
С 383 гласа „за“, Европейският парла-
мент избра Урсула фон дер Лайен за 
председател на следващата Европейска 
комисия с таен вот на 16 юли.
Тя трябва да заеме длъжността на 1 но-
ември 2019 г. с мандат от пет години. 
Подадени бяха 733 гласа, от които 1 
беше невалиден. 383 гласа бяха „за“, 327 
„против“ и 22 „въздържал се“.
Към момента Парламентът има 747 чле-
нове, съгласно получените официални 
известия от националните органи, кое-
то означава, че необходимият праг беше 
374 гласа., т.е. повече от 50% от състав-
ните членове. Председателят Сасоли 
обяви официално необходимия брой 
гласове преди началото на гласуването, 
което се проведе тайно с хартиени бю-
летини.
Председателят на ЕП Давид Сасоли за-
яви: „От името на Парламента, Ви поз-
дравявам за избирането Ви за председа-
тел на Европейската комисия.

Сега започва много важна фаза за евро-
пейските институции; ще трябва да се 
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подготвим за изслушванията на канди-
датите за членове на Комисията, които, 
както знаете, ще бъдат много задълбо-
чени от страна на Парламента.
Очакваме, че темите, които повдигна-
хте днес пред пленарната зала също, ще 
бъдат задълбочено разгледани от члено-
вете на Вашия колегиум по време на из-
слушванията в компетентните комисии 
на ЕП.
Следващите няколко години ще бъдат 
много важни за бъдещето на Европей-
ския съюз и ние можем да се справим 
с тях само ако има близко и пълно съ-
трудничество между институциите“.
Избраният председател на Европейска-
та комисия сега ще изпрати официални 
писма към държавните и правителстве-
ните ръководители, с покана да пред-
ложат своите кандидати за членове на 
Комисията. Очаква се изслушванията 
на кандидатите в компетентните коми-
сии да се проведат между 30 септември 
и 8 октомври. Пълният състав на коле-
гиума на членовете на Комисията тряб-
ва да бъде избран от Парламента, което 
най-вероятно ще се случи по време на 
сесията на 21-24 октомври.
Източник: Европейски парламент

Евродепутатите избраха Давид Сасоли 
(С&Д, Италия) за председател на Евро-
пейския парламент на 3 юли с 345 гла-
са от 667 валидни бюлетини, във втори 
тур.

Урсула фон дер Лайен - 
първата жена председател на

Европейската комисия

Давид Сасоли 
е новият председател на
Европейския парламент
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обединена левица, Испания), Давид Сасоли 
(С&Д, Италия) и Ян Захрадил (ЕКР, Чехия).
Източник: Европейски парламент

В дебат с евродепутатите на 16 юли, Урсула 
фон дер Лайен представи своята визия като 
председател на Комисията.

Като посочи колективната необходимост за 
„здрава планета като нашето най-голямото 
предизвикателство и отговорност“, г-жа фон 
дер Лайен предложи по-амбициозни цели за 
емисиите, с цел намаляване от 50% до 55% 
преди 2030 г. и се ангажира да предложи „зелен 
курс за Европа“ и европейско законодателство 
в областта на климата в рамките на първите си 
100 дни от поемането на длъжността. Тя също 
представи планове за устойчиви европейски 
инвестиции (както и частичната конверсия 
на фондовете на ЕИБ в „климатична банка“) 
с цел предоставяне на един трилион евро в 
инвестиции до края на десетилетието.
Г-жа фон дер Лайен също подчерта, че ЕС 
трябва да установи икономика, която работи в 
полза на гражданите. За да може да се реализира 
това, обаче, „всички трябва да си поделят 
тежестта“ - включително технологичните 
гиганти, които осъществяват дейностите си (и 
трябва да продължат да го правят) в Европа, 

Давид Сасоли е роден във Флоренция на 30 
май 1956. Като италиански евродепутат от 
2009 г. насам, той беше избран от листата на 
Демократичната партия в Централна Италия 
през май 2019 г. за трети мандат. Той ще ръко-
води Парламента до януари 2022 г.
В краткото си обръщение към Европейския 
парламент в Страсбург непосредствено след 
гласуването, председателят Сасоли благодари 
на евродепутатите за оказаното му доверие. 
Отбеляза, че „през последните месеци, пре-
калено много хора подклаждаха разделение и 
конфликти, които считахме за тъжен спомен 
от миналото ни. Вместо това, гражданите по-
казаха, че още вярват в този невероятен про-
ект - единствения, който предлага решения на 
глобалните предизвикателства пред нас“.
„Трябва да имаме силата да възобновим про-
цеса на интеграция, да променим ЕС, така че 
да можем да отговорим по-силно на нуждите 
на нашите граждани и да дадем истински ре-
шения на техните опасения, на нарастващото 
им чувство на обърканост“.
Давид Сасоли също подчерта приоритетите 
на Парламента през следващите няколко годи-
ни, „Свидетели сме на важни трансформации: 
младежката безработица, миграцията, клима-
тичните изменения, дигиталната революция, 
новият световен баланс са само някои от тях, 
които се нуждаят от нови идеи и смелост“.
Четирима кандидати бяха предложени и пред-
ставиха своята визия за водещата позиция в 
ЕП в петминутни изявления - Ска Келер (Зеле-
ните/ЕСА, Германия), Сира Рего (Европейска 

Приоритетите на новия председател
на Европейската комисия
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но не плащат на гражданите за достъпа до 
човешки и социален капитал в ЕС.
Напомняйки за своят ангажимент за 
балансирано представителство на половете 
в колегиума на членовете на Комисията 
през нейния мандат, тя също подчерта 
необходимостта от решителни мерки в 
борбата срещу насилието над жените. Поради 
тази причина тя иска насилието над жени 
да бъде дефинирано като престъпление в 
Договорите на ЕС, като паралелно се довърши 
присъединяването на ЕС към Истанбулската 
конвенция.

Г-жа фон дер Лайен изложи своя ангажимент 
за принципите на правовата държава като 
европейска ценност, като обяви, че има за цел 
да установи механизъм за наблюдение на ниво 
ЕС успоредно със съществуващите мерки. Тя 
изтъкна, че тези европейски ценности също 
трябва да включват задължението за спасяване 
на животи в морето и трябва да бъдат преведени 
в хуманна гранична политика. Тя изрази 
своята подкрепа за „нов пакт за миграция 
и убежище“ и реформата на Регламента от 
Дъблин, и добави, че възнамерява да гарантира 
броят на граничните служители на Фронтекс 
да бъде 10 000 до 2024 г., а не преди 2027 г., 
както и това всички страни да поемат своя дял 
от отговорността на базата на европейската 
солидарност.
По темата на европейската демокрация, 
г-жа фон дер Лайен обяви провеждането на 
двугодишна Конференция за Европа от 2020 г., в 
която гражданите ще поемат водеща и активна 

роля. Тя също подчерта необходимостта 
от засилването на системата на водещи 
кандидати и повторното разглеждане на идеята 
за транснационалните листи за следващи 
избори. Тя също обяви своята пълна подкрепа 
за правото на инициатива на Европейския 
парламент, като се ангажира с представянето 
на законодателно предложение в отговор 
на всяка резолюция, която е гласувана от 
мнозинството от съставните членове на 
Парламента.

Манфред Вебер (ЕНП, Германия) потвърди 
своята подкрепа за г-жа фон дер Лайен. 
„Ние представляваме Европа, която е 
справедлива, модерна и иновативна, сигурна, 
широко скроена и екологична. Ние ще 
приложим тези обещания заедно с нея“. 
Той приветства нейните предложения за 
правото на законодателна инициатива за ЕП 
и подобряването на процедурата за водещ 
кандидат. „Задкулисните сделки трябва 
останат в миналото“, добави той.

Ираче Гарсия (С&Д, Испания) изрази 
недоволство, че „европейската демокрация 
напредва прекалено бавно“ и подчерта, че 
г-жа фон дер Лайен трябва да даде повече 
подробности за това как смята да отговори на 
гражданските искания, най-вече на младите, 
преди С&Д да реши дали да я подкрепи. 
Подкрепа за устойчив растеж, по-силни 
действия за борбата с бедността и обвързваща 
стратегия за равенството на половете са от 
съществено значение, добави Гарсия.
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Дачиан Чолош (Renew Europe, Румъния) заяви: 
„Не можем да продължаваме да разочароваме 
милиони европейци, които казаха „ДА“ на 
Европа. Те очакват ЕС да защитава правовата 
държава без колебание“. Неговата група 
е готова да я подкрепи, с една единствена 
дел: да обнови Европа. „Но преди всичко, 
от Вас очакваме истинско проевропейско 
ръководство. Европа не е администрация, а 
политическа амбиция“, заключи той.

Филип Ламбертс (Зелените/ЕСА) отбеляза, 
че неговата група не е готова да предаде 
кормилото на Европейския съюз на Урсула фон 
дер Лайен в момент, в който „нашият общ дом 
гори, климатът се влошава, има все по-дълбоки 
неравенства и отстъпления по отношение 
на основните ни свободи и правовата 
държава“. В случай, че тя бъде избрана, 
неговата група е готова да предложи своята 
подкрепа, „когато предложенията отговарят 
на екзистенциалните предизвикателства, пред 
които сме изправени“.
Йорг Мойтен (Идентичност и демокрация, 
Германия) обяви, че неговата група ще гласува 
против нея, като каза, че тя е неподходящ 
кандидат за позицията и няма убедителна 
визия за Европа. Той я критикува за това, че 
обещава прекалено много и противоречиви 
неща на групите с цел да получи тяхната 
подкрепа, като например по отношение на 
правовата държава или миграцията.
Рафаеле Фито (ЕКР, Италия) поиска от Урсула 
фон дер Лайен да изясни своята позиция 
относно „механизма за контрол на принципите 

на правовата държава, по който възгледите ни 
се разминават“, спрямо сегашната политика 
следвана от Комисията. Относно борбата 
с климатичните изменения, той отбеляза, 
че е „доволен от предложенията за фонд за 
преход и банка за устойчиви инвестиции, но 
обсъждаме все по-амбициозни цели, без да 
знаем как да ги постигнем“.
Мартин Ширдеван (ЕОЛ/СЗЛ, Германия) 
коментира, че неговата група няма да гласува 
за г-жа фон дер Лайен. Гласоподавателите 
очакваха водещ кандидат като председател 
на Комисията, отбеляза той, не министър 
на отбраната, което е сигнал за „трайното 
милитаризиране и изолация на ЕС“. Той 
призова за прекратяване на политиката на 
бюджетни ограничения и за инвестиции в 
социалното осигуряване, образованието, 
здравното обслужване и борбата с 
климатичните изменения“.

Източник: Европейски парламент

Европейският парламент започна мандата си 
на 2 юли със седем политически групи.

Политическите групи в Парламента са 
обединения на депутати от различни държави, 
които споделят сходни идеи и виждания.
Според правилата на Парламента за 
сформирането на група са нужни поне 25 
депутати от поне една четвърт от държавите 
членки (т.е. седем).

Седем политически групи
в новия Европейски парламент
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За депутатите не е задължително да се 
присъединят към която и да е от групите. Към 
момента 57 членове на Парламента ще останат 
извън съществуващите групи.
В същото време политическите групи имат 
определени предимства - те определят дневния 
ред на Парламента, получават повече време за 
изказвания в пленарна зала, разполагат със 
свой персонал и бюджет за организиране на 
срещи и разпространение на информация. 
Групите също така определят състава на 
парламентарните комисии и делегации.
В момента политическите групи са разпредели, 
както следва:

Политическа група
Председател 
или съпред-

седатели

Брой
членове

Група на Евро-
пейската народна 

партия (ЕНП)

Манфред 
Вебер

(Германия)
182

Група на прогре-
сивния алианс на 

социалистите и де-
мократите в Евро-
пейския парламент 

(С&Д)

Ираче
Гарсия

(Испания)
154

Група „Обнови 
Европа“

Дачиан
Чолош

(Румъния)
108

Група на Зелените/
Европейски свобо-
ден алианс (Зеле-

ни/ЕСА)

Ска Келер 
(Германия) 

Филип 
Ламбертс 
(Белгия)

74

Идентичност и 
демокрация (ИД)

Марко
Дзани

(Италия)
73

Европейски кон-
серватори и ре-

формисти (ECR)

Ришард 
Легутко
(Полша) 
Рафаеле 

Вито
(Италия)

62

Политическа група
Председател 
или съпред-

седатели

Брой
членове

Конфедеративна 
група на Европей-
ската обединена 
левица - Северна 

зелена левица 
(ЕОЛ/СЗЛ)

Мартин 
Ширдеван 
(Германия)

41

Източник: Европейски парламент

Парламентарните комисии избраха своите 
председатели и заместник-председатели на 
първите си заседания, провели се в началото 
на юли.
Основно място в работата на комисиите заема 
подготовката на позицията на Парламента 
по законодателни предложения. Те също 
така изработват незаконодателни доклади, 
определят екипи за преговори със Съвета по 
текста на законодателството, организират 
изслушвания на експерти и упражняват 
надзор върху работата на други европейски 
институции и органи.
Европейският парламент има 20 постоянни 
комисии и 2 подкомисии, които покриват 
различни области - от околната среда до 
международната търговия.
Според Правилника за дейността на ЕП, 
съставът на неговите комисии и подкомисии 
трябва, доколкото е възможно, да отразява 
състава на Парламента.
Пропорционалното разпределение на местата 
в дадена комисия между политическите групи 
трябва да бъде най-близкото съответно цяло 
число, като Председателският съвет (т.е. 
председателя на ЕП и лидерите на политическите 
групи), отговаря за разрешаването на спорове 
сред групите свързани с пропорционалната 
тежест.

Новите председатели на
парламентарните комисии
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Източник: Европейски парламент

Програма „Европа за гражданите” 2014-2020 
цели да насърчи европейските граждани 
да вземат активно участие в развитието на 
Европейския съюз. Чрез финансиране на 
проекти и дейности, програмата спомага 
за създаването на устойчиви мрежи за 
взаимодействие, популяризира общата 
история и споделените ценности на Европа, 
развива чувството за европейска идентичност 
и гражданската ангажираност.

#TimeForInspiringStories2018  (#ВремеЗаВд
ъхновяващиИстории2018) е инициатива на 
Национален център за контакт по програма 
„Европа за гражданите“, която представя 11 
водещи български проекти, избрани през 
2018 г. Идеята за нея се зароди в резултат 
на положителната обратна връзка за 
информационната кампания „Успешните 
български проекти 2014-2017“, избрани 
за финансиране  от програма „Европа за 
гражданите“.
Целта на информационната кампания е 
да популяризира успешния опит и добри 
практики на българските бенефициенти, 

Кампания 
„#TimeForInspiringStories2018”
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както и да стимулира по-широкото българско 
участие в програма „Европа за гражданите“. 
Чрез различни публикации, отразяващи 
многообразието от дейности по проектите, 
кампанията цели да привлече вниманието 
към активните български местни власти и 
неправителствени организации и да поощри 
тяхната ангажираност за подобряване 
условията на гражданско и демократично 
участие и по-доброто познаване на 
европейската история.
Повече информация за 11 -те български 
водещи проекта, които съставят кампанията 
#TimeForInspiringStories2018 (#ВремеЗаВдъхн
овяващиИстории2018) ще намерите на https://
timeforinspiringstories.wordpress.com/ .

Една от вдъхновяващите истории е проект „The 
culture unites us“ на Община Девня. Проектът 
подчертава ролята на културното наследство 
като основен елемент на културното 
многообразие, междукултурния диалог и 
европейската памет за миналото. 
Целта на този проект е да се идентифицират 
текущите проблеми в сферата на културното 
наследство, пред които са изправени двете 
общини и заедно с гражданското общество да 
се вземат решения за защитата и развитието 
на културните ценности и създаване на 
възможности за културно сътрудничество.
В периода 7-10 март 2019 г. община Девня 
подписа споразумение за сътрудничество със 

Сараево. Делегацията от Босна и Херцеговина 
обсъди възможности за сътрудничество с 
община Девня, както и с представители на 
Асоциацията на българските черноморски 
общини.
Повече информация за дейностите по проекта, 
както и интервю с организаторите ще намерите 
тук: https://timeforinspiringstories.wordpress.
com/2019/02/15/проект-the-culture-unites-us/ 

Източник: Национален център за контакт ECP Bulgaria

Като се опира на извлечените поуки от 2014 г. 
насам и на подробните консултации, проведени 
от април тази година насам, Комисията реши 
да предприеме поредица от мерки за по-
нататъшно укрепване на върховенството на 
закона в ЕС. През последните пет години 
Европейската комисия трябваше да се справя 
с редица нападки срещу върховенството на 
закона в Европейския съюз. Европейският 
проект се основава на постоянното зачитане 
на принципите на правовата държава. Това 
е предпоставка, за да могат гражданите да 
упражняват правата си по силата на правото на 
ЕС и за взаимното доверие между държавите 
членки. Проучване на общественото мнение на 
Евробарометър, оповестено днес, показва, че 
повече от 80 % от гражданите отдават голямо 
значение на зачитането на върховенството 
на закона, и смятат, че то трябва да бъде 
подобрено. 89 % от гражданите смятат, че 
върховенството на закона трябва да се зачита 
във всички други държави — членки на ЕС.
Комисията представя конкретни инициативи, 
групирани около 3 стълба:

- насърчаване на култура на върховенството 
на закона в Европа - Комисията ще 
предприеме действия във връзка с идеята 
за целева ежегодна проява за диалог с 
гражданското общество.
- предотвратяване на проблеми, свързани с 

Комисията представя инициативи
за укрепване на върховенството

на закона в ЕС
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Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от 
името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната 

информация може да бъде използвана.

върховенството на закона - Комисията реши 
да създаде цикъл за преглед на принципите 
на правовата държава, включващ годишен 
доклад за върховенството на закона, който 
обхваща всички държави членки на ЕС.
- ефективно реагиране при нарушения на 
върховенството на закона -  Комисията 
ще продължи да използва в пълна степен 
своите правомощия за правоприлагане, 
ако мерките за ранно откриване и 
предотвратяване не са ефективни.

Първият заместник-председател на 
Комисията Франс Тимерманс заяви: „Съдът на 
Европейския съюз наскоро отново потвърди, 
че принципите на правовата държава са от 
съществено значение за функционирането 
на ЕС.. Тяхното значение се признава и от 
преобладаващото мнозинство от гражданите 
на ЕС. Въпреки това върховенството на закона 
бе подложено на нападки от различен характер 
през последните пет години. Европейската 
комисия оказа твърда съпротива на тези 
нападки с инструментите, с които разполага, и 
ще продължи да го прави в същия дух. Днес 
решихме да увеличим още инструментариума 

си, с който да популяризираме, защитаваме и 
прилагаме върховенството на закона.“

Резултатите от разпространено на 17 юли 
проучване на общественото мнение на 
Евробарометър показват, че гражданите 
отдават голямо значение на зачитането на 
принципите на правовата държава:

- над 8 от 10 граждани заявяват, че 
ефективната съдебна защита от независими 
съдилища, равенството пред закона и 
задълбоченото разследване и наказателно 
преследване на корупцията са важни за тях.
- над 8 от 10 граждани заявяват, че 
върховенството на закона трябва да се 
зачита във всички други държави членки.
- над 80 % от гражданите на ЕС се изказват 
в подкрепа на подобрения по отношение на 
ключови принципи на правовата държава.
- мнозинството от гражданите (56 %) не 
се чувстват достатъчно информирани за 
състоянието на принципите на правовата 
държава.

Проучването на Евробарометър показва силна 
подкрепа за ролята на медиите и гражданското
общество в търсенето на отчетност на 
властимащите, като над 8 от 10 души считат, че 
е важно медиите и гражданското общество да 
могат да функционират свободно и критикуват
правителството без риск от сплашване.

Източник: Европейски парламент


