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През месец юли 2011 г. отправих към Европейската комисия въпрос относно  намаляването на
тарифите за взаимно свързване между мобилните оператори (или т.нар. терминиране на мобилна
връзка) с  цел удовлетворяване на интересите на потребителите.  В отговора си комисар Крус
посочи,  че  "съгласно препоръката  на Комисията  относно цените за  терминиране на  мобилна
връзка, приета през 2009 г., до 31 декември 2012 г. цените за терминиране на мобилна връзка
трябва да бъдат определени от националните регулаторни органи (НРО) на симетрично равнище
съобразно ефективните разходи".

Във връзка с това считам, че решението на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС)
от 1 септември 2011 г. да понижи цените за взаимно свързване между мобилните оператори даде
отражение върху цените на мобилните услуги в страната. По този начин КРС осигури ефективно
участие  на  страната  в  изграждането  на  единния  пазар  на  финансови  услуги  и  ползи  за
българските и чужди потребители, които използват мобилни услуги в България. 

Приветствам намаляването на roaming тарифите както за разговори, така и за пренос на данни в
roaming, които са факт от 1 юли 2012 г. Смятам обаче, че в процеса на завършване на единния

пазар на мобилни услуги в ЕС тези тарифи трябва напълно да отпаднат.

На 7 септември 2011г., сряда, в Европейския парламент в Брюксел се проведе публично изслушване на тема  "Европейската
миграционна политика в светлината на разширяването на Шенген", в което взеха участие министрите на вътрешните
работи на България и Румъния. 

Съвместното събитие на българската и румънска делегации в групата на ЕНП се
проведе  броени  дни  преди  очакваното  на  22-23  септември  от  министрите  на
вътрешните работи и правосъдието на ЕС политическо решение за разширяването
на Шенгенското пространство.

Моето становище бе, че участниците са се обединили около констатацията,  че
двете  страни  са  изпълнили  критериите  за  членство  в  Шенген  и  са  готови  да
изпълняват законодателството на ЕС в тази област. Изразих надежда, че на тази
основа по-късно през септември министрите на вътрешните работи на страните-
членки ще одобрят присъединяването на България и Румъния към Шенгенското
пространство.  В  светлината  на  реформата  на  своята  миграционна  политика,
Европейският съюз трябва да използва външнополитическите си инструменти, за
да доведе до успешен край процеса на сключване и изпълнение на реадмисионни
споразумения с трети страни. 

На 8 септември взех участие в деветото поредно издание на международната конференция в София на
тема "Сигурността в Югоизточна Европа: кризи, предизвикателства, политики".

В своето изказване акцентирах върху важността на новия подход на Европейския съюз за събиране и
споделяне на отбранителни ресурси.  Според мен такъв вид интеграция в областта на сигурността  и
отбраната  би  допринесъл  за  оптимизиране  на  излишъците  и  минимизиране  на  недостатъците  в
сигурността на даден регион, както и за създаване на възможности за специализация и подпомагане на

операции с международно участие.

В момента  в  Европейския  съюз  имаме  над  един милион военнослужещи в  различните страни-членки,  но  малко оперативни
способности,  надхвърлящи  конвенционалната  отбрана.  Единствената  формула  за  преодоляване  на  този  проблем  е  повече
интеграция в областта на сигурността и отбраната на наднационално ниво, включително засилване на ролята на Европейската
агенция по отбраната.

Припомних скорошните критики на бившия министър на отбраната на САЩ Робърт Гейтс, според когото е крайно време Европа
да поеме сигурността си и тази на целия регион в свои ръце, като осигури необходимите способи за това. Ето защо призовах за
повече  независимост  на  Европейския  съюз  в  областта  на  отбраната,  без  това  да  дублира  и  да  заменя  фундамента  на
Евроатлантическата сигурност - НАТО.

Като заместник-председател на Съюза на европейските федералисти, отбелязах също, че създаването на ефективни и използваеми
общи въоръжени сили би било от полза както на големите, така и на малките страни-членки на ЕС. Според мен съществуващата
система на многонационални бойни групи е недостатъчна и трябва да бъде реформирана на първо място чрез създаването на общо
финансиране на военни операции за поддържане на международната сигурност. Изразих съжаление, че макар подобни стъпки да
се обсъждат в Съвета на ЕС и в новосформираната Европейска служба за външни действия, за момента липсва воля за реформи от
страна на всички страни-членки.
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Взех участие в осмата годишна среща на инициативата "Ялтенска 
европейска стратегия", озаглавена "Украйна и света: общи 
предизвикателства, общо бъдеще" , която се проведе в Ялта между 15 
и 18 септември 2011 г.

Важно място по време на четиридневната среща зае дискусията за 
предстоящото сключване на споразумение за асоцииране между 
Украйна и ЕС. В тази връзка бе обсъден и политически мотивираният 
процес срещу бившия министър-председател на страната, Юлия 
Тимошенко.

Според мен, като докладчик за Групата на ЕНП по споразумението за 
асоцииране, течащите преговори биха допринесли за задълбочаване на 
партньорските отношения с Европейския съюз, както и за утвърждаване 
на европейската перспектива на Украйна. От друга страна 

международната общност има сериозни притеснения относно състоянието на демокрацията и върховенството на закона в 
Украйна, особено предвид политически мотивираните съдебни дела срещу Юлия Тимошенко и други представители на 
опозицията.

Асоциирането между Украйна и ЕС включва и споразумение за свободна 
търговия. Това е най-сериозната инициатива в рамките на Източното 
партньорство, представляващо източното измерение на европейската 
политика по добросъседство. Европейската интеграция на Украйна, както и 
на останалите източни съседи, трябва да бъде подкрепяна, но тя не може да 
бъде съпътствана от инструментализация на държавни институции за 
партийни цели или пренебрегване на универсалните норми за човешки 
права и върховенство на закона.

На 21 септември 2011 г. посетих Ереван по официална покана на външния 
министър на Република Армения. Взех участие в празненствата по Деня на 
Независимостта на страната. 

По време на посещението си, в ролята си на докладчик за ЕНП по споразумението за асоцииране между ЕС и Армения, се 
срещнах с президента на републиката, министър-председателя, както и с министъра на външните работи, министъра на финансите
и управителя на Централната банка на Република Армения. Разговарях и със свои колеги депутати в арменския парламент, както и
с представители на арменската опозиция.

По време на своите срещи обсъдих политическата и икономическа обстановка в Република Армения. Акцент в разговорите бе 
конфликтът в Нагорни Карабах и перспективите за разрешаването му след неуспеха на тристранната среща между Азербайджан, 
Армения и Русия в Казан през юни 2011г. 

От 21-ви до 23-ти септември група от България посети Европейския 
Парламент и Европейската Комисия в Брюксел по моя покана. Сред 
посетителите бяха както настоящи кметове и общински съветници от 
Пловдив-област, така и членове на партия ГЕРБ, които са кандидати за тези 
длъжности при предстоящите местни избори, както и няколко български 
студенти.

На 29 септември 2011 г. в Европейския парламент в Страсбург взех участие в работен обяд с турския министър по европейските 
въпроси, г-н Егемен Багиш. По време на срещата бяха обсъдени редица въпроси, свързани с настоящата политическа обстановка в
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Турция, позицията на страната по водещи теми за региона, както и 
боксуващите преговори за членството й в Европейския съюз.

Изразих мнението си, че граничният контрол и споразумението за 
реадмисия са от изключителна важност за ЕС и е необходимо договореното 
споразумение да бъде подписано и ратифицирано, за да се отворят 
възможности за задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и Турция. 
Изтъкнах като положителен факт решението на българското и турското 
правителства за създаване на съвместни патрули по общата граница.

Повдигнах и темата за добросъседските отношения на Турция и подчертах, 
че очаквам страната да бъде източник на стабилност в региона. В тази 
връзка отбелязах огорчението си от блокирането на ратифицирането на 
протоколите, подписани в Цюрих през октомври 2009 г. между Турция и 
Армения, целящи размразяване на отношенията между двете държави.

Централна тема на срещата бяха и турско-кипърските отношения и предстоящото кипърско председателство на ЕС. Кипър, който 
поема тази роля от 1 юли 2012 г., продължава да търси решение на проблема с окупираната северна част на острова и признатата 
единствено от Турция Северно-кипърска република.

Други теми, обсъдени по време на работния обяд, бяха подготовката на нова конституция на Турция, връщането на имотите на 
религиозните общности в Турция и ролята на страната за енергийната сигурност на Европа. В регионален план Турция може и 
трябва да играе важна роля в намирането на мирно и демократично бъдеще за страните от Близкия изток и Северна Африка, 
базирано на светска демокрация, спазване на правата на човека и върховенство на закона. 

Октомври

Габрово посрещна президента на Бразилия г-жа Дилма Русеф. Хиляди граждани приветстваха много топло с "добре дошла" г-жа 
Русев. Пред събралите се граждани г-жа Русеф направи емоционално изказване, като каза, че нейното посещение в Габрово е 

изпълнение на мечтата на нейния баща да се върне в родния си град. 
Регионалният исторически музей в Габрово връчи на бразилския 
президент скъп дар - книга, представяща изследване на родословното 
дърво на г-жа Русеф, проведено от екип на музея под ръководството на 
д-р Красимира Чолакова. Аз лично подпомогнах реализирането на 
книгата, тъй като моите родствени корени се преплитат с тези на г-жа 
Русеф, а връзката помежду им е първият кмет на Габрово - Димитър 
Мичковец.

На 13 октомври, по време на пленарната си сесия в Брюксел 
Европейският парламент отново потвърди готовността на България и 

Румъния да се присъединят към Шенгенското пространство. Евродепутатите гласуваха резолюция, приканваща правителствата на
държавите-членки да вземат решение относно присъединяването на България и Румъния към 
Шенген. 

Аз бях сред вносителите на проекторезолюцията, и изразих становище, че не съществува нито един 
аргумент в подкрепа на тезата, че присъединяването на двете страни излага на риск Шенгенското 
пространство. Аргументирах с факти приноса на България към сигурността на европейските 
граждани, като посочих данни за участието на страната в Шенгенската информационна система 
(ШИС). За близо година откакто е част от ШИС, България е предоставила на страните от 
Шенгенското пространство информация, помогнала за задържането на над 300 лица, в откриването на
над хиляда моторни превозни средства, лични документи, оръжие и други лични вещи, издала е над 
8000 отказа за визи.
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Взех участие в откритото заседание на Бюрото на ЕНП в София, на което 
присъстваха министър-председателят на Република България, вицепремиерът 
Цветан Цветанов, както и министри.

Споделих със своите колеги и гости, че Европа е изправена пред опасност от 
национализъм и разделение. Ние в ЕНП трябва да се борим, за да предотвратим 
колапса на Еврозоната и всички постижения на ЕС. Нуждаем се от много смели 
мерки за предотвратяване на всяка крачка назад в процеса на европейска 
интеграция, както и да гарантираме, че кохезионната политика и регионалното 
развитие не са застрашени. Свободата да работиш и да се придвижваш в Европа са 
важни и задачата на ЕНП е да осигури стабилност в Европа. 

На 15 октомври посетих град Царево и Ахтопол, заедно с депутатите Димитър 
Бойчев и Стоян Гюзелев, за да окажа пълната си подкрепа за кандидата на ГЕРБ за 
кмет на общината Георги Лапчев.

Проведох дискусии с жителите на Царево и Ахтопол, за да се информирам за 
проблемите им и да разясня финансовата роля на европейските институции за 
преодоляването на икономическите различия и развитието на регионите на Стария 
континент и конкретно в община Царево.

Освен на Георги Лапчев, оказах подкрепа и на кандидата за кмет на Лозенец Мария 
Василева, както и кандидата на ГЕРБ в Ахтопол Атанас Желязков.

Посетих и гр. Средец, в подкрепа на кандидата за кмет инж. Иван Жабов.

Заедно с колегите ми Евгени Кирилов и Станимир Илчев изпратихме писмо до еврокомисаря по 
разширяване и политика на добросъседство Щефан Фюле в навечерието на предстоящата 
интерпарламентарна среща ЕС-БЮРМ в Скопие. То бе в отговор на безпокойството на граждани и 
неправителствени организации от възможно допълнително увеличаване на напрежението между 
нашите две съседни страни чрез изопачаване на историята.

В началото на месец октомври тази година редица медии разпространиха информация за започналите в 
Република Македония снимки на международната филмова копродукция "Трето полувреме". Според 
достъпната информация, действието се развива по времето на Втората световна война, като сценарият 
ясно показва, че се търси насаждане на омраза срещу България. 

Филмът бе обявен за проект от национален интерес за македонската държава, поради което македонското правителство е 
осигурило 1 млн. евро, или близо половината от бюджета на филма.

В писмото си посочихме, че подкрепата на македонската държава за този филмов проект е в пряк разрез с текстовете на две 
резолюции на Европейския парламент, оценяващи напредъка на Република Македония по пътя й към членство в Европейския 
съюз.

Настояхме европейския комисар Щефан Фюле да постави въпроса за използването на езика на омразата към България в този филм
в официалните си контакти с македонските институции по повод процеса на присъединяване на Република Македония към 
Европейския съюз.
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Ноември

Бях домакин на работна закуска с министър-председателя на Армения Тигран
Сарксян. В срещата, провела се в сградата на ЕП в Брюксел, взеха участие и 
евродепутати от Групата на ЕНП, сред които нейният заместник-председател 
Йоанис Касолидис и ръководителят на френската делегация Жан-Пиер Оди.

По време на работната закуска обсъдих с арменската делегация реформите, 
провеждани от правителството на тази страна. Изразих надежда за мирно 
уреждане на дългогодишния спор между Армения и Азербайджан.

Изтъкнах принадлежността на Армения към европейските ценности и 
поздравих г-н Сарксян за ангажимента на неговото правителство към 
демократичните принципи. Обединена Европа е преди всичко споделени 
ценности и общи възгледи. Европейската народна партия винаги е била 
моторът на европейската интеграция, почиваща на общи принципи и цели. 

Само на такава основа могат да бъдат изградени силни политически институции и да се надмогне национализма и популизма, 
който ни тласка към политическо разединение.

Визитата на арменския премиер съвпадна с провеждането на политическата 
асамблея на Европейската народна партия в Брюксел. Няколко политически 
партии от Армения, която не е член на ЕС, имат желание да се присъединят към 
дясно-центристкото политическо семейство на обединена Европа. Това е сигурен
знак за притегателната сила на европейския проект, особено в политически план.

Заедно с колегата ми Мария Неделчева взехме участие в 24-тия годишен 
конгрес на Християндемократическия съюз (ХДС), който се проведе на 13 – 
14 ноември в Лайпциг, Германия.

По време на форума обсъдих със свои колеги сътрудничеството между десните 
партии в Европа, както и актуални политически теми в Германия и Европейския 
съюз.

Канцлерът Ангела Меркел, ХДС и Германия отново показаха, че имат компаса, който ще изведе Европа към стабилност и 
просперитет. Европа има нужда от такъв ориентир в бурното море на кризата, в която се намираме в момента. Като част от 
голямото семейство на Европейската народна партия съм убеден, че нашите сестрински партии ще продължат доброто си 
сътрудничество за постигане на по-добро европейско бъдеще за народите ни.

На 15 ноември 2011 г. се срещнах с германски студенти и представители на 
младежката организация на Съюза на европейските федералисти (СЕФ) в град Кеел 
(Германия). Участието ми бе по покана на г-н Райнер Вийланд, заместник-председател 
на ЕП, евродепутат от ЕНП и председател на секцията на СЕФ в Баден-Вюртемберг. 

Като зам-председател на СЕФ, защитих позицията си относно федералното бъдеще на 
Европейския съюз. Обсъдих с участниците в дебата ролята на Германия в 
изграждането на федерална Европа в контекста на решенията от провелия се наскоро в 
Лайпциг Конгрес на германския Християндемократически съюз.

След гласуването на Препоръките на Европейския парламент за Споразумението за асоцииране ЕС-
Украйна в Комисията по външни работи на ЕП изразих становището си, че гласуването потвърждава 
ясната готовност на ЕС да задълбочи отношенията си с Украйна. Очакваме същата готовност и от 
страна на ръководството на нашата съседка. Правителството на Украйна трябва да покаже ясна 
политическа воля за извършване на необходимите реформи и поддържането на принципите на 
демокрацията, политическия плурализъм, независимостта на съдебната система, върховенството на 
закона и човешките права.

Като докладчик за групата на ЕНП по този доклад считам, че Европа очаква от Украйна ясен знак, че политическата класа в 
страната може да генерира консенсус и доверие, и да превъзмогне разделението. Трябва да има гаранции, че политическите 
решения са взети без натиск и че опозиционните лидери могат свободно да вземат участие в политическия живот.

Групата на ЕНП подкрепя сключването на Споразумението за асоцииране, ако изискванията на ЕП относно резолюцията за 
Украйна от 27 октомври 2011г бъдат напълно удовлетворени. Ние смятаме, че задълбочаването на отношенията между 
Европейския съюз и Украйна и предоставянето на реалистична европейска перспектива са от голяма важност и от интерес за двете
страни. 
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На 18 ноември се срещнах с младежи от организацията НАБЕК и курсанти от Академията на МВР. Темата бе "По-сигурни в 
Европа". На мероприятието, което се проведе в аулата на Академията говорих по въпросите на европейската сигурност, Шенген и 
стабилността в Европа, както и за политиките на съюза по ключови проблеми. 

На 21.11.2011 в зала ''Галерия'' на Националния Студентски дом в София взех участие в дискусия на тема ''Предизвикателствата 
пред ЕС две години след влизането в сила на Лисабонския договор'' с представители на Съюза на младежките Федералисти. 
Темите върху които се състоя разговора засегнаха работата на европейските институции, финансовата политика на ЕС и 
радикалните националистически движения в рамките на Европа. 

На 21 ноември 2011 г. в Брюксел взех участие в дебат, посветен на популизма и екстремизма в Европа, организиран от Фондация 
"Ханс-Зайдел" и Центъра за европейски изследвания.

В изказването си акцентирах върху причините за възникването и развитието на популистките и екстремистки идеи в 
източноевропейските държави и ролята на крайните политически организации за тяхното разпространение. Като основна причина,
легитимираща тяхната популярност посочих трудностите на прехода в страните от централна и източна Европа, съпроводен с 
преструктуриране на техните икономики и общества, и протичащата успоредно с тези процеси икономическа и финансова криза. 
Ниският стандарт на живот, социалното изключване и чувството за социална несправедливост на прехода са почвата, на която 
избуяват идеите, поставящи под въпрос установените социални отношения и разобличаващи като "виновни" за тях традиционните
национални политически елити, евро-атлантическата интеграция, глобализацията и пр. Именно в такава среда "лесните и бързи" 
решения, които крайните политически организации предлагат, намират обществена подкрепа.

Специфичната национална окраска на крайната политическа риторика в голяма степен зависи от начина, по който екстремистките 
политически организации представят като проблем определен социален феномен - имиграция, малцинствени групи, 
несправедливостта на прехода, териториални спорове и претенции спрямо съседни държави и т.н. В подкрепа на тезата си, 
посочих като пример партии от редица източноевропейски страни и тенденциите в развитието на тяхната електорална подкрепа в 
последните години. Обърнах специално внимание на ситуацията в държавите от бивша Югославия, където националистките 
тенденции са много силни.
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Докладчик съм по становище относно промяната на общата визова политика на Европейския съюз, 
което беше гласувано с голямо мнозинство в Комисията по външни работи на ЕП.

Най-важната промяна във визовата политика на ЕС, която предстои да се въведе с настоящата 
процедура, е така наречената предпазна клауза за граждани на трети страни с безвизов режим. Мярката 
предвижда временно въвеждане на визи за период от 6 месеца при наличие на извънредна ситуация.

Според мен има два силни аргумента за създаването на такава предпазна клауза. При злоупотреби от 
трети страни с безвизовия режим, по молба на която и да е страна членка, ЕС ще може временно да 
спре безпрепятствения достъп до своята територия. Това, разбира се, не трябва да става автоматично, а 
след задълбочена и независима оценка на Европейската комисия. От друга страна наличието на 
възможност за налагането на такава мярка би дало сигурност на онези страни- членки, които са по-
скептични към визовата либерализация. Предпазната клауза не е насочена към конкретна държава, а 
дава обща правна рамка за действие на ЕС.

Гражданите на Македония, Сърбия и Черна гора пътуват без визи в ЕС от 2009 г., а в края на 2010 г. право на същите облекчения 
получиха албанци и босненци. От Западните Балкани единствено Косово все още има визов режим с Европейския съюз.

В Европейския парламент и страните-членки текат дискусии за облекчаване на визовия режим с редица държави, сред които 
страните от Източното партньорство (Украйна, Беларус, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан) и Русия.

Дебатът за визовата политика с източните ни съседи е свързан със създаването на система от отношения, базирана на 
споразумения за асоцииране от ново поколение, по които работи ЕС. Такива са например споразуменията за асоцииране с 
Армения и Украйна, по които съм докладчик за Групата на ЕНП.

Това е второто становище по визовата политика, по което работя, след като в края на 2010г ЕП даде съгласието си за отпадане на 
визовия режим с Тайван. Тази стъпка даде зелена светлина за отпадане на визите за пътуващите до там българи.

От 23 до 25 ноември 2011 г. група от новоизбрани кметове от ПП ГЕРБ и ученици от Якоруда, Рибново и Сърница посети 
Европейския парламент (ЕП) в Брюксел по моя покана.

По време на срещите си в ЕП гостите се запознаха с начина на работа на европейските институции и политиките на Европейския 
съюз (ЕС). В качеството си на докладчик по становището на парламентарната Комисия за регионално развитие по предложението 
на Европейската комисия за Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода (2014-2020) запознах участниците с дискутираните
промени в Политиката за сближаване на ЕС и финансовите й параметри за следващия програмен период. Особен интерес за 
новоизбраните кметове представляваха възможностите, които ЕС предоставя, за реализиране на проекти за развитие на човешките
ресурси и инфраструктурата на общините, отговорност за управлението на които те получиха на местните избори през октомври 
2011 г.

На 29 ноември 2011 г. в Брюксел взех участие в Годишната конференция "Интегрирано управление на границите - връзката 
между вътрешна сигурност и външна политика на Европейския съюз". Събитието бе организирано от Фондация "Конрад 
Аденауер" и Платформата "Европейска кръгла маса по въпросите на сигурността".
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На срещата представих своята позиция по въпросите от дневния ред на политиките на Европейския съюз, имащи за цел да 
гарантират сигурността на европейските граждани в контекста на засилената миграция към ЕС. Сътрудничеството между 
държавите-членки в рамките на Шенгенското пространство се нуждае от механизми, които да гарантират, че всички участници 
прилагат правилата последователно и по еднакъв начин.

Положително е, според мен, предложението на Европейската комисия от септември 2011г, насочено към постигане на по-голяма 
ефективност на управлението на Шенгенското пространство. Очаква се ролята на европейските институции в този процес да бъде 
засилена - предвижда се решението за възстановяване на контрола по границите на една страна-членка (в ситуации на предвидими
събития) вече да бъде взимано от Европейската комисия и съответната страна.

На 30 ноември 2011 г. в Европейски парламент проведох среща с Никола Попоски, министър на 
външните работи на Македония. Двамата обсъдихме актуални теми, свързани с европейската 
интеграция на западната ни съседка, както и перспективите относно насрочването на официална дата за 
старт на преговорите за членство в ЕС. Европейската комисия предлага това в годишния си доклад за 
трета поредна година.

На срещата изтъкнах, че националната идентичност не може да се гради на базата на антитези и за 
сметка на културната идентичност на България. Европейската интеграция е единственият път към преодоляване на исторически 
наслагваните несправедливости на Балканите, които са изключително тежки между хората от двете страни на сегашната граница 
между България и Македония.

Ние имаме обща история, която трябва да ни обединява, а не да ни разделя. Нека празнуваме общата си история и общите си 
празници. За да преодолеем влиянието на сенките на юго-комунистическото минало, които се опитват да ни дърпат назад, е нужна
непоколебима политическа и обществена воля. Необходим е стремеж за преодоляване на езика на омразата в обществения живот 
и медиите от двете страни на границата, както и поддържането на фалшиви национални митове за сметка на историята и 
културата на съседни държави.

Декември

На 1 декември в пленарна зала в Европейския парламент с голямо мнозинство беше гласувана 
резолюция с препоръки по преговорите за Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и 
Украйна.

Като докладчик от страна на Групата на ЕНП заявих след гласуването, че днешният вот потвърждава 
готовността на ЕС да задълбочи отношенията си с Украйна. Ние очакваме да видим същата 
решителност от страна на украинското правителство за продължаване на реформите.

Без политически плурализъм и зачитане на върховенството на закона в Украйна, не може да има асоцииране с Европейския съюз. 
За съжаление, въпреки всички обещания на властите, до момента няма знак за подобрение в подхода към бившия премиер Юлия 
Тимошенко и други опозиционни лидери.

Селективното правосъдие срещу опозицията и инструментализацията на държавните институции за партийни цели не могат да 
бъдат приети от ЕС. Групата на ЕНП стои твърдо зад принципите си и вярва, че Украйна трябва веднъж завинаги да прекъсне 
връзките си с тоталитарното съветско наследство.

Групата на ЕНП подкрепя сключването на Споразумението за асоцииране, при условие, че са изцяло изпълнени изискванията на 
Резолюцията на Европейския парламент за Украйна от 27 октомври 2011. Считаме, че задълбочаването на отношенията между ЕС 
и Украйна, както и фактът, че на Украйна бе предложена реалистична европейска перспектива, са от голямо значение и в интерес 
на двете преговарящи страни.

На 3 и 4 декември 2011 г. взех участие в първият семинар „Справедливост в прехода" от поредица събития, продължение на 
инициативата „София платформ” организиранa от Министерство на външните работи на Република България. Бях модератор на 
панела „Справяне с миналото”  и в обръщението си говорих за решаване на проблемите на миналото в Централна и Източна 
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Европа и в арабския регион. Интересно е да се разгледа кое от европейския опит, може да бъде взето от арабските общества като 
приложими към тях. Например, що се отнася до наградата "Сахаров" която се дава от Европейския парламент за свобода на 
мисълта и за достойно бъдеще, пет от номинираните за наградата за 2011 г. са били от Близкия Изток и Северна Африка. Накратко
се спрях на ролята на дисидентите в Европа и в арабските страни, които са дали тласък за започването на демократичните 
промени.

Взех участие в 20-ия конгрес на ЕНП в Марсилия, Франция. Двудневното събитие, в което участваха над 1000 делегати от 
партии-членки на ЕНП, събра водещи политици от целия Европейски съюз и съседни държави. По време на конгреса се проведе и 
традиционната среща на държавните и правителствени ръководители от партии от семейството на ЕНП, на която участва 
българският министър-председател Бойко Борисов.

Комисията по външна политика на Европейския парламент (ЕП) разгледа в Брюксел предложението за резолюция на ЕП по 
доклада на Европейската комисия за напредъка на Бившата Югославска Република Македония (БЮРМ) през 2011г по пътя й към
членство в ЕС. 

По време на дебата акцентирах на необходимостта да се градят мостове между държавите на 
Балканите. Вместо това виждаме от западната ни съседка все повече провокации и насърчаване на 
говора на омразата спрямо България. Македония трябва да извърви своята част от пътя към 
европейската интеграция, която е единственият начин за преодоляване на исторически натрупваните 
несправедливости. В 21 век не може да допускаме манипулации на историята. Македония трябва да 
скъса със сенките от юго-комунистическото си минало, които пречат на нормалния политически, 
медиен, социален и икономически живот в страната. Необходимо е общо честване на историята и 
насърчаване на добросъседските отношения на базата на общото минало. За да има ясен и обективен 
прочит на историята, е необходимо разсекретяването на архивите на бившите комунистически тайни 
служби и обявяването на участниците в репресивната машина на комунистическа Югославия. Не 
може да се гради национална идентичност за сметка на идентичността, културата и историята на 
други нации.
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За първи път в ръководството на Комисията по външна политика (AFET) и Комисията по бюджетен контрол (CONT) на 
Европейския парламент влизат български представители - за техни заместник-председатели бяхме избрани съответно аз и 
колегата ми Илиана Иванова от Групата на ЕНП.
Този избор е признание за активната и конструктивна позиция на Българската делегация в Групата на ЕНП във формирането на 
общата външна политика и политиката за сигурност и отбрана на ЕС, както и за моята работа в областта на разширяването на ЕС, 
Източното партньорство и промените в арабския свят. Като част от ръководството на Комисията по външна политика, смятам да 
продължа активната си работа за формиране на силна позиция на ЕС в света, за гарантиране на добрите отношения с нашите 
съседи от Западните Балкани, страните от Източното партньорство и Северна Африка, както и развитието на собствени 
способности на ЕС в областта на сигурността и отбраната.
AFET е водещата и най-голяма комисия в ЕП, поради важната си роля за отношенията на ЕС с трети страни и международни 
организации като НАТО и ООН. Kомисията изготвя доклади и препоръки до Съвета и новосформираната Европейска служба за 
външни действия относно страните-кандидатки за членство в ЕС, както и по сключването на международни споразумения за 
асоцииране или партньорство.. В дневния ред на Комисията по външни работи е включена тематика от целия спектър на 
международната политика - от промените в Арабския свят през военните и цивилни операции на ЕС по света до разширяването на
Съюза.

В Комисията по външни работи на ЕП беше гласуван проект на резолюция по доклада за напредъка на Македония, подготвен от
докладчика Ричард Хауит (Група на социалисти и демократи -С&Д).

Основните поправки, които внесох, бяха подкрепени с гласовете на големите европейски политически семейства - ЕНП, С&Д, 
либерали, зелени - и активното участие на българските членове на Комисията Станимир Илчев и Евгени Кирилов.

Един от ключовите текстове, които предложих, насърчава правителството в Скопие да работи за зачитане свободата на съвестта и 
самоопределението на всеки гражданин, такъв какъвто смята, че е. Резолюцията подчертава важността на предотвратяването на 
дискриминация, основана на етнически произход, включително срещу граждани, открито заявяващи своята българска 
идентичност и/или етнически произход.

Докладът окуражава Македония да продължи процеса по отваряне на досиетата на югославските комунистически тайни служби и 
да засили правомощията на комисията, имаща тази задача, като я овласти свободно да обявява резултатите от проверките си и да 
разполага с всички архиви, необходими за работата й. В текста на резолюцията е записано: "Насърчава органите да приключат 
дълго отлаганото обявяване на имената на агентите, свързани с бившите югославски тайни служби, като основна стъпка в посока 
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откъсване от комунистическото минало...". (Скопие вече официално поиска от Белград през 2011 да му бъдат предоставени 
архивите на бившите югославски тайни служби ). 

Евродепутатите изразиха разочарование от липсата на напредък в честването на общи исторически събития и личности между 
Македония и нейните съседи. В резолюцията се препоръчва създаването на съвместни експертни комисии за обективна оценка на 
историята, базирана на факти. Македония трябва да прочете обективно своята история в сътрудничество с нейните съседи, а не 
както в момента, да гради културна и национална идентичност за сметка на съседни държави. Европейската интеграция е 
единственият начин за преодоляване на несправедливостите от миналото.

В Комисията по регионално развитие на ЕП започна дебатът по предложението за финансовата рамка на Европейския съюз за 
периода 2014-2020 г., в частта й, отнасяща се до Регионалната политика на ЕС. Аз съм докладчик по предложението в тази 
комисия. 

Представих работен документ, съдържащ основните точки, които ще бъдат предмет на задълбочена дискусия в следващите 
месеци. Сред тях са размерът на средствата за регионалната политика, идеята за концентриране на задължителен фиксиран дял 
инвестиции в точно определени цели, както и определянето на таван на инвестициите по тази политика, като дял от брутния 
вътрешен продукт на съответната страна. 
Дебатът в парламентарната комисия съвпадна със срещата на българския президент Росен Плевнелиев с председателя на 
Европейския парламент Мартин Шулц, по време на която двамата са обсъдили именно предложението за многогодишната 
финансова рамка и значението й за бъдещето на Европейския съюз и на България. 

Февруари

Срещнах се с г-н Салах Суккар, шарже д’афер на посолството на Сирия.

На срещата, провела се по молба на сирийската страна, остро изразих своето дълбоко притеснение относно 
продължаващото насилие в Сирия. Изтъкнах, че действията на режима на Башар ал-Асад спрямо собствения 
си народ са недопустими, и ежедневната информация за жертви сред цивилното население е потресаваща. 
Призовах за оттегляне на президента Асад от властта и започване на демократичен процес с участието на 
всички опозиционни сили под наблюдението на Арабската Лига и международната общност. На фона на 
засилващото се насилие от последните седмици и прекратяването на наблюдателната мисия на Арабската 
Лига в Сирия, Съветът за сигурност на ООН обсъжда резолюция, която осъжда действията на сирийското 
правителство и призовава за мирен изход от тежката криза.
Аз изразих подкрепата си за резолюцията и отбелязах, че насилието в Сирия трябва незабавно да бъде 
прекратено, като военните се изтеглят от градовете, които в момента са под обсада. Според мен отдавна е 

изтекло времето за реформи и в сегашната ситуация политически процес не би могъл да започне без незабавното оттегляне на 
сирийския президент.

По време на сесията на Европейския парламент в Страсбург на 14 февруари 2012 г., направих изказване в 
пленарната зала относно дебата по Търговското споразумение за борба с фалшификациите (АКТА), което 
разлюти страстите в Европа през последните седмици. От 2006 година насам върху текста на това 
споразумение работят както Европейската комисия, така и националните правителства на страните-членки. 
За съжаление те не успяха да убедят европейската общественост, че споразумението гарантира справедлив 
баланс между правата върху интелектуалната собственост и основните права на потребителите на 
глобалната мрежа, които в 21-ви век сме всички ние! Смятам, че ЕС има нужда от такова споразумение, но 
не и със съмненията за свободния достъп до интернет и гаранциите за защита на личните данни. Тези 
съмнения не са изчистени. 
Дебатът в Европарламента по ратификацията на споразумението започва сега, но за съжаление доверието на 

европейската общественост към него в голяма степен е изчерпано. Може дълго да анализираме защо се получи така, но това е 



факт. 
Заявих, че ще гласувам против ратификацията на АКТА в сегашния й вид, при наличието на споменатите съмнения. 
Припомних призива на евродепутатите към ЕК, изразен в позицията на ЕП от ноември 2010 (14-та точка), Комисията да потвърди,
че прилагането на AКTA няма да има въздействие върху основните права и защитата на данните. Такова потвърждение до сега не 
съм чул!
В заключение жалко и срамно е, че има политически партии и групи, които искат да се възползват от легитимното недоволство на 
интернет-обществото в Европа, изкарвайки се негови защитници и забравяйки, че някои от тях са участвали в подготовката и 
даването на мандат на ЕК за това споразумение. Намирам темата за изключително важна и чувствителна и не смятам, че тя трябва 
да се използва за печелене на краткосрочни политически дивиденти.

В Народното събрание с абсолютно единодушие бе ратифициран Договора за присъединяване на Република Хърватия към 
Европейския съюз.

Аз присъствах на събитието и се срещнах с председателя на парламента на Хърватия Борис Шпрем и с председателят на 
Комисията по външна политика Милорад Пуповац и приветствах Хърватия в ЕС. Допълних, че очаквам хърватските 
представители първо като наблюдатели, а в последствие като пълноправни членове на Европейския Парламент.

Бях ръководител на делегацията на Комисията по външни работи на ЕП в Армения и Азербайджан на 19 - 22 февруари 2012 - 
снимка с президента на Азербайджан Илхам Алиев

Бях ръководител на делегацията на Комисията по външни работи на ЕП в Армения и Азербайджан на 19 - 22 февруари 2012 - 
снимка със Серж Саркисян, президент на Армения
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Между 20 и 23 февруари делегация на Комисията по външни работи на Европейския Парламент, под мое ръководство, посети 
Армения и Азербайджан. Целта на посещението беше евродепутатите да се запознаят с хода на преговорите по договорите за 
асоцииране на двете страни и възможностите на Европейския съюз да играе по-сериозна роля в разрешаването на конфликта в 
Нагорни Карабах.

По време на посещението делегацията се срещна с президента на Азербайджан Илхам Алиев и с президента на Армения Серж 
Саркисян, с които в откровени разговори бяха засегнати основните теми, касаещи бъдещето на региона и европейската му 
перспектива.

На срещата с г-н Алиев бяха обсъдени и проектите в Южния енергиен коридор. Аз отбелязах, че посещението се провежда в 
навечерието на дебат в Европейския парламент около бъдещите споразумения за асоцииране с Армения и Азербайджан. Смятам, 
че е важно Европейският Съюз да играе по-голяма роля за демократизацията, стабилността и разрешаването на противоречията в 
този регион. Изтъкнах, че както Европейският съюз е основан на компромис, така и двете страни би трябвало да постигнат 
компромис за разрешаването на конфликта в Нагорни Карабах, за да се осигури мир, сигурност и просперитет за сегашните и 
бъдещите поколения, които живеят и ще живеят на тези географски ширини.

Сегашното посещение е израз на воля от страна на Европейския парламент за сътрудничество, както и на желанието на 
Европейския съюз за задълбочаване на двустранното и регионалното партньорство. Радостно е, че в близко бъдеще ще започнат 
преговорите за облекчаване на визовия режим, както и за свободна търговия между ЕС и Армения.

март

От 28 февруари до 01 март 2012г. младежи от българските диаспори в Молдова и Сърбия посетиха Европейския парламент (ЕП) в 
Брюксел по моя покана.

По време на посещението си гостите се запознаха със структурата и дейността на Европейския парламент и се срещнаха с 
българските евродепутати от ПП ГЕРБ. Заедно със своите връстници от Украйна, Македония и България младежите взеха участие
в тържеството "България: Държава на духа и писмеността", което се проведе под патронажа на президента на Република България 
Росен Плевнелиев и със съдействието на Фондация Българска Памет и домакинството на български евродепутати. Техните 
музикални изпълнения бяха аплодирани от евродепутати, дипломати, служители в европейските институции, както и 
представители на българската общност в Белгия. Почетни гости на тържеството бяха Маргарита Попова, вицепрезидент на 
Република България, комисар Кристалина Георгиева и Райнер Вийланд, заместник-председател на Европейския парламент.

На 01 март младежите посетиха изложбата, организирана в Европейската комисия по случай Националния празник на Република 
България. Те бяха приветствани лично от комисар Кристалина Георгиева. Срещата продължи със снимки за спомен с г-жа 
Георгиева и съвместен обяд.
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Взех участие в среща с министър-председателя на Kралство Испания Мариано Рахой в рамките на изнесено заседание на 
групата на ЕНП на тема "Възстановяване на растежа, подобрявяне на конкурентноспособността и създаване на работни места: 
отговорът е повече Европа", което се проведе в Испания на 8-9 март 2012г.

В първия ден на заседанието бяха обсъдени законодателни мерки в подкрепа на малките и средни предприятия, които са основен 
двигател за създаване на работни места и стимулиране на растежа в Европа. Беше проведена среща с премиера на Испания 
Мариано Рахой, който запозна евродепутатите от ЕНП с предприетите от испанското правителство реформи за преодоляване на 
кризата в страната.

По време на втория ден бeше дискутирана реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) заедно с комисаря по 
земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чолош. В края на семинара беше разгледана финансовата перспектива пред 
транс-европейската транспортна мрежа и развитието на инфраструктурните връзки в ЕС. 

На пленарната сесия в Страсбург, Европейският парламент гласува резолюция по доклада за напредъка на 
Македония. Евродепутатите призоваха за скорошно започване на преговори за членство с Македония, която е страна-кандидат от
2005 г., като същевременно не спестиха критиките си и призоваха за съвместно решаване на всички междусъседски проблеми 
преди приемането на страната в Европейския съюз.

По мое предложение в резолюцията бяха включени важни препоръки към западната ни съседка, свързани с правата на българите в
Македония и необходимостта от обективен прочит на историята.

Неоспорим факт е, че добросъседските отношения са ключови за евроинтеграцията на Македония и поради тази причина страната
трябва да престане на гради идентичността си за сметка на културата и историята на своите съседи.

Тази резолюция на Европейския парламент е първата, изразяваща загриженост за онези граждани на Македония, които открито 
заявяват своята българска идентичност или етнически произход. Необходимо е властите в Скопие да се вслушат в отправените 
препоръки и да зачитат свободата на съвестта и самоопределението на всеки гражданин, такъв какъвто смята, че е.

Гласуваният документ изразява разочарование от липсата на напредък в честването на общи исторически събития и личности 
между Македония и нейните съседи. Според мен Македония трябва да прочете обективно своята история в сътрудничество с 
нейните съседи, за да може да скъса със сенките от миналото и да се обърне към европейското бъдеще.

На дебата в пленарна зала, заявих своята надежда, че Македония ще скъса с етно-идеологическата митология и ще работи за 
изграждането на мостове със своите съседи. Такива мостове са отбелязването на общи исторически събития, както и прекратяване
на говора на омразата спрямо съседните страни особено в медиите и учебниците. Продължаващото насаждане на моноетнически 
исторически митове и легенди, насърчаването на псевдо научни разработки, финансирането на пропагандни филми като "Трето 
полувреме" в крайна сметка задълбочава както конфликтите в страната, така и със съседите. С голямо безпокойство наблюдаваме 
и нарастващото етническо напрежение в страната.

Резолюцията насърчава Македония да продължи процеса по отваряне на досиетата на югославските комунистически тайни 
служби и да овласти комисията, имаща тази задача, свободно да обявява резултатите от проверките си и да разполага с всички 
архиви, необходими за работата й.

Категоричен съм, че европейската интеграция е единственият начин за преодоляване на несправедливостите от миналото.

Европейската комисия инициира диалог на високо равнище за приемането на страната в Обединена Европа. Брюксел предвижда 
да бъдат обсъждани теми, свързани с върховенството на правото, медийната свобода и реформата в държавната администрация.

Формалният диалог не замества преговорите за членство, а по-скоро цели да подкрепя реформите в Македония. Неговото начало 
предстои да бъде дадено в Скопие, по времето на планираното посещение на комисаря по разширяването Щефан Фюле в страната.
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Аз отново изказах надежда, че управляващите в Македония ще работят за нейното европейско бъдеще и ще вземат сериозно 
препоръките на Европейския парламент, които той отправи в своята резолюция. 

На 22 март 2012 г. в Европейския парламент в Брюксел Комисията по външни работи на Европейския парламент гласува 
резолюциите по течащите преговори за споразумения за асоцииране с Азербайджан и Армения.

Аз представих доклад за посещението на официалната делегация на ЕП в двете страни, тъй като бях начело на делегацията на 
Комисията по външни работи, посетила Армения и Азербайджан в края на февруари. Целта на визитата бе евродепутатите да се 
запознаят с последното развитие в преговорите по договорите за асоцииране на двете страни и възможностите на ЕС да помогне 
за разрешаването на конфликта в Нагорно Карабах. Делегацията се срещна с президентите на Азербайджан и Армения Илхам 
Алиев и Серж Саркисян, с които бяха обсъдени бъдещето на региона и европейската му перспектива. На срещата с г-н Алиев бяха
разгледани и проектите в Южния енергиен коридор.

Споразуменията за асоцииране към ЕС са добър инструмент за продължаване на демократизацията в Южен Кавказ, подобряване 
върховенството на правото и приближаване на нашите съседи към Европа.

Представителите на Европейския съюз трябва да получат безусловен достъп до Нагорно Карабах. Регионът има нужда ЕС да 
играе по-активна роля в изграждането на доверие и помирението между арменската и азербайджанската общности. Според мен 
партньорството и влиянието на обединена Европа сред източните ни съседи е ключово за утвърждаването на Европейския съюз 
като способен играч на международната сцена и позитивна сила в преодоляването на конфликти в световната политика.

Ролята на Азербайджан в региона нараства, особено предвид членството на страната в Съвета за сигурност на ООН и 
предстоящото от май 2012г. председателство. Същевременно, страната развива усилено износа на енергийни източници и е важен 
потенциален доставчик за ЕС и България.

Армения и Азербайджан трябва еднозначно да заявят, че мирното решение на конфликта между тях е единствената възможност и 
стриктно да се придържат към договорените основни принципи на ОССЕ. Като докладчик за Групата на Европейската народна 
партия по резолюцията за Армения, изразих надеждата, че предстоящите парламентарни избори ще протекат успешно и ще 
задълбочат демократизацията на страната. Според мен, важно за възстановяването на доверието между двете кавказки страни е 
Азербайджан да не възпрепятства граждани на трети страни от арменски произход да получават визи, като същевременно се 
възстановят телефонните връзки помежду им.

Убеден съм, че провеждането на финала на Евровизия в Баку беше добра възможност за двете общности да си подадат ръка, но за 
съжаление натрупаното напрежение около конфликта в Нагорно Карабах продължава да бъде твърде голямо.

На 27 март 2012 г. в Европейския парламент в Брюксел се срещнах с Виталий Кличко, председател на партия УДАР (Украински 
демократичен алианс за реформи). Участие в срещата взе и германският евродепутат Елмар Брок, председател на Комисията по 
външни работи. Обсъдихме политическата обстановка в Украйна преди предстоящите парламентарни избори, които ще са много 
важни за бъдещето на европейската перспектива на Украйна. Визирана беше необходимостта за обединение на опозиционните 
сили и издигането на единни кандидати, които се ползват с доверието на обществото. Г-н Кличко сподели своята загриженост от 
манипулацията на местните избори през миналата година от страна на управляващата Украинска партия на регионите. Обсъдени 
бяха още свободата на медиите в Украйна, както и достъпа на опозиционните лидери до участие в изборите.
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Селективното правосъдие срещу опозицията и инструментализацията на държавните институции за партийни цели не могат да 
бъдат приети от ЕС. Групата на ЕНП стои твърдо зад принципите си и вярва, че Украйна трябва веднъж завинаги да прекъсне 
връзките си с тоталитарното съветско наследство.

Киев е критикуван от международни неправителствени организации за липсата на напредък в областта на правосъдието и 
продължаващата намеса на силните на деня в решенията на съда. Само месеци след спечелването на президентските избори през 
2010, сегашният президент на Украйна Виктор Янукович назначи нови съдии в Конституционния съд и малко след това отмени 
конституционната реформа в страната, като иззе много правомощия от изпълнителната и законодателната власт.

Без политически плурализъм и зачитане на върховенството на закона в Украйна, не може да има асоцииране с Европейския съюз.

По-рано в същия ден взех участие в кръгла маса заедно с Виталий Кличко, организирана от фондация Конрад Аденауер на тема " 
Демокрация, ролята на правовата държава, европейската ориентация - Украйна на кръстопът".

На 27.03.2012 Софи Маринова представи “Любов без граници” в Европарламента: на снимката съм заедно с зам.-председателя 
на Европейската комисия Вивиан Рединг и унгарският евродепутат от ромски произход Ливия Ярока.

Финалистът от българската "Евровизия" Софи Маринова представи българската песен за конкурса „Любов без граници” („Love
unlimited”)  в Европейския парламент в Брюксел.  Представянето се състоя по покана на българските  евродепутати  от ГЕРБ в
навечерието на Международния ден на ромите 8 април. Специални гости на събитието бяха зам.-председателят на Европейския
парламент  Отмар  Карас,  зам.-председателят  на  Европейската  комисия  Вивиан  Рединг  и  унгарският  евродепутат  от  ромски
произход Ливия Ярока.

По  време  на  представянето  приветствах  Европейската  рамка  за  интеграция  на  ромите  и  призовах  представителите  на
малцинството да участват в реализацията на проекта на национално ниво. Подобен пример - от България е стартиралата Програма
за строителство на домове за представителите на ромското малцинство. Надявам се проектът да е успешен и други страни-членки
на ЕС да се възползват от опита ни.

На проведения дебат по време на пленарната сесия на 29 март 2012 г. в Европейския парламент в Брюксел 
заявих, че Европейският съюз има нужда от демократична Сърбия. Изтъкнах, че интеграцията на Сърбия е 
важна от историческа, политическа, икономическа и инфраструктурна гледна точка. Подчертах, че Сърбия 
трябва да вземе трудни решения по пътя към своето европейско бъдеще и смятам, че сегашната политика на 
Белград води страната в правилната посока.

Теми като правата на всички граждани, независимо от техния етнически произход, както и преодоляването на
проблемите и различията със съседите, са част от процеса на приближаването на страната към Европейския 
Съюз. Сенките на миналото не могат да ни водят към демократично и европейско бъдеще. Поставих акцент 
върху неблагоприятната ситуация на българското малцинство в Западните покрайнини. Според мен са нужни
повече инвестиции и перспективи за младите хора да останат там, а също така и гарантиране на обучение в 

училищата на майчин език и наличието на учебници на български език.

ЕП прие редица текстове, които аз предложих, сред които отварянето на пропускателен пункт за товарни превози на КПП 
Робарци-Олтоманци и подобряване на положението на българското малцинство.

Резолюцията призовава за разсекретяване на архивите на бившите комунистически тайни служби и скъсване с влиянието на 
техните агенти в определянето на дневния ред в Сърбия. Според мен, това е проблем, който пречи на всички страни от бивша 
Югославия по пътя им към евроинтеграция.

Април
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На 12 април 2012 г. в Европейския парламент в Брюксел взех участие в конференция под надслов "Ромските граждани са 
европейски граждани". Конференцията беше посветена на стратегията на Европейския съюз за интеграция на ромите и на 
конкретните проекти, свързани с приобщаването на тази малцинствена група. По-рано тази година държавите от ЕС изготвиха 
своите национални стратегии за интеграция на ромите, които сега се оценяват от Европейската комисия. 

В своето изказване, като докладчик по този въпрос в Комисията по регионално развитие, посочих че се надявам, че националните 
стратегии няма да останат само на хартия, а ще допринесат за реалното социално, икономическо и политическо приобщаване на 
ромите в цяла Европа. За изпълнението на националните стратегии от съществено значение ще бъде сътрудничеството на всички 
институции, пряко ангажирани с този процес на европейско, национално и регионално ниво, с представителите на 
неправителствените организации и ромската общност. Ключов фактор за успеха ще бъде активното участие на експерти за 
приобщаване на ромите и представители на ромската общност на всеки етап от изпълнението, управлението, наблюдението и 
оценката на стратегиите. 

Дадох пример от България, където в четири общини започна изпълнението на пилотен проект на обща стойност от 15 млн. лева, в 
рамките на който, заедно с участието на уязвими, малцинствени и социално слаби граждани, ще бъдат построени съвременни 
социални жилища за тях. Отпускането на средствата за построяването на тези домове е свързано с поемането на обществени 
ангажименти от самите бенефициенти, като например определена степен на участие в процеса на изграждане на новите сгради, 
задължително посещение на училище на децата и приемането на работни места, предлагани от трудовите посредници. 

Подчертах, че приобщаването на ромите е двупосочен процес, в който както малцинството, така и мнозинството трябва да 
изпълнява своите права и задължения. 

Конференцията беше организирана от унгарския евродепутат Ласло Токеш и участие в нея взеха Иван Иванов, изпълнителен 
директор на Европейския ромски информационен офис в Брюксел, представители на други неправителствени организации, 
евродепутати от Групата на ЕНП, експерти от Европейската комисия. 

Асоциирането на Азербайджан и Армения с Европейския съюз, както и свързаните с това правно и политическо сближаване, 
икономическа модернизация и добро отговорно управление, са изключително важни както за ЕС, така и за Южен Кавказ. Това 
становище заявих на провелия се дебат на 18 април 2012 г. в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург.

Евродепутатите гласуваха две резолюции с препоръки към Съвета, Комисията и Външната служба на ЕС относно протичащите 
преговори с Армения и Азербайджан за споразумения за асоцииране.

Според мен, като заместник-председател на Комисията по външни работи в ЕП, бъдещите споразумения, както и самият 
преговорен процес, са силни инструменти за насърчаване на реформите и подкрепа за демократизацията в Армения и 
Азербайджан.

Конфликтът в НагорноКарабах не трябва да се превръща в препъни камък за регионалното сътрудничество и спънка в 
задълбочаването на отношенията на двете страни с ЕС. Аз съм на мнение, че има нужда ЕС да играе по-активна роля в 
изграждането на доверие, в помирението между арменската и азербайджанската общности и разрешаването на конфликта по 
мирен път, в рамките на международното право и вече договорените от ОССЕ принципи. Това би подпомогнало утвърждаването 
на Европейския съюз като сериозна сила в преодоляването на конфликти на международната сцена.

Ролята на Азербайджан в региона нараства, особено предвид членството на страната в Съвета за сигурност на ООН и 
предстоящото от май председателство. Същевременно, страната развива усилено износа на енергийни източници и е важен 
потенциален доставчик за ЕС и България.

Като докладчик за Групата на Европейската народна партия по резолюцията за Армения, изразих надеждата, че предстоящите 
парламентарни избори на 6 май ще протекат успешно и ще задълбочат демократизацията на страната. Според мен, важно за 
възстановяването на доверието между двете кавказки държави е Азербайджан да не възпрепятства граждани на трети страни от 
арменски произход да получават визи, като същевременно се възстановят телефонните връзки между Баку и Ереван.

Убеден съм, че ЕС има необходимите инструменти и воля да насърчи демократизацията и реформите, както и цялостното 
политическо сближаване на Европейския съюз с Армения и Азербайджан.

На 24 април 2012 г. по мое предложение, като заместник-председател на Съюза на европейските 
федералисти(UEF) и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП в Европейския парламент, европейските 
федералисти приеха единодушно резолюция, в която изразяват своята позиция относно бъдещето на политиката на ЕС в 
областта на миграцията и защитата на външните граници. 

http://www.andrey-kovatchev.eu/bg/news/view/2/2437
http://www.andrey-kovatchev.eu/bg/news/view/2/2444


Според федералистите, процесът на трансформация в съседните на ЕС страни е възможност за нов импулс в реформата на 
политиката на ЕС в областта на миграцията и опазване на сигурността на външните граници. В редица страни-членки обаче 
засиленият миграционен поток към ЕС, вследствие на събитията от Арабската пролет, подклажда с нова сила дебата, спекулиращ 
с легитимните страхове на гражданите от загуба на работа, социални придобивки и сигурност. Популисти призовават към 
засилване на възможността страните-членки да вземат решение сами да възстановят контрола по вътрешните граници на 
Европейския съюз. 

Резолюцията се противопоставя на подобни сигнали, идващи от някои страни-членки и посочва, че те влизат в противоречие с 
"една от основните цели на евроинтеграцията – да бъде гарантирано свободното движение на европейските граждани". 
Федералистите приветстват общностния метод, заложен в предложението на Европейската комисия от септември 2011 г., което 
цели реформа в управлението на Шенгенската система, като дава на комисията правомощието да решава относно необходимостта 
от временно възстановяване на вътрешните граници.

Според европейските федералисти „ефективно управление на миграционните потоци може да бъде постигнато само ако контролът
на външните граници на Европейския съюз бъде поетапно прехвърлен на институциите и органите на самия съюз”. В този смисъл 
федералистите настояват за реализация на заложената в Договора за функционирането на ЕС цел „съюзът постепенно да получи 
отговорността от страните-членки да охранява външните си граници, което би повишило ефективността на политиката му в 
областта на миграцията и би довело до нов етап в изграждането на постнационален съюз”.

Документът застава и зад по-нататъшното разширяване на Шенгенското пространство към България и Румъния, което не бива да 
бъде засегнато от процеса на неговото реформиране. 

Резолюцията беше подкрепена от делегатите на съвместния Федерален комитет на Съюза на европейските федералисти и 
Младежката организация на федералистите в Европа (JEF), който се състоя на 21 и 22 април в белгийския град Льовен.

На 23 април бях гост на тържество по случай деня на Европа 9 май, което се проведе в Посолството на Германия в София. 
Организатори на празничното събитие бяха 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов”, и дипломатическото 
представителство на Германия. В празничната зала на посолството присъстваха около 200 ученици от 91 НЕК, техни 
преподаватели и представители на германския дипломатически корпус. 

В уводното си изказване запознах присъстващите с историята и съвременното значение на деня на Европа. Приветствени слова от 
името на организаторите произнесоха г-н Ролф Крукцина, ръководител на отдела по немски език в гимназията и г-н Райнхард 
Крап, първи заместник на посланика и ръководител на политическия отдел на посолството.

Програмата на събитието включваше още дебат с мен и г-н Крап на подготвени от възпитаниците на гимназията въпроси. Те бяха 
свързани с работата ми в комисиите по външна политика и регионално развитие, както и с настоящата и бъдещата роля на 
България в Европейския съюз. Учениците бяха подготвили презентации, плакати, рисунки и викторини на теми свързани с 
визията им за обединена Европа. След чудесните презентации на учениците останах убеден, че бъдещето на България и Европа е в
добри ръце.

Най- добре представилите се от учениците посетиха Брюксел и Европейския Парламент между 8 и10 май по повод деня на Европа
и по моя покана. Там те се запознаха отблизо с функцията и механизмите на работа на парламента, срещнаха се с българските и 
чуждестранни евродепутати от групата на ЕНП и  присъстваха на честването на 9 май в ЕП.

На 26 април 2012 г. в Европейския парламент в Брюксел ръководителите на националните делегации от 10-те държави от 
Централна и Източна Европа в Групата на ЕНП (България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, 
Румъния, Словакия и Словения) изпратихме отворено писмо до председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо. В 
документа изказахме своята дълбока загриженост по повод зачестилите дискриминационни действия срещу граждани от 
Централна и Източна Европа и призовахме Комисията да се изправи срещу подобни актове. 
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Припомнихме лансирането на горещата интернет линия от холандската партия на свободата (PVV), създадена срещу граждани от 
Източна Европа, както и стартирането на подобен сайт от белгийската фламандска крайно дясна партия, Vlaams Belang, насочен 
срещу всички имигранти. Изразихме също така нашата загриженост от неотдавнашното решение на Швейцария, с което страната 
отново въвежда временно разрешителен режим за работниците, идващи от осемте източноевропейски страни, които се 
присъединиха към ЕС през 2004.

Ние смятаме, че тези дискриминационни действия противоречат на основни европейски ценности, като човешкото достойнство, 
свободата, равенството, върховенството на закона и зачитането на човешките права и че такива неприемливи мерки превръщат 
гражданите от Централна и Източна Европа в европейски граждани от втора ръка, като по този начин унищожават самата основа 
на Съюза - равенството между гражданите на ЕС.

Ние не можем да приемем каквато и да е форма на дискриминация в рамките или извън Европейския съюз. Дискриминационните 
мерки създават опасен прецедент и могат да насърчат екстремистки политически сили. Това може да доведе до опасни 
последствия като засилване на ксенофобията, екстремизма и крайно-десни движения, и може да създаде дълбоко разделение 
между европейските нации, които да отслабят Европейския съюз като цяло.

Призоваваме председателя на ЕК Барозо да се опълчи решително срещу тези и подобни дискриминационни акции, да се изправи 
срещу двойните стандарти, да използва цялата си власт, за да окаже натиск на всички движения, политически сили и дори 
държави да преустановят тези неприемливи действия.

Май

На 4 май традиционното поднасяне на цветя и отдаване на почит пред гроба на българския офицер и 
революционер Гоце Делчев в Скопие бе поругано от хулигани, които се опитаха да попречат на 
провеждането на церемонията. Учуден съм, че властите в Република Македония не са били подготвени 
да предотвратят тази хулиганска постъпка, въпреки че българското дипломатическо представителство 
ги е информирало навреме за провеждането на това традиционно възпоменание.

Случилото се не отговаря на европейския дух и съм сигурен, че не е такова отношението на 
мнозинството от гражданите на Република Македония към Република България. Надявам се, че такива 
враждебни към България актове няма да се повтарят занапред. Това трябва да гарантират властите на 
Република Македония.

За съжаления нашият регион е бил сцена на много противоборства и кръвопролития и смятам, че е 
изключително важно днес младите да получат знание за обективната историческа истина, очистена от 
мракобесни идеологии, които все още се опитват да противопоставят хората в нашия регион. Република

Македония, както и всички бивши комунистически държави трябва да се откъснат от сенките на комунистическото минало, които 
все още тровят настоящето на техните граждани, но не трябва да определят и бъдещето им.

Най-после в Република Македония трябва да се сложи край на насаждането на омраза към България. Недопустимо е ретроградни 
практики от времето на коминтерна, Тито, Сталин и Георги Димитров да продължават да държат заложник европейското бъдеще 
на Република Македония.

Искрено се надявам властите в Република Македония , политическите партии и медиите най-сетне да приемат сериозно и 
изпълнят препоръките на Европейския парламент, които са ключови за европейския напредък на страната. 

На 8 май в Европейския парламент в Брюксел беше представен българският документален филм "Горяни" на режисьора 
Атанас Киряков. Филмът е посветен на съпротивителното движение на горяните срещу комунистическата власт в периода от 1944
до 1956 година.

Като съорганизатор на събитието отбелязах, че филмът хвърля светлина върху непозната и умишлено забравяна част от най-
новата българската история - борбата срещу насилственото налагане на комунизма и колективизацията в България.

Участие в събитието взеха евродепутати, дипломати, много български служители в европейските институции, представители на 
българската общност в Брюксел. Посетителска група в ЕП по моя покана, съставена от ученици от 91-а Немската езикова 
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гимназия "Проф. Константин Гълъбов" в София, студенти от УНСС и българи от Босилеград също изгледаха прожекцията и се 
запознаха с организираната съпротива срещу комунизма през 40-те и 50-те години на миналия век.

След прожекцията изказах становището си, че мнозинството от българите никога не са симпатизирали на комунизма и на 
диктатурата на пролетариата. На 9 септември 1944г. подготвеният в Москва преврат сваля законното правителство на земеделеца 
Константин Муравиев, обявило война на фашистка Германия. Последвалото налагане на комунистическата власт е било 
съпроводено, както в цяла Източна Европа, така и в България, от репресии и десетки хиляди жертви.

Според мен въпреки дългогодишните опити на тоталитарната пропаганда да ни убеди в обратното, движението на горяните е най-
красноречивият аргумент, че налагането на комунистическата диктатура в страната е било насилствено, и че България не е била 
послушен сателит на Съветския съюз. Автентичният характер на движението, както и тоталитарният характер на тази епоха, 
превръщат филма "Горяни" във важно свидетелство за същинското отношение и съпротивата на голяма част от българите - както 
селяните, така и интелигенцията към комунистическата власт. 

С мое съдействие документалният филм "Горяни" беше разпространен в България. По-рано тази година филмът беше излъчен и 
по БНТ.

Взех участие в дискусията „Изчерпан ли е европейският проект?”. Тя се състоя в аулата на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” и нейни почетни гости бяха президентът на Република България Росен Плевнелиев и българският 
еврокомисар Кристалина Георгиева.

Аз се спрях на предизвикателствата, пред които е изправена днес Европа. Повишаването на конкурентоспособността на 
европейските стоки на световните пазари, осигуряването на енергийни ресурси за нашия континент, гарантирането на сигурността
на европейските граждани, възстановяването на европейската икономика след кризата са само малка част от непосредствените 
задачи пред ЕС. Като основна задача за тази година посочих дебата за осигуряване на финансирането на ЕС до 2020 г. за 
постигането на всички амбициозни цели на стратегията 2020.

Според мен постигането на тези цели изисква истинска солидарност в Европа, защото можем да се преборим за място в 
глобализиращия се свят на конкуренция, само ако сме единни и работим заедно за общия си просперитет. На онези, които отричат
интеграцията, посочих с примери какво биха загубили гражданите, ако нямаше интеграция – свободата да пътуват и работят 
безпрепятствено в други страни-членки на ЕС, възможностите за разрастване на производствената и търговска дейност, а оттам – 
загуба на икономически растеж и на нови работни места.

Организатор на събитието бе Съюзът на европейските федералисти в България, чийто председател съм, с подкрепата на 
Европейското движение, Студентският съвет на Софийския университет, както и Младежки екип Европа. Дискусията „Изчерпан 
ли европейският проект?” бе част от инициативите, с които България отбеляза Деня на Европа, 9-ти май.

По време на пленарна сесия на Европейския парламент в Брюксел на 10 май 2012г. направих изказване, в което изразих своята 
загриженост от ситуацията в република Македония и случващото се в последно време там. Информирах евродепутатите за 
ужасното убийство на петимата младежи дни преди Великден. Ние наблюдаваме отново засилване на етническото напрежение в 
тази страна, което смятахме за овладяно десет години след подписването на Охридското споразумение. Отправих призив към 
държавните власти в Скопие да свършат своята работа, независимо от етническия и религиозен произход на жертвите и 
извършителите. Това е много важно както за стабилността на Република Македония, така и на региона.

Много нелогично, особено в гореспоменатия контекст, продължават и провокациите към България и българите. Като пресен 
пример посочих инцидента при отдаването на почит към българския революционер и офицер Гоце Делчев в Скопие. Въпреки 
навременната информация от българското посолство, хулиганската проява не беше предотвратена от органите на реда и на 
българския посланик беше попречено да поднесе цветя пред общия за двете страни исторически герой.
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Също така припомних на евродепутатите, че българският парламент призова многократно, в последните няколко резолюции за 
Македония, за общо отбелязване на исторически събития и герои, като стъпка към помирение и преодоляване на историческите 
несправедливости.

Смятам, че единственият път напред за Република Македония е европейската интеграция и се надявам, в името на просперитета и 
сигурността на македонските граждани, властите в страната да се вслушат в препоръките ни и да поемат нашата протегната ръка. 

Между 8 и 10 май група ученици от 91-ва Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов", студенти от Университета за 
национално и световно стопанство и курсанти от академията на Министерството на вътрешните работи, отличили се в конкурси и 
семинари под моя егида, посетиха Европейския парламент в Брюксел. В групата бяха и младежи от българската диаспора в 
Босилеград, Сърбия. Посещението им в Брюксел бе организирано мен и моя екип по случай Деня на Европа 9 май. 

Като домакин на събитието представих най-важните акценти от работата си като член на комисиите по външни работи и 
регионално развитие. С младежите дискутирахме актуални теми свързани с политическото и икономическото състояние и 
бъдещето развитие на България и Европейския съюз. Младежите присъстваха на излъчването на документалния филм "Горяни" в 
ЕП, посветен на съпротивителното движение на горяните срещу комунистическата власт в периода от 1944 до 1956 години, от 
който научиха малко известни факти за борбата срещу комунистическия терор в България. Групата присъства и на вълнуваща 
празнична церемония по случай Деня на Европа 9 май в Европейския парламент. 

Взех участие в среща с Министър-председателя на Ирландия г-н Енда Кени в рамките на изнесено 
заседание на бюрото на групата на ЕНП, което се проведе в Ирландия на 17 и 18 май 2012г. На 
срещата поздравих ирландския премиер с успешно провежданите реформи и прилагането на мерките за
преодоляване на кризата, както и за високото доверие на гражданите в него и правителството на 
упраляващата партия Фине Гейл.
На срещата бяха обсъдени свързаните с туризма растеж и заетост и кохезионната политика на ЕС. 
Основна тема на събитието бе ситуацията в Европа след подписването на Пакта за финансова 

стабилност. На 31 май в Ирландия предстоеше референдум, на който гражданите трябваше да дадат своето съгласие за 
ратифициране на споразумението.

По време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург на 22 май 2012 г. беше проведен дебат относно 
търговското споразумение ЕС-Канада, по което в момента се водят преговори и се обсъжда изискването за визи, които 
българските, румънските и чешките граждани трябва да притежават при пътуванията си до Канада. Трите държави са последните 
от ЕС, за които все още действат визови ограничения.

Общата външнотърговска политика на Европейския съюз трябва да докаже, че Европа има силен глас в света и че европейските 
институции могат да защитят интересите на всички граждани на ЕС. Категоричен съм, че в хода на преговорите по 
споразумението, европейските институции трябва да си поставят тази задача като приоритет, което ще доведе до реално 
улеснение и либерализация на търговските отношения между ЕС и Канада. Аз всъщност съм един от инициаторите на тази идея.

Заедно с мои колеги евродепутати от други държави, изразих опасението, че съществува риск споразумението да не бъде 
ратифицирано, ако не бъде постигнат напредък по визовия въпрос.
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По време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург на 22 май 2012 г. се проведе дебат относно политическата 
ситуация в Украйна и положението на бившия й премиер Юлия Тимошенко. 

Направих изказване в което заявих, че властите в Украйна трябва да гарантират медийна и обществена среда за провеждането на 
прозрачна кампания и демократични избори за парламент с участието на цялата опозиция, включително на г-жа Тимошенко и 
другите политици и лидери на опoзицията, които са в затвора.

Категорично заявих, че пречка за европейската перспектива на над 45 милиона украинци не е Юлия Тимошенко, а фамилно-
олигархичната структура, създадена в Украйна след разпада на Съветския съюз. За съжаление тази семейна олигархия няма 
желание да реформира страната по европейски образец.

Украйна не е единственият пример за това - колкото по на изток от Берлин отиваме, толкова по-труден е демократичният преход.

Като докладчик за Украйна за Европейската народна партия, отбелязах, че европейското първенство по футбол не трябва да се 
превърне в реклама на политическия елит на Украйна. Това спортно събитие трябва да се използва за насърчаване на реформи и 
затвърждаване на европейската перспектива пред Украйна.

 снимка с Евгения Тимошенко на 22.05.2012 в Европейски Парламент, Страсбург

По-късно се срещнах с Евгения Тимошенко, дъщеря на бившия украински премиер. Двамата обсъдихме последното развитие на 
съдебния процес и перспективите пред обединената украинска опозиция за изборите през октомври.



Ю  ни  

Премиерата на документалния филм "Горяни" на режисьора Атанас Киряков се състоя на 5 юни 2012 г. в Париж. Аз бях гост на 
прожекцията, организирана от Посолството на България във Франция и Българския културен институт в Париж. Филмът бе 
представен от мен и г-н Марин Райков, посланик на България във Франция. 

По време на дискусията след прожекцията отбелязах, че филмът хвърля светлина върху непозната и умишлено забравяна част от 
най-новата българската история - борбата срещу насилственото налагане на комунизма и колективизацията в България.

С мое съдействие документалният филм "Горяни" беше разпространен в България. Аз бях инициатор и домакин на прожекцията 
на филма “Горяни” в Европейския парламент в Брюксел на 8 май 2012 г. Предстои разпространение на филма в международни 
изследователски центрове, работещи в областта на близкото минало и тоталитарните режими, както и в центровете за 
възпоменание на техните жертви.

 На 15 и 16 юни посетих гр. Бургас в рамките на ДНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БУРГАС, организирани от 
представителството на Европейския парламент в България. На 15 юни участвах в семинар за журналисти от регионални медии 
"Медийна работилница".

На 16 юни 2012 в рамките на ДНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БУРГАС  участвах в среща с ученици и студенти от 
бургаски средни училища и университети.
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На 16 юни 2012 в рамките на ДНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БУРГАС взех участие в Граждански форум "Цената 
на не-Европа".

 На 17 юни посетих гр. Варна. По време на посещението си се срещнах с ректора на ИУ проф.д-р Пламен Илиев. Проведох и 
среща -дискусия със студенти , бъдещи икономисти на тема: финансирането за следващия рамков период 2014-2020 година и 
предизвикателствата пред младите хора в Европейския съюз.

По време на посещението си в гр. Варна на 17 юни в проведох и свободна дискусия с ученици от Варна и Аврен на тема промени 
в българското образование, връзката с членството в ЕС и защо трябва да сме активни в обществения живот. Участваха и 
победителите от конкурса „Евроскола“ от 1-ва Езикова гимназия.

Като вносител на поправки в текстовете на законодателните предложения по Политиката за сближаване на Европейския съюз, 
които Комисията по регионално развитие на ЕП обсъди на 20 и 21 юни в Брюксел взех участие в дебата за еврофондовете и 
тяхното използване през следващия програмен период 2014-2020 г. 

В качеството си на докладчик по становището на Комисията по регионално развитие по Многогодишната финансова рамка на ЕС 
(2014-2020), настоях новите страни-членки и в частност България да разполагат с по-голяма гъвкавост при определянето на 
инвестиционните си приоритети по еврофондовете. 
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Застъпих се за максимално европейско финансиране от фондовете на ЕС от 85 % за проекти по Европейското териториално 
сътрудничество, а не 75 %, както предлага Еврокомисията. 

Изказах се и срещу заделянето на 5 % от определения за съответната държава ресурс от еврофондовете като резерв, за чието 
използване ще се реши въз основа на успеваемостта на усвояването на средствата към края на програмния период. 

Между 19 и 21 юни група от членове, административни служители и активисти в ПП ГЕРБ от София и Варна, студенти от 
софийските висши учебни заведения, както и курсанти от академията на Министерството на вътрешните работи посетиха 
Европейския парламент в Брюксел по моя покана.

По време на посещението гостите се запознаха със структурата, функциите и правомощията на Eвропейския парламент и другите 
европейски институции. На среща с тях представих най-важните акценти от работата си в комисиите по външна политика и 
регионално развитие. Посетителите имаха възможност да дискутират с г-н Манфред Вебер (заместник-председател на групата на 
ЕНП в ЕП от Германия) и г-н Петру Лухан (евродепутат в групата на ЕНП в ЕП от Румъния) въпроси свързани със следващата 
финансова рамка на ЕС за 2014-2020г. и проекти за засилване на информираността на гражданите относно работата на 
евродепутатите и политиките на ЕС.

На 26-ти юни 2012 г. в Европейския парламент в Брюксел взех участие в изслушване относно мониторинга и оценката на 
Националните стратегии на България и Румъния за интеграция на ромите.

Според мен са необходими ефективни проекти за приобщаване на ромите, като считам, че успешната интеграция представлява 
двустранен процес, който изисква ангажимент и участие и на двете страни – както на малцинството, така и на мнозинството.

Нужни са успешни примери, които да послужат за основа за бъдещи проекти на европейско ниво. Надявам се българския пилотен 
проект за интеграция на хора в неравностойно положение, реализиран в общините Бургас, Дупница, Девня и Видин, да се 
превърне в такъв добър пример.

Според мен отговорното отношение от страна на медиите, както и координацията между европейското, националното, 
регионалното и местното управление, са от ключово значение за успеха на реализираните проекти. Tези четири нива на 
управление трябва да обединят усилията си в убеждаване на хората по места, че сегрегацията не е добра за никого. Трябва да бъде
ясно заявено, че проектите, целящи приобщаване, са отворени към всички хора в неравностойно положение, а не са насочени само
към ромите.
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На 26-ти юни 2012г. бях участник в Третата трансатлантическа тинк-танк конференция, организирана от Центъра за европейски 
изследвания (CES) и Международния републикански институт (IRI) по инициатива на Европейската народна партия.

В основната си презентация в панела "Протестите, популизмът и променящото се лице на демокрацията" изброих причините, 
които откриват пространства пред политически екстремисти и популисти за печелене на подкрепа сред обществото. Подчертах 
нуждата от по-добра комуникация с гражданското общество и важността на гражданското образование в средните училища, което
да включва и образование относно функциите на Европейския съюз, както и правата и задълженията на европейските граждани. 
Като контра-аргумент към евроскептиците изтъкнах тяхната неспособност да предложат реални алтернативи, отговарящи на 
глобалните предизвикателства пред нашия континент.

На семинара беше обсъден и новия тип “дигитална демокрация” или, иначе казано, влиянието на различните социални мрежи 
върху съвременната политика.

Участие в изнесено заседание на ЕНП в Турку, Финландия на 27-29 юни 2012 г. Снимка с министър-председателят на Финландия
Юрки Катайнен

Взех участие в изнесеното заседание на групата на ЕНП, което се проведе от 27 до 29 юни в Турку, Финландия.

Основни теми на срещата бяха предстоящите решения на Европейския съвет на 28 и 29 юни и предложенията за банков, фискален 
и политически съюз, които се очаква да ограничат рисковете за финансови и икономически кризи в бъдеще. Сред участниците в 
работната среща на евродепутатите от ЕНП бяха министър-председателят на Финландия Юрки Катайнен, министърът по 
европейските въпроси и външнотърговските отношения на Финландия Александър Стуб, както и министърът на външните работи
на Швеция Карл Билд.

В разговора ми с премиерът на Финландия, той изтъкна своето задоволство от макроикономическата стабилност на България и 
спазването на всички поети европейски ангажименти. Подчертах, че за България солидарността върви ръка за ръка с 
отговорността и изразих очакване, че Европейският съвет ще даде ясен сигнал за възстановяване на доверието на пазарите и 
гражданите в европейския проект.

В дебата с министър Стуб изразих надежда, че по време на срещата си на 28 и 29 юни държавните и правителствени ръководители
ще изпратят силно послание за федерален политически съюз, който ще бъде устойчив на финансови и икономически сътресения и
конкурентноспособен спрямо глобализиращия се свят. 

През първия ден на заседанието беше обсъдена също така Европейската политика на добросъседство и взаимоотношенията между
Европейския съюз и Русия. В тази посока бяха дискутирани възможностите за засилване на сътрудничеството, поддържане на 
сигурността и диверсификация на енергийните доставки за ЕС. Аз изразих своята позиция за по-силна обща енергийна политика 
на ЕС, която да гарантира по-изгодни цени и условия на енергийните доставки от страните партньори. Обърнах внимание на 
важността на алтернативните енергийни трасета в Южния коридор като "ТАНАП-НАБУКО-Запад" и потенциалните залежи на газ
в източното Средиземноморие, които биха засилили диверсификацията на енергийните източници. 
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Европейският парламент в Страсбург отхвърли на 04 юли 2012 г. спорното търговско споразумение за 
борба с фалшифицирането (AКTA), което беше атакувано като ограничаващо свободата в интернет.

От 2006 г. насам по АКТА работиха както Европейската комисия, така и правителствата на всички 
страни-членки. Те не успяха да убедят европейската общественост, че споразумението гарантира 
справедлив баланс между правата върху интелектуалната собственост и основните права на 
потребителите на глобалната мрежа, които сме всички ние.

След като не бе прието предложението за отлагане на гласуването, споразумението AКTA беше 
отхвърлено с 478 гласа „против“, 39 „за“ и 165 „въздържали се“. Българските евродепутати от 
Групата на ЕНП(ГЕРБ) гласуваха "против". 

Както многократно съм заявявал, ние гласувахме против споразумението в този му вид, защото не 
смятаме, че е постигнат необходимият баланс между защитата на основните права на гражданите и 
свободата им в интернет от една страна и гарантирането на европейската конкурентоспособност от 

друга. Според мен подобно споразумение трябва да бъде предмет на обстойни и внимателни разговори, в които всички 
притеснения да намерят адекватен отговор. За съжаление това не се случи по време на преговорите за АСТА и естествено породи 
недоволството на гражданите, довело до днешното отхвърляне на споразумението в ЕП.

Отхвърлянето на търговското споразумение AКTA в този му вид е безспорен успех на европейското гражданско общество.

На 12 юли 2012 г. представих пред Комисията по регионално развитие (REGI) становището си по 
междинния доклад на ЕП за Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз през следващия 
финансов период (2014-2020).

Дебатите по най-важния документ на европейската интеграция, определящ максималните разходи за 
политиките на ЕС, започнаха преди година и се водят в условията на финансова и икономическа криза. 
Това кара правителствата на някои страни-членки да настояват за съкращения на сумите, които 
Европейската комисия предложи още през миналата година.

Според мен независимо от кризата, гражданите очакват Европейският съюз да повишава техния жизнен 
стандарт и да гарантира сигурността им. Постигането на тези резултати изисква добро финансово 
обезпечаване. Европа се нуждае от инвестиции, които да създават условията за растеж, повече работни 
места и висока конкурентоспособност на регионите й. Призовах държавите-членки и ЕП да не се 

подвеждат от манталитета на кризата, когато преговарят по МФР, и поисках политиката за сближаване на ЕС да остане стълб на 
европейската солидарност.

Еврофондовете помагат на по-слабо развитите региони в Европа да догонят средното за ЕС ниво на жизнен стандарт и ние трябва 
да отстояваме силна финансово и ефективна Политика за сближаване на регионите в Европа. В становището си препоръчвам при 
преговорите с държавите-членки Европейският парламент да настоява средствата за политика по сближаване за целия 
седемгодишен период след 2014 г. да бъдат минимум на нивото на сегашния финансов период 2007-2013г. Това означава, че 
цялата сума за тази политика за периода 2014-2020г. трябва да не бъде по-малка от 366,8 млрд. евро, което отговаря на приетата от
ЕП позиция. Това ще гарантира на страните, нуждаещи се от значителни инвестиции, сред които е и България, ресурс за 
изграждането на пътища, пречиствателни съоръжения, повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия, 
квалификацията и преквалификацията на работната сила и пр.

Аз работя активно по законодателния пакет свързан с европейските средства за следващия програмен период. Тази седмица 
Комисията REGI прие моя поправка, която задължава Европейския парламент да настоява в преговорите с държавите-членки 
бюджетът на ЕС да поема 85 % от финансирането на проектите по Европейско териториално сътрудничество. Това са много 
важни проекти за България, защото осигуряват развитие на транспортните и комуникационни й връзки със съседни страни и 
региони, което създава нови възможности за българските предприятия и за туризма, засилване на търговията, икономическия 
растеж, на заетостта, повишаване на покупателната способност на гражданите.

 Посещение на Комисията по сигурност и отбрана на ЕП в Израел на 15-18 юли 2012: снимка с Министъра на вътрешните 
работи на Палестинската автономия в Рамала
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На 19 юли 2012 г приключи работното ми посещение в Израел и Палестинската автономия в рамките на визитата на 
Подкомисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент.

По трагична ирония на съдбата края на визитата съвпадна с терористичния акт на летището в Бургас. Най-категорично осъждам 
този варварски акт. Изказах най-искрените си съболезнования на близките на загиналите и се моля за ранените. Убеден съм, че 
атентата не може да накърни добрите връзки между България и Израел.

По време на четиридневната делегация (15-18 юли) проведох редица срещи с представители на израелската изпълнителна и 
законодателна власт и гражданското общество. Една от водещите теми по време на визитата бе иранската ядрена програма и 
възможността за налагане на нови санкции срещу режима в Техеран. Ядрената програма на Иран е реална заплаха за цялата 
международната общност и особено за Израел, и е разбираемо, че Тел Авив настоява за още по-строги санкции.

Друга важна тема на визитата бяха отношенията между Израел и Автономната палестинска власт, както и сигурността в ивицата 
Газа. В тази връзка се спрях на ситуацията в Синай, който Египет не може да контролира в последните месеци и се е превърнал в 
база на различни екстремистки движения. Според мен прокопаните тунели между Газа и Египет, по които се внася нелегално 
оръжие продължават да подкопават сигурността в региона.

В контекста на промените в арабския свят и динамичната политическа ситуация в региона, заявих, че разчитам Египет да 
продължи да спазва международните си ангажименти и да поддържа добри отношения с Израел.

Делегацията посети Ят-Вашем, където положи венци. По време на обиколката в мемориала депутатите бяха запознати и със 
спасяването на българските евреи.
Сред целите на делегацията бе и посещение на двете мисии на Европейската политика по сигурност и отбрана. Аз посетих 
полицейската мисия в Рамала (EUPOL COPPS), както и операцията по гранична помощ (EUBAM Rafah) в Тел Авив. При своята 
визита в палестинските територии евродепутатите имахме възможност да се срещнем с екипа на полицейската академия в гр. 
Йерихон, наскоро открита от председателя на Европейската комисия Жозе Барозу.

Гарантирането на сигурността на гражданите в Европа е една от основните задачи на ЕС и прилагането на подходящи 
инструменти за борба срещу тероризма ще продължава да е в дневния ред на Подкомисията по сигурност и отбрана, както и на 
Европейския парламент. Нито една цел или идеология не може да оправдае тероризма.



Хронология в снимки:

Д-р Андрей Ковачев присъства на възпоменанието на
жертвите на комунистическия терор

АВГУСТ 2011 г.

Публично изслушване на тема "Европейската
миграционна политика в светлината на

разширяването на Шенген" 

СЕПТЕМВРИ 2011г. ->

Участие на Д-р Андрей Ковачев в IX-тата
Международна конференция СИГУРНОСТТА В

ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА КРИЗИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА,
ПОЛИТИКИ 

среща на д-р Ковачев в Страсбург с група студенти от
специалност "Европеистика" в СУ"Климент Охридски"

Дебат за бъдещето на отношенията ЕС - Украйна и
политическото положение в Украйна в Комисията по

външни работи

Д-р Ковачев на посещение в Украйна снимка с Ханес
Свобода и Марек Шивиец - евродепутати от СД

Д-р Ковачев на посещение в Украйна, снимка с
Кличко, бивш шампион по бокс, а сега политик в

Украйна Среща на д-р Ковачев с Едуард Налбандиан, външен
министър на Армения, като част от посещението по

случай 20 годишнината от независимостта на
Армения

Група от България посети Европейския Парламент по
покана на д-р Андрей Ковачев

В Брюксел се проведе среща на кандидатите за
президент и вицепрезидент на ПП ГЕРБ Росен

Плевнелиев и Маргарита Попова с председателя на
Европейската народна партия Вилфрид Мартенс.

Д-р Андрей Ковачев, Росен Плевнелиев и Маргарита
Попова с Жан-Пиер Ауди, ръководител на френската

делегация в ЕНП

В Брюксел се проведе среща на кандидатите за
президент и вицепрезидент на ПП ГЕРБ На снимката: д-

р Андрей Ковачев, Маргарита Попова, Росен
Плевнелиев, Моника Холмайер, Майкъл Гелер и Райнер

Виланд

Д-р Андрей Ковачев с Елена Бъсеску, Рашида Дати и
Егемен Багиш - министър по европейските въпроси Д-р Андрей Ковачев с г-жа Дилма Русеф в Габрово

ОКТОМВРИ 2011г. ->

Среща на ЕНП в София: На снимката: д-р Андрей
Ковачев, Бойко Борисов и Жозеф Дол, председател на

Групата на ЕНП в ЕП



Среща на ЕНП в София: На снимката: д-р Андрей
Ковачев, Владимир Уручев, Росен Плевнелиев и

Мария Неделчева

Среща на ЕНП в София: На снимката: д-р Андрей
Ковачев и Кристалина Георгиева, еврокомисар по

международно сътрудничество, хуманитарна помощ
и реакцията при кризи

Д-р Андрей Ковачев се срещна с министър-
председателя на Армения Тигран Сарксян

НОЕМВРИ 2011г. ->

Д-р Андрей Ковачев взе участие в дебат, посветен на
популизма и екстремизма в Европа, организиран от
Фондация "Ханс-Зайдел" и Центъра за европейски

изследвания на 21 ноември 2011 г, Брюксел

По покана на д-р Андрей Ковачев група от 26 човека,
между които новоизбрани кметове от ГЕРБ и

младежи от югоизточните райони на България бе на
посещение в Европейския Парламент в Брюксел в

периода 23 - 25 ноември 2011

Д-р Андрей Ковачев взе участие в конференция,
посветена на сигурността на външните граници на
Европейския съюз на 29 ноември 2011 г., Брюксел

Д-р Андрей Ковачев с Евтим Костадинов - Правосъдие
в прехода - Sofia Platform

ДЕКЕМВРИ 2011г. ->

Д-р Андрей Ковачев поздрави носителя на
"Европейската награда за най-добра практика" 5

декември 2011, Брюксел

По време на посещението си в София Г-н Жан-Доминик
Джулиани и г-н Елмар Брок се срещнаха с премиера на

Република България г-н Бойко Борисов

Д-р Андрей Ковачев с студенти от СУ и ученици от
софийски училища - среща на тема „Знанията за

Европейския съюз в училище”

ЯНУАРИ 2012г. ->

Снимка от срещата в резиденцията на френския
посланик Филип Отие на 20.01.2012

На 23.01.2012 д-р Андрей Ковачев е избран за
заместник-председател на Комисията по външна

политика в ЕП

Андрей Ковачев ръководи делегация на Комисията по
външни работи на ЕП в Армения и Азербайджан на 19

- 22 февруари - на снимката Министър Налбандиян
посреща делегацията от ЕП

ФЕВРУАРИ 2012г. ->
Д-р Андрей Ковачев бе ръководител на делегацията
на Комисията по външни работи на ЕП в Армения и

Азербайджан на 19 - 22 февруари 2012

Снимка от изложбата "Майстори на българската
живопис" в централната сграда на Европейската

комисия - Вежди Рашидов, Андрей Ковачев и Емил
Стоянов



От 28 февруари до 01 март 2012г. младежи от
българските диаспори в Молдова и Сърбия посетиха
Европейския парламент (ЕП) в Брюксел по покана на

Д-р Андрей Ковачев

МАРТ 2012г. ->

На среща с премиера на Испания Мариано Рахой в
Испания на 8-9 март 2012г. Участие в международна конференция на тема

„Интелигентна отбрана – обединяване и споделяне:
Източно-европейски поглед върху мултинационални и
иновативни подходи за развитие на способностите”,

под патронажа на Р. Плевнелиев 02 апр 2012

АПРИЛ 2012г. ->

Д-р Андрей Ковачев на представянето на
документалния сборник „Военното разузнаване през

комунизма” на 2 април 2012 г. На снимката с
Екатерина Бончева, Христо Христов и Момчил

Методиев от съставителския екип.

Участие в конференция под надслов "Ромските
граждани са европейски граждани", в Европейския

парламент в Брюксел на 12.04.2012

Документалният филм "Горяни" бе прожектиран в
Европейския парламент в Брюксел. Брюксел, 8 май

МАЙ 2012г. ->

9 май 2012 дискусията „Изчерпан ли е европейският
проект?” с почетни гости Росен Плевнелиев и

Кристалина Георгиева.

14.05.2012 заседание на Комисията по външни
работи в ЕП: на снимката Edmond Haxhinasto,
вицепремиер и министър на външн. работи на

Албания, Majlinda Bregu, министър на европ. интегр.
на Албания и Ditmir Bushati, председател на

комисията по интегр. на ЕС

31 май 2012 г Брюксел Д-р Андрей Ковачев взе участие
в дискусията "Как да съхраним европейския дух в
контекста на екстремизма и популизма в Европа?",

организирана от Центъра за европейски изследвания
(Center for European Studies, Brussels)

15 юни 2012 ДНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В
БУРГАС - "Медийна работилница" - семинар за

журналисти от регионални медии

ЮНИ 2012г. ->

16 юни 2012 ДНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В
БУРГАС - Среща на д-р Андрей Ковачев с ученици и

студенти от бургаски средни училища и
университети

16 юни 2012 ДНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В
БУРГАС - "Цената на не-Европа" - Граждански форум

Дискусия с д-р Андрей Ковачев за "Рамката на
финансирането за България за периода 2014-2020

година", 17 Юни, Варна

21 юни 2012 ГРУПА ОТ БЪЛГАРИЯ ПОСЕТИ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПО ПОКАНА НА Д-Р

АНДРЕЙ КОВАЧЕВ

Участие на д-р Ковачев в 3та Трансатлантическа Think
Tank конференция Брюксел, 25/26 юни, 2012 г. в

панел „Протестите, популизма и променящото се лице
на демократичната политика”



Изслушване по наблюдение и оценка на
националните стратегии за интеграция на ромите:

ФОКУС ВЪРХУ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

Участие на д-р Андрей Ковачев в изнесено заседание
на ЕНП в Турку, Финландия на 27-29 юни 2012 г.
Снимка с министър-председателят на Финландия

Юрки Катайнен

Посещение на Комисията по сигурност и отбрана на ЕП
в Израел на 15-18 юли 2012: при EUPOL Cops mission в

Рамала

ЮЛИ 2012г.



Още от д-р Андрей Ковачев на http://www.andrey-kovatchev.eu

http://www.andrey-kovatchev.eu/

