. Приветствам предложеното заделяне на средства за 
дейности, свързани с миграцията, в трети държави. Но фонд „Убежище и миграция“ 
може също така да играе важна допълваща роля за конкретни дейности в трети 
държави и може да ни помогне да гарантираме, че няма да допуснем пропуски, които 
ни пречат да подкрепяме съществената работа. Смятам, че е необходимо да се осигури 
висока степен на гъвкавост при използването на този бъдещ фонд, за да се гарантира 
способността да се реагира бързо на променящите се нужди на място, както се вижда 
от опита ни от последните години. Това би означавало по-специално да се избегне 
използването на рестриктивни критерии, които биха ограничили възможностите за 
гъвкавост. 
 
В това отношение, както и в рамките на настоящия фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“, ЕС ще трябва да бъде в състояние да финансира бързо съответните мерки 
в трети държави от новия фонд „Убежище и миграция“, чрез своите партньори по 
изпълнението. Сред въпросните мерки са мерките в областта на борбата с незаконната 
миграция, като се има предвид общият интерес от намаляване на експлоатацията на 
мигрантите, мерките за реинтеграция на мигрантите, които доброволно се завръщат в 
родните си страни, за да им се помогне да започнат нов поминък, регистрацията на 
бежанци в трети държави, където са блокирани, и мерките преди заминаването, като 
курсове по гражданско образование преди презаселването, и други мерки. Всички тези 
дейности ще продължат да бъдат от значение в бъдеще. 
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2. Какви действия бихте предприели за справяне със заплахите, свързани с 
чуждестранните бойци терористи и техните семейства, които се завръщат в 
Европа? Съгласна ли сте, че са необходими допълнителни усилия за 
посрещане на потребностите на жертвите на тероризма? Планирате ли да 
предложите ново законодателство за жертвите на терористи или предвиждате 
други конкретни мерки в това отношение? 
 

Аз съм силно обезпокоена от заплахата, свързана с чуждестранните бойци терористи, 
завръщащи се в Европа, която представлява много остър проблем. Тези, които ще се 
върнат, представляват реална заплаха поради своята мотивация, както и знанията и 
експертния опит, които са придобили.  
 
Решението за репатриране на европейски чуждестранни бойци терористи, задържани в 
трета държава, е национално решение. Наше общо задължение обаче е да гарантираме, 
че тези, които не са задържани, ще бъдат откривани при преминаване на външните ни 
граници, когато се завръщат в Европа. Това е възможно само ако солидните 
информационни системи се използват ефективно по границите и ако 
правоприлагащите органи на държавите членки качват информацията, с която 
разполагат, в тези системи, по-специално в Шенгенската информационна система. Ето 
защо доверието между държавите членки е необходим елемент от реакцията на ЕС за 
преследване и осъждане на чуждестранните бойци терористи. Европол може да играе 
важна роля. Ще призова също всички държави членки да въведат и прилагат наскоро 
приетата Директива за борба с тероризма, която криминализира терористичните актове 
в целия ЕС. 

 
Въпросът с децата на чуждестранните бойци терористи поражда конкретни опасения 
по отношение на правната отговорност, дългосрочния риск и належащия проблем с 
хуманитарните условия в лагерите в Северна Сирия. ЕС предоставя значителна 
хуманитарна помощ за бежанските лагери в Сирия, по-специално за децата. Искам да 
насърча обмена на информация, за да се осигури възможност за правилното 
идентифициране на тези деца: обменът на добри практики в рамките на ЕС по 
отношение на прекратяването на участието и реинтеграцията е абсолютно необходим. 
По този начин ще се основавам на работата на Мрежата за осведоменост по въпросите 
на радикализацията, финансирана от ЕС. Ще гарантирам, че Комисията използва 
всички инструменти, с които разполага, за да подкрепи държавите членки при 
разглеждането на въпроса за връщането на чуждестранните бойци терористи и техните 
семейства.  
 
Положението на жертвите на тероризма е много важна тема, по която аз лично се 
ангажирам да бъда много бдителна, в тясно сътрудничество с комисаря по въпросите 
на правосъдието. ЕС вече разполага с набор от задължителни правила, които 
предвиждат основни права на защита, подкрепа, а в някои случаи и обезщетяване на 
жертвите на престъпления в целия Съюз, но не всички жертви са в еднаква ситуация. 
Ето защо Европейският парламент и Комисията работиха в тясно сътрудничество по 
правилата за конкретни категории жертви, включително жертвите на тероризма. Ще 
гарантирам, че всички държави членки транспонират ефективно и правилно 
разпоредбите на Директивата относно борбата с тероризма, които засягат жертвите. 
Ще работя в тясно сътрудничество с комисаря с ресор „Правосъдие“, компетентен по 
тези въпроси, за да установим дали има пропуски в действащото законодателство и 
дали са необходими допълнителни правила за жертвите.  
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Не мога да приема жертвите на тероризма да не получават подходящо съдействие и 
подкрепа, както непосредствено след терористичните актове, така и за толкова време, 
колкото е необходимо.  
 
Освен това ще бъда много бдителна, за да гарантирам, че през следващите месеци 
експертният център на ЕС за жертвите на тероризъм, създаден по инициатива на 
Европейския парламент, ще стартира и ще стане оперативен. Центърът ще предоставя 
насоки и обучения, насочени към подпомагане на прилагането на правилата на ЕС за 
жертвите на тероризма, и ще функционира като експертен център. Лично ще 
гарантирам, че тази похвална инициатива се развива с необходимата експедитивност и 
усърдие. 
 

 
3. Важна част от Вашето портфолио е да гарантирате по-голяма съгласуваност 
между вътрешното и външното измерение на сигурността. Онлайн 
дезинформацията и намесата в изборните процеси са сред най-важните 
примери за подобна връзка и за необходимостта от по-последователен и 
решителен подход на Съюза. Какво планирате да направите в тази област през 
следващите пет години? 

 
Вътрешната сигурност на ЕС не може да бъде гарантирана, без да се гледа отвъд 
границите на ЕС. Вътрешните и външните измерения на сигурността са 
взаимозависими и взаимосвързани. Тероризмът и организираната престъпност са 
международни заплахи, към които можем да подходим само въз основа на съгласуван 
набор от действия, съчетаващи вътрешното и външното измерение. 
 
В тясно сътрудничество със съответните комисари възнамерявам да се ангажирам с 
държавите в съседство, за да преговаряме по сключването на споразумения, които 
позволяват обмена на информация между техните съответни правоприлагащи органи и 
Европол. Напълно подкрепям текущата работа с партньорите от Западните Балкани за 
борба с тероризма и трафика на огнестрелни оръжия, като се ангажирам да продължа в 
тази посока. В това отношение следва да се даде приоритет на борбата с трафика на 
хора. 
 
Връзката между вътрешното и външното измерение на сигурността е пределно ясна, 
когато става въпрос за онлайн пространството. Международният призив за действие 
след терористичното нападение в Крайстчърч, целящ предотвратяването на 
разпространението на терористично съдържание онлайн, отразява работата, свършена 
от Комисията в рамките на интернет форума на ЕС и със законодателното ѝ 
предложение в тази област. 
 
Интернет платформите са глобални играчи и, като се има предвид глобалният им 
обхват, те имат специална отговорност. Такъв е случаят и когато става дума за 
дезинформационни кампании, които могат да бъдат част от хибридни атаки. 
Кибернетичните заплахи, визиращи изборите, и дезинформационните кампании, са 
примери за най-новите форми на заплахи, спрямо които трябва да бъдем изключително 
бдителни и подготвени. Преди провеждането на последните избори за Европейски 
парламент, настоящата Комисия положи значителни усилия да обедини избирателните 
органи, националните органи в областта на киберсигурността и националните 
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правоприлагащи органи с цел повишаване на осведомеността и защита на честността 
на изборите. Вече са предприети конкретни стъпки за справяне с тези заплахи: План за 
действие за борба с дезинформацията, създаването на система за бързо 
предупреждение като център за споделяне на информация за дезинформационни 
кампании, които са в ход, и за диалог с платформите с цел повишаване на 
прозрачността, чието практическо изражение е Кодексът за поведение във връзка с 
дезинформацията, както и усилията за повишаване на медийната грамотност и 
осведомеността. 
 
Това е въпрос, който наистина е пряко свързан с политиката на сигурност. Но, разбира 
се, той също е по-широкообхватен от моя ресор. Ако бъда одобрена, ще работя в тясно 
сътрудничество със заместник-председателя с ресор „Ценности и прозрачност“ (във 
връзка с дезинформацията) и със заместник-председателя с ресор „Съхраняване на 
европейския ни начин на живот“ (във връзка с хибридните заплахи), както и с други 
колеги, за да гарантираме, че имаме координирана и всеобхватна политика в тази 
област, която зачита основните права, но също така предвижда сътрудничество с 
международните партньори, включително НАТО. 
 

 
4. През последните пет години преразгледахме изцяло рамката на Съюза във 
връзка с информационните системи: отстранихме пропуските и разширихме 
взаимодействията. Този мандат със сигурност ще се съсредоточи върху 
прилагането. Готови ли сте да поемете ангажимент за внедряване на новите и 
реформирани информационни системи навреме и в рамките на бюджета? Що 
се отнася до Визовата информационна система (ВИС), ще бъдете ли готови да 
се ангажирате с ясен срок за привеждането ѝ в действие? 

Както посочих по време на изслушването, можете да разчитате на мен да работя за 
пълното транспониране и прилагане на съществуващото законодателство в областта на 
сигурността. Ще използвам всички средства, за да подпомогна държавите членки в 
това отношение. При необходимост ще прибягвам до производствата за установяване 
на нарушение, за да осигуря правилното прилагане на правото на Съюза в областта на 
сигурността. 

Мога да Ви уверя, че разгръщането на инициативата за „оперативната съвместимост“ 
ще бъде един от основните ми приоритети. Между края на 2021 г. и края на 2023 г. 
всички компоненти на оперативната съвместимост, както и новите или 
актуализираните информационни системи в областта на вътрешните работи, трябва да 
започнат да действат. Това е много кратък срок, затова всички участници трябва да 
работят в тясно сътрудничество: държавите членки, Агенцията eu-Lisa, както и 
Комисията. Забавянето от страна на който и да е от участниците може да доведе до 
забавяне на проекта за всички. За да се гарантира, че изпълнението, както по 
отношение на бюджета, така и на сроковете, ще върви по график, съществува 
структура за наблюдение, която следи изпълнението на регламентите за оперативната 
съвместимост, като се правят редовни обиколки на столиците на държавите членки, за 
да се открият проблемите и затрудненията, да се извлекат поуките, да бъдат намерени 
решения и взети мерки за подкрепа. Искам да поясня на колегите в държавите членки, 
че това не е просто техническо упражнение, то е политическо. Смятам, че успехът на 
оперативната съвместимост е толкова важен, че според мен заслужава редовно да бъде 
свеждан до вниманието на министрите в Съвета по правосъдие и вътрешни работи, за 
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да се подчертае, че всеки от тях носи отговорност за постигането на резултати. С оглед 
на решаващата роля, която Парламентът изигра за бързото приемане на регламентите, 
се ангажирам редовно да Ви предоставям актуализирана информация и отзиви за етапа 
на изпълнение и постигнатия напредък. Лично ще следя този процес много 
внимателно. 

Що се отнася до Визовата информационна система, общата ни цел следва да бъде 
модернизирането ѝ, свързването ѝ с другите бази данни за управление на границите и 
включването на визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване в 
нейния обхват. Съгласна съм, че е необходим ясен срок, след изтичането на който 
преработената ВИС ще започне да функционира. Ето защо смятам, че първият ни 
приоритет е да започнем тристранните преговори възможно най-скоро. Ако бъда 
одобрена, аз се ангажирам лично да подема тези преговори, за да осигуря успешното 
им приключване през следващите месеци. Разчитам на Вашата конструктивна 
подкрепа и очаквам с нетърпение да работя с Вас по досието. Разпоредбите относно 
изпълнението ще бъдат разгледани по време на тристранните преговори. Пускането в 
действие на Визовата информационна система зависи от наличието на Европейска 
система за информация за пътуванията и разрешаването им и следователно приемането 
на внесеното предложение за последващите изменения ще бъде важно, за да се 
гарантира навременното разгръщане. 

Създаването или окрупняването на широкомащабни информационни системи трябва 
да бъде добре подготвено и изпълнено. Трябва да направим това по правилния начин, 
което означава да вложим необходимата енергия и ангажираност. Ще трябва да 
преминем през приемането на актове за изпълнение, изготвянето на спецификации, 
възлагането на обществени поръчки и производство, преди усъвършенстваната система 
да може да бъде пусната в действие. Важна част от работата ще бъде свършена от 
държавите членки, които трябва да адаптират националните си информационни 
системи. Комисията изчисли, че всичко това ще отнеме три години, въз основа на 
опита с други системи и цялостния график на цялата информационна среда за 
системите за управление на границите и оперативната съвместимост. Уверена съм, че 
преговорите ще завършат с добър резултат. 

Въпроси с искане за писмен отговор, предложени от S&D 
 
1. Заявявате, че спазването на основните права и сигурността са съвместими и 
допълващи се цели на политиката; въпреки това в най-висшата инстанция на 
Съда на ЕС беше установено, че различни разпоредби на законодателството на 
ЕС в тази област нарушават основните права и по тази причина са 
незаконосъобразни. Тъй като Ваша задача ще бъде да гарантирате, че всички 
мерки в областта на сигурността зачитат основните права, и по-специално 
защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни, 
недискриминацията и презумпцията за невинност, както и принципите на 
необходимост и пропорционалност, как ще осигурите това и как ще 
гарантирате, че новите мерки, въведени от Вас в областта на вътрешната 
сигурност и управлението на границите, ще спазват тези задължения и ще 
бъдат потвърдени от Съда? 

 
Както посочих по време на изслушването, на основните права никога не трябва да се 
гледа като на нещо странично. Това е нещо, на което от самото начало ще обърна 
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специално внимание при разработването на нови инициативи. 
 
Наистина вярвам, че сигурността и зачитането на основните права са съгласувани и 
взаимно допълващи се цели на политиката. Основни права, като правото на 
неприкосновеност на личния живот и защитата на данните, трябва да се зачитат. 
Същевременно гражданите очакват също така, че политиката в областта на 
сигурността води до резултати. Затова трябва да намерим точния баланс и да 
съчетаваме ефективността с постоянна бдителност за спазването на основните права. 
Необходимо е да изготвяме правилните политики и да включваме правилните 
гаранции. Като работя в тясно сътрудничество с комисаря с ресор „Правосъдие“, ще 
гарантирам, че основните права, включително правото на защита на личните данни, са 
залегнали в разработването на всяко бъдещо законодателство, а след това внимателно 
ще следя за неговото ефективно прилагане в държавите членки, като използвам всички 
правомощия, с които разполагам. 

 
Законодателството в областта на сигурността трябва да издържи проверката на 
съдебния контрол, за да изпълни своето предназначение. Директивата за запазване на 
данни и свързаната с нея съдебна практика са конкретен пример за това. 

 
Ангажирам се да прилагам стриктно наученото от този и подобни опити и да 
гарантирам, че всяко предложение за ново законодателство в областта на сигурността е 
било подложено на задълбочена оценка в съответствие с принципите за по-добро 
законотворчество, включително по отношение на основните права. Ще бъда особено 
внимателна по отношение на правните доводи по време на процеса на изготвяне, така 
че да се осигури съвместимост с Хартата на основните права. По време на преговорите 
с Европейския парламент и Съвета няма да се колебая да изтъкна опасенията на 
Комисията, ако дадено предложение бъде изменено по начин, който поражда опасения 
за това дали съответствието на предложението с Хартата на основните права ще се 
запази. 

 
Смятам, че всяка институция — Европейският парламент, Съветът и Комисията — има 
роля и отговорност в това отношение. 
 
 
2. Вие се застъпвате също така за използването на нови технологични 
инструменти в областта на правоприлагането. Как ще гарантирате, че тези 
инструменти, например за превантивна полицейска дейност и технологиите за 
разпознаване на лица, които повдигат редица етични въпроси, също спазват 
горепосочените стандарти, принципи и права? Един от настоящите дебати е за 
криптирането. Тъй като криптирането е жизненоважна необходимост в 
днешния свят, съгласни ли сте, че допускането на скрити възможности за 
достъп за правоприлагащите органи по отношение на криптираната 
комуникация може да подкопае доверието и сигурността на всички онлайн 
услуги и комуникации, както за физическите, така и за юридическите 
лица? Как бихте защитили криптирането в Европа? 

Напълно съзнавам, че използването на иновативни технологии в правоприлагането и 
други области може да създаде както възможности, така и предизвикателства. 
Обществото трябва да се възползва от технологиите, а не да страда от тях. Гражданите 
трябва да бъдат уверени, че новите технологии в ЕС се използват при спазването на 
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солидна регулаторна уредба, съдържаща всички необходими гаранции, и при пълното 
зачитане на основните им права. Наясно съм с множеството въпроси от етично и 
практическо естество, свързани с тези технологии, и с последиците, до които те могат 
да доведат. Затова искам да гарантирам, че ни е напълно ясно как тези ефекти могат да 
бъдат сведени до минимум и как могат да бъдат смекчени нежеланите последици. 
Възнамерявам да включа в тези обсъждания не само правоприлагащите органи, но и 
всички съответни заинтересовани страни и агенции и органи на ЕС, за да гарантирам, 
че всяка политика на ЕС в тази област е обмислена във всичките ѝ аспекти. 

Вярвам, че технологиите могат да помогнат на правоприлагащите органи да 
изпълняват законоустановените си задачи по-ефективно. Целта на технологиите е да 
съдействат за правоприлагането, а не да заменят полицията. Технологиите са само 
инструмент. Всички окончателни решения трябва да бъдат вземани от човек. Ако 
алгоритмите могат да помогнат за по-ефективното и бързо анализиране на събрани по 
законен път данни или ако технологиите могат да допринесат за по-ефикасното 
използване на наличните данни и да намалят необходимостта от събиране на нови 
данни, аз съм изцяло „за“ технологиите. 

Използването на криптиране от престъпниците изправя правоприлагането пред 
специфични предизвикателства. Аз няма да предприема мерки, които да забранят, 
ограничат или отслабят криптирането, но трябва да сме наясно с този проблем. 
Въвеждането на т.нар. „задни вратички“ в системите и устройствата действително би 
отслабило сигурността в кибернетичното пространство и би имало обратен ефект. Вече 
са предприети конкретни мерки за преодоляването на тези предизвикателства, като 
например засилване на капацитета на Европол за декриптиране на устройства, иззети 
при наказателни разследвания. Искам да анализирам въздействието и ефективността на 
тези мерки. Искам да възложа на агенциите на ЕС, по-специално Европол и CEPOL, да 
анализират и споделят знания за развитието на технологиите и нормативната уредба в 
областта на криптирането Освен това искам да насърча диалога между 
правоприлагащата общност, бизнеса, академичните среди и съдебните органи, за да 
може поражданите от криптирането предизвикателства да бъдат преодолени при пълно 
спазване на основните права.  
 

Въпроси с искане за писмен отговор, предложени от Verts/ALE 

1. Какви нови стъпки ще предприемете за мониторинг и оценка на защитните 
мерки за основните права в рамките на официалното, неформалното и 
финансовото сътрудничество с трети държави? Как и кога ще информирате 
Европейския парламент за тези резултати и ще го привлечете като участник? 
Можете ли да ни уверите, че мониторингът ще включва прозрачни и 
независими оценки и че те ще бъдат провеждани и споделяни с комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, преди ЕС да встъпи в 
подобно сътрудничество? 

В съответствие с писмото за определяне на ресора ми се ангажирам да развивам по-
силно сътрудничество с държавите на произход и на транзитно преминаване, като 
работя в тясно взаимодействие с върховния представител/заместник-председател на 
Комисията, със заместник-председателя с ресор „Съхраняване на европейския ни 
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начин на живот“, с други компетентни членове на Комисията и с държавите членки с 
цел засилване на усилията за сътрудничество с трети държави. 

Комисията е длъжна да спазва Хартата на основните права във всички свои действия. 
От своя страна компетентните органи на държавите членки са обвързани от 
законодателството на ЕС и международните норми. От това следва, че 
сътрудничеството с трети държави не може по никакъв начин да засяга съблюдаването 
на принципа на забрана за връщане, нито да застрашава справедливия процес и 
достъпа до ефективни правни средства за защита. Една от целите ми е да защитавам 
основните ценности на Европейския съюз. Цялото ни сътрудничество с трети държави 
следва да бъде насочено към подобряване на защитата на основните права, а не към 
правенето на компромиси.  

Ангажирам се да проуча как най-добре да проследяваме и анализираме спазването на 
основните права, като разчитам и на работата и преценката на делегациите на ЕС и на 
европейските служители за връзка по въпросите на миграцията — нашите очи и уши 
на място. Това е от решаващо значение, ако искаме да придобием реална представа за 
въздействието на нашата работа. 

В допълнение към случаите, в които Парламентът официално участва в процеса на 
вземане на решения в съответствие с Договорите, поемам ангажимента редовно да се 
явявам лично пред Европейския парламент и съответните негови комисии, за да 
предоставям актуална информация относно процеса на сътрудничество с конкретни 
трети държави и да обсъждам и изслушвам становищата Ви в съответствие с 
политическите насоки на новоизбрания председател.  

2. Какви конкретни, незабавни мерки ще предприемете за увеличаване на 
капацитета и на усилията на ЕС и на неговите държави членки за търсене и 
спасяване в Средиземноморието? 

Операциите на ЕС в Средиземноморието имат ключова роля за търсенето и 
спасяването на хора в Средиземно море. Както подчертах по време на изслушването 
ми, спасяването на човешки живот никога не трябва да се разглежда като притегателен 
фактор. Тези операции допринесоха за значително намаляване на загубата на човешки 
живот в морето в сравнение с предходните четири години. Въпреки че държавите 
членки решиха да намалят мащаба на операция SOPHIA — до покриване на разходите 
за обучение и наблюдение от въздуха — операциите, ръководени от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана, продължават. Тези операции разполагат с ясен 
мандат за търсене и спасяване и се провеждат в тясно сътрудничество с държавите 
членки, разположени в Средиземноморието. Освен от изготвянето на политики за 
строг контрол по националните граници, колективната ни способност за защита на 
външните граници на ЕС и за управление на миграционните потоци зависи и от 
доброто функциониране на европейската гранична и брегова охрана, особено от 
ефективното сътрудничество между Агенцията и националните органи. Поради това 
един от основните ми приоритети ще бъде да работя за пълноценното и своевременно 
функциониране на подсилената Европейска агенция за гранична и брегова охрана.  

 
Знам, че Комисията не разполага с правомощия да координира операциите по търсене 
и спасяване, нито да посочва места за сваляне на брега, но съм на мнение, че опитът от 
последните месеци, с конкретното участие на редица държави членки, показа, че 
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Комисията може да има значително въздействие. По искане на държавите членки 
Комисията може да подпомага и координира действията по преместването и 
разпределянето на лицата, намиращи се на борда, след свалянето им на брега. Това 
дава яснота на държавите членки, но и на самите бежанци, и е важен пример за това 
как Комисията може да играе много практическа роля с реално положително 
въздействие. 

 
С голям интерес отбелязах, че неотдавна четири държави членки постигнаха съгласие 
относно по-предвидими и ефикасни временни договорености. Знам, че тази тема ще 
бъде подробно обсъдена на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи 
на 8 октомври в Люксембург с ясната цел броят на участващите държави членки да се 
увеличи.  

 
Според мен това развитие е много важна крачка в една изключително деликатна и 
трудна област и се надявам, че на срещата си във вторник министрите ще се възползват 
от тази възможност. Ако бъда одобрена, възнамерявам незабавно да разгледам 
внимателно предприетите до момента действия и се ангажирам да работя за нов, по-
устойчив, надежден и постоянен подход към търсенето и спасяването. Като незабавни 
действия възнамерявам да гарантирам, че Комисията предоставя финансова и 
оперативна подкрепа, например осигурява редовен обмен на информация относно 
процеса, и действа като централно звено за контакт за агенциите на ЕС и държавата 
членка на слизане. Както Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, 
така и Европейската агенция за гранична и брегова охрана могат да съдействат на 
държавите членки по различни начини, включително във връзка с регистрирането, 
проверката и осигуряването на подходящи условия. Тук също ЕС може да предложи 
практическа помощ, която да бъде в интерес на всички.  

 
Твърдо вярвам, че за постигането на устойчив подход към търсенето и спасяването 
трябва да продължим да оказваме натиск и да предприемем всички необходими 
действия за разбиването на жестокия бизнес модел на контрабандистите. Смятам, че 
това е неразделна част от преследването на основните права за борба с тази жестокост. 
Възнамерявам да продължа работата по линия на Плана за действие относно 
контрабандата. Освен това ще анализирам съответната нормативна уредба (като пакета 
относно лицата, подпомагащи контрабандата), за да преценя дали тя продължава да е 
подходяща за целта си, и ще проуча как бихме могли да активизираме действията си, 
като винаги се отдава приоритет на хуманитарната необходимост от спасяване на 
човешки живот. По-специално бих искала да се базирам на резолюцията на 
Европейския парламент относно необходимостта от насоки за държавите членки във 
връзка с въпроса за предотвратяване на инкриминирането на истинската хуманитарна 
помощ, предоставяна от кораби на НПО на лица, изложени на риск в морето. Твърдо 
вярвам, че истинската хуманитарна помощ никога не трябва да бъде инкриминирана. 
Ето защо ще работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент и с други, за да 
намеря най-подходящите действия по този важен въпрос. Това е още една причина за 
засилване на сътрудничеството ни с третите държави на произход, на транзитно 
преминаване или на местоназначение. По-конкретно за мен е приоритет да засилим 
ангажираността си с държавите, които граничат с Либия, с цел разбиване на мрежите 
за контрабанда, които хвърлят хората на пътя на експлоатацията и страданието. 
Съвместният екип за разследване в Нигер разби десетки мрежи и задържа стотици 
контрабандисти и трафиканти. Трябва да се стремим към разширяване на тази дейност. 
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3. Поемате ли ангажимент да реформирате политиката в областта на убежището 
съобразно основан на доказателства подход, като осигурите публикуването на 
доклади за изпълнението за всички инструменти на общата европейска 
система за убежище в съответствие със законовите задължения, залегнали в 
тези инструменти, и като гарантирате, че всяко ново предложение се основава 
на предварителни оценки на въздействието, като се има предвид, че 
настоящите предложения за реформа на общата европейска система за 
убежище не са придружени от оценки на въздействието? 

Поемам ангажимента да прилагам солиден и основан на факти подход за създаване 
на политики в областите, обхванати от моя ресор. Оценките на въздействието и 
оценките, основани на солидни и широкообхватни консултации, играят централна 
роля при оформянето на обхвата и съдържанието на всяка нова инициатива за 
политика. Това бе също така ясно посочено от новоизбрания председател на 
Комисията в писмата ѝ за определяне на ресора до всички кандидати за членове на 
Комисията и аз смятам, че именно това е начинът, по който Съюзът трябва да 
изготвя законодателство. Поемам ангажимента да гарантирам, че Комисията ще 
провежда консултации със съответните заинтересовани страни и ще извършва 
оценки на въздействието, доколкото това е практически възможно при конкретните 
обстоятелства; ангажирам се също така да общувам открито със заинтересованите 
страни и широката общественост на възможно най-ранен етап и да обяснявам 
мотивите, на които се основават предприеманите от Комисията инициативи. Ще 
представям оценка на фактите, с които разполагаме, за да гарантирам, че всички 
инициативи почиват на основан на факти подход за създаване на политики, чийто 
твърд привърженик съм. 
 
Освен това, в качеството си на пазител на Договорите Комисията носи 
отговорността да наблюдава транспонирането и прилагането на правото на ЕС. Тя 
изпълнява внимателно тази своя задача, служейки си с различните инструменти, 
които изграждат общата европейска система за убежище. Проведени бяха 
проучвания за тяхното транспониране и прилагане, организирани бяха множество 
срещи с държавите членки, както и мисии на място. Резултатите от тези дейности 
по наблюдение, както и всички оценки, извършени в тази област, послужиха за 
основа на предложенията от 2016 г.  
 
Що се отнася до новия Пакт за убежището и миграцията, трябва да разгледаме 
изчерпателно всички факти и опит, с които разполагаме. Нужен ни е нов поглед, но 
също така е нужно реформата да бъде осъществена.  

Въпроси с искане за писмен отговор, предложени от ECR 

1. Потвърждавате ли изявлението си, че само граждани на трети държави, които 
отговарят на условията за осигуряване на международна закрила, трябва да се 
възползват от политиките на Съюза в областта на убежището? Ще направите 
ли ясно разграничение между тези и икономическите мигранти, които не 
изпълняват критериите за придобиване на статут на бежанци? 

Мога да потвърдя, че считам, че само лицата, които действително се нуждаят от 
международна закрила, следва да бъдат признавани за бенефициери съгласно 
достиженията на правото на Съюза в областта на убежището. 
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Правото на убежище е основно право, гарантирано от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Това право означава, че всяка молба за убежище се преценява от 
националните органи в рамките на подходяща процедура, като се отчитат конкретните 
обстоятелства във всеки отделен случай.  

Ако искаме да гарантираме, че ще продължим да бъдем в състояние да предлагаме 
закрила на тези, които реално се нуждаят от нея, трябва да бъдем ясни относно 
разграничаването на онези мигранти, които — разбираемо — търсят по-добър живот 
и по-големи възможности да се грижат за себе си и своите семейства, но не се 
нуждаят от реална закрила и не могат да разчитат на правото на убежище. Тези 
мигранти трябва да използват съществуващите понастоящем и бъдещите законни 
начини за влизане в Европа по безопасен, законен и достоен начин. Онези, които 
нямат право на престой, трябва да бъдат върнати в съответствие с приложимите 
процедури и гаранции.  

 

2. Заявихте, че за да се премахне жестокият бизнес модел на контрабандистите и 
трафикантите на хора, ще е необходимо по-стабилно сътрудничество с третите 
държави на произход. Бихте ли разгледали след това възможността за 
обработка на молбите за убежище в третите държави, за да бъде окончателно 
премахнат бизнес моделът на контрабандистите, в съответствие със 
заключенията на Съвета от юни 2018 г.? 

Работата с третите държави трябва да бъде в основата на разработването на нашите 
миграционни политики, а политиките ни трябва да продължат да се основават на 
нашите хуманитарни ценности. Както посочих по време на изслушването ми, трябва да 
заменим опасните и незаконни пътища със законно и безопасно приемане в 
държавите — членки на ЕС, на най-уязвимите лица, нуждаещи се от международна 
закрила. Ето защо при външните отношения нашите усилия трябва да продължат да се 
фокусират върху презаселването. Подходът, предложен от Европейския съвет през юни 
2018 г., не срещна необходимата подкрепа от държавите членки. Това ми дава 
възможност да работя по идеи за други подходи, по които Европейският парламент и 
държавите членки да имат съгласие. 

Въпроси с искане за писмен отговор, предложени от GUE/NGL 
	
1. Относно вътрешната сигурност:  
В писмените си отговори Вие казвате, че един от Вашите приоритети за 
сътрудничеството в областта на правоприлагането ще бъде осигуряването на 
необходимите технологични иновации, за да се гарантира, че ще можем да се 
справим с новите и нововъзникващите заплахи. Какво точно имате предвид 
под „технологични иновации в областта на правоприлагането“? Можете ли да 
ни дадете конкретен пример и как бихте гарантирали, че подобна иновация 
няма да вреди на защитата на основните права? 

 
Какво мислите за използването на разпознаване на лица в обществените 
пространства? Тези въпроси все още не са обхванати от конкретна 
нормативна уредба на равнището на ЕС, някои държави разработват системи 
за наблюдение на цели градове въз основа на това приложение на изкуствения 
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интелект, докато други са забранили използването му. Възнамерявате ли да 
предложите координиран подход на ЕС?  
 

Технологичните иновации в областта на правоприлагането винаги са били важна част 
от полицейската дейност и наказателното правосъдие. Подобно на развитието на 
анализа на дактилоскопичните отпечатъци през 19 век, в по-модерно време анализът на 
ДНК е от огромна помощ за полицията, прокурорите и съдиите. Използването на 
биометрични данни ще спомогне за откриването на случаи на множество 
самоличности, използвани от престъпниците и терористите. Ще са необходими 
технологии, които да помагат на правоприлагащите органи да противодействат на 
заплахите от въздушни дронове, които могат да представляват сериозен риск за 
населението на обществени места или да служат за улесняване на трафика на 
наркотици.  
 
ЕС следва да инвестира в научни изследвания и иновации, за да се създават нови 
знания и/или да се проверява дали дадена технология има потенциал. Това обаче 
трябва да се прави като се следва европейският подход. Вярвам, че етиката следва да 
бъде неразделна част от научните изследвания, от началото до края, и че спазването на 
етичните принципи е от основно значение за постигане на върхови 
научноизследователски постижения. Напълно съзнавам, че използването на 
иновативни технологии, като например изкуствения интелект, в правоприлагането и 
други области може както да създаде възможности, така и да бъде свързано с 
предизвикателства. Именно затова смятам за особено важен изборът на новоизбрания 
председател да предложи още през първите 100 дни законодателство за координиран 
европейски подход спрямо изкуствения интелект, включително свързаните с него 
човешки и етични аспекти, за което аз ще дам своя активен принос. 
 
По-конкретно, що се отнася до „разпознаването на лица“, този термин често се 
използва в общ смисъл, който може да включва различни случаи на използване на 
технология, като например при гранични проверки или установяване на самоличността 
на хора чрез изображения или видеозаписи в хода на разследване. Решението за 
използване на такива технологии се взема на първо място на национално равнище, при 
спазване на правото на ЕС и на националното право, в това число и приложимата 
уредба относно защитата на данните. В рамките на своите правомощия Комисията има 
интерес от разработването и използването на разпознаването на лица както от 
научноизследователска гледна точка, така и от гледна точка на политиката. Що се 
отнася до правото на ЕС, от основно значение е използването на разпознаването на 
лица да бъде ясно определено, границите му да са ясно разбрани и да въведем 
необходимите гаранции.  

 
Съюзът трябва да бъде в челните редици при установяването на етични начини за 
използване на изкуствения интелект, включително в областта на правоприлагането. 
Ето защо съм убеден, че би било погрешно да откъснем нашите правоприлагащи 
органи от технологичния прогрес. Моята цел е по-скоро да дадем възможност на 
правоприлагащите органи да работят в рамките на ясна правна уредба, при наличие на 
всички необходими предпазни мерки и гаранции.  
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2. Относно убежището:  
Можете ли да се ангажирате да поддържате правото на убежище на 
територията на ЕС и да отказвате предложения, които биха довели до 
създаването на външни центрове за обработка на молбите за убежище? 
 

Твърдо съм решена да отстоявам основните права и да защитавам зачитането на 
Договорите и правото на убежище. Правото да се поиска убежище в ЕС е неизменна 
част от нашите ценности. Добре съм запозната с международните ни задължения и с 
предизвикателствата в областта на основните права, до които би довело всяко 
предложение за създаване на външни центрове за обработка на молбите за убежище. 
Гарантирането на основното право на убежище, закрепено в член 18 от Хартата на 
основните права на ЕС, ще бъде водещ принцип в работата ми.  
  
В това отношение правото на лицата да кандидатстват за убежище в ЕС и 
обработването на молбата им да се извършва в ЕС са неизменни елементи от нашите 
ценности. Възможността молбата за убежище да се подава на територията на трети 
държави или липсата на такава възможност не може в никакъв случай да промени тази 
основна черта. Освен това, оставяйки настрана хуманитарните доводи, обработката във 
външни центрове би довела до значителни правни, функционални и политически 
затруднения. Така например, ако държавите членки трябва да получават и обработват 
молби за убежище в трети държави, те ще трябва да бъдат задължени да спазват 
същото ниво на стандарти за защита, като например правото на ефективни правни 
средства за защита и подходящи условия на приемане, по същия начин, както на 
територията на ЕС. Поради всички тези причини не бих подкрепила никакви 
инициативи, които биха довели до обработка във външни центрове на молбите за 
убежище.  
  
Вместо това бих искала отново да подчертая убеждението си, че трябва да открием 
повече законни и безопасни начини да предлагаме на хората убежище в ЕС. Това 
следва да включва разширяване на обхвата на политиките, като например 
презаселването, които вече са били предмет на обсъжданията в рамките на 
интензивната работа по досиетата в областта на убежището, подготвени от 
докладчиците на Европейския парламент. 
  
Ето защо ще настоявам за бързо приемане на нова рамка за презаселването като част от 
бъдещия Пакт за миграцията и убежището. Междувременно, докато бъде приета нова 
рамка за презаселването ще внеса веднага препоръка, за да гарантираме не само 
непрекъснатост, но и засилване на настоящите ни усилия за презаселване в тясно 
сътрудничество с ВКБООН, тъй като не можем да си позволим никакво отслабване на 
усилията на Съюза преди новата рамка да започне да се прилага. 
 
 
 


