Приоритетни области на работа на евродепутатите от партия ГЕРБ:

Мария Габриел, евродепутат, заместник-председател на ЕНП, ръководител на
делегацията на ЕНП/ГЕРБ в Европейския парламент
LIBE – КОМИСИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И
ВЪТРЕШНИ РАБОТИ






Визова политика
Борба срещу трафика на хора
Миграция: управление на миграционни потоци, подпомагане на бежанците (в
областта на убежището, миграцията и Интеграционен фонд), Фронтекс, EASO,
пакета „умни граници”
Защита на данните
Сигурност ( PNR, ISS ) и Шенгенската зона

FEMM – КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ И РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ
ПОЛОВЕТЕ










Борба с насилието срещу жените: домашното насилие, сексуалното насилие,
физическото и психическото насилие, икономическото насилие. Програма
„Дафне”
Борба с гениталното осакатяване на жени
Борба със стереотипите: феноменът „Сексуализация на момичетата”
Ратифициране на Истанбулската конвенция
Овластяването на жените: Европейските социални фондове, развитие на
селските райони
Участието на жените във вземането на икономически решения. Докладчик съм
на Европейския парламент по предложението за Директива за жените в
управителните съвети
Участието на жените във вземането на политически решения: Жени ЕНП, Жени
ГЕРБ
Ролята на жените в мирните процеси
Положението на жените при военни конфликти

ЕВРОМЕД (като зам.-председател на Групата на ЕНП по въпросите на
Средиземноморието, Близкия Изток и Северна Африка)





Евро-средиземноморските отношения
Отношенията с Близкия Изток и Северна Африка
Миграция
Енергийна политика: енергийни доставки и диверсификация на източниците



Борба с тероризма

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ / ВЪНШНИ ДЕЙСТВИЯ НА ЕС




Отношенията Африка, Карибите и Тихия океан – ЕС: сигурност, политика на
ЕС за развитие, демократична консолидация
Преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции
(TTIP): прозрачност на преговорите, защита на данните, реципрочност
Мисии на ЕС за наблюдение на избори

ДРУГИ













Пчеларството и здравето на пчелите: председател на Работната група в ЕП
относно пчеларството и здравето на пчелите в рамките на Интергрупата по
изменението на климата, биологичното разнообразие и устойчивото развитие
Европейската схема за плодове и зеленчуци
Дунавската стратегия
Развитие на селските райони, развитие на планинските райони
Правата на децата
Здравето на новородените и недоносените деца
Деинституционализацията
Положението на децата в конфликтни ситуации
Ежегодни ученически конкурси на европейска тематика
Студентски конкурси
Съвместни инициативи с младежки неправителствени организации и сдружения
Представяне на изложби в Информационните ми центрове в България

Андрей Ковачев , евродепутат, квестор в Европейския парламент

Член на Председателството на Европейския Парламент


Административно ръководство на ЕП

КВЕСТОР


управление на ресурсите на ЕП отнасящи се до изпълнението на задълженията
на Членовете на ЕП.

AFET – КОМИСИЯ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ


Политика на разширяване на ЕС с акцент върху интеграцията на страните от
Западните Балкани (Сърбия, Македония и др)





визова политика на ЕС
отстояване правата на българската историческа общност в Македония, Украйна,
Молдова, Сърбия, както и на новата диаспора във Франция, Испания и др.
следене ЕС да изпълни ангажиментите си спрямо страните от Източното и
Южното направление на Политиката му за добросъседство, като разшири
зоната си на свобода, сигурност и просперитет и към тези страни, в част от
които традиционно живеят български общности;

DROI ПОДКОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
D-US ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА ВРЪЗКИ СЪС СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ



Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции
Отпадане на входни визи за български граждани за САЩ

ENVI – КОМИСИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ







Приоритет са темите, свързани с обществено здраве с акцент върху здравните
неравенствата между страните-членки на ЕС
Инициатор и съпредседател на неформалната Група на евродепутатите, които
ще работят по проблемите на достъпа на европейските пациенти до качествена
медицинска грижа
Законодателни и незаконодателни файлове - антимикробната резистентност,
медицински изделия, и др.
Европейски семестър - становище на Комисията по годишните доклади по
Европейския семестър за координация на икономическите и бюджетни
политики
Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции - становище на
Комисията по преговорните глави, попадащи в мандата на Комисията
Законодателни досиета от интерес за българските потребители и
производители:

- ограничаване и забрана за отглеждане на ГМО на територията на страните-членки
- етикетиране на произхода на месо, използвано като съставка в преработени храни
- създаване и функциониране на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за
търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО
- други досиета в процес на обсъждане и приемане
D-MK ДЕЛЕГАЦИЯ В СЪВМЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТАРЕН КОМИТЕТ ЕСБИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
 Политика на разширяване на ЕС с акцент върху интеграцията на Македония
ДРУГИ


защитава на равнопоставеността на българските граждани в ЕС и тяхното право
на свободно движение и работа в ЕС;

Владимир Уручев, евродепутат, ковчежник на българската делегация в ЕНП
ITRE - КОМИСИЯ ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА










Създаването на Европейския Енергиен Съюз в рамките на който да се
постигне засилена координация на енергийните и климатичните политики за
постигане на целите за енергийната сигурност, особено за страните от
Югоизточна Европа - изложени на най-големи рискове от прекъсване на
външните енергийни доставки
Завършването на вътрешния енергиен пазар при цялостното прилагане на
Третия енергиен пакет, с цел намаляване енергийната зависимост на
България и Европа чрез диверсификация на енергийните доставки от
трети страни, изграждането на транс европейски енергийни връзки и
усвояване на вътрешните ресурси
Подкрепа за разработването и изпълнението на национални стратегии за
саниране на жилищните и обществени сгради, чрез мобилизиране на
инвестиции и нови схеми за подпомагане на европейско и национално ниво.
повишаването на енергийната ефективност - най-мощното средство за
намаляване на консумацията на енергия, за обновяване на нашите домове и
понижаване на сметките за ток и парно.
Въвеждане на система за стимули за ВЕИ на общоевропейско ниво, която ще
допринесе за постигнето на целите за по-малко разходи и премахване на
националните схеми за подпомагане на ВЕИ. За постепенна промяна на
законодателството към общоевропейска схема за търговия на сертификати
или квоти за произведена зелена енергия.
Срещу енергийната бедност и в защита на уязвимите потребители в
условията на един либерализиран енергиен пазар .

AGRI – КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ







Повишаване конкурентоспособността на българските производители чрез
справедливо разпределение на преките плащания между отделните страничленки.
Развитие на модерно, устойчиво и екологично чисто селско стопанство.
Запазването на традиционните и специфични земеделски производства
Целенасочена защита на природните ресурси и допълнителното подпомагане
за развитие на най-необлагодетелстваните високопланински и слабо
населени райони с цел преодоляване застрашителното обезлюдяване на
българските села
Подпомагане на дребните и младите селскостопански производители, за да
могат да се възползват пълноценно от опростената схема за отпускане на
директни плащания по линия на ОСП

Член на Делегацията за връзки ЕС-Русия


актуалното състояние на енергийните отношения ЕС и Русия в контекста на
кризата в Украйна



политически диалог и сътрудничество с Русия

Емил Радев, евродепутат
JURI – КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ


Повишаване на качеството, независимостта и ефикасността на правосъдните
системи на държавите членки.



Постигане на по-ефективно правосъдие в областта на гражданското, търговското
и административното право.



Засилване на съдебното и административно сътрудничество по
гражданскоправни въпроси



Повишаване на взаимното доверие между съдебните органи на държавитечленки чрез доразвиване на минимални процесуални правила



Гарантиране на по-добър достъп до правосъдие на потребителите и малките и
средни предприятия



Опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския
съюз, като се премахнат легализацията и апостила - докладчик в сянка на ЕНП.



Подобряване на прилагането на регламента Брюксел II относно
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни
дела и делата, свързани с родителската отговорност. Подобряване на
европейското законодателство по въпроси, свързани с имуществения режим
между съпрузи



Опростяване и ускоряване на съдебните производства по отношение на искове с
малък материален интерес в трансгранични случаи и намаляване на съдебните
разноски за гражданите.



Създаване на равни правни средства за закрила на неразкрити ноу-хау и
търговската тайна в Европейския съюз.



Улесняване трансграничното прехвърляне на седалища на дружества и
трансграничните сливания, които са важни въпроси за мобилността на
дружествата в цяла Европа.



Създаване на хармонизирана нормативна уредба за учредяване на еднолични
дружества в Европейския съюз.



Създаване на Европейски администртивно-процесуален кодекс

LIBE - КОМИСИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И
ВЪТРЕШНИ РАБОТИ











Миграция и европейската политика в областта на убежището
Борба срещу тероризма и терористичната заплаха над Европа
Полицейско и съдебно сътрудничество, особено в сферата на борбата с
организираната престъпност и тероризма
Европейска система за обмен на резервационните данни PNR
Европейска рамка за защита на личните данни
Създаване и функциониране на Европейска прокуратура
Приемане на България в Шенген
Защита на правото на свободно движение и работа на българи в Европейския
съюз
Борба с прането на пари - докладчик в сянка за ЕНП относно предложението за
регламент за информацията, необходима при трансфера на средства, част от
пакета европейско законодателство за борбата с прането на пари

ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА КОМИТЕТИТЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЕС-КАЗАХСТАН, ЕС-КИРГИЗСТАН, ЕС-УЗБЕКИСТАН И ЕС ТАДЖИКИСТАН
И ЗА ВРЪЗКИ С ТУРКМЕНИСТАН И МОНГОЛИЯ
 Работи за засилване на връзките между държавите от Централна Азия и ЕС, и в
частност България
ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА ВРЪЗКИ С ИРАК
 Работи за засилване на икономическите и политически връзки между Ирак и ЕС
и в частност България
ДРУГИ
 Премахване на механизма за проверка и сътрудничество за България
 Като член на интергрупата за защита на животните в Европейския парламент
работи активно за създаване на зоополиция в България
 Член на интергрупата по туризъм
Ева Паунова, евродепутат
IMCO – КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.





Една от основните теми за комисията е завършването на единния цифрив пазар в
ЕС. Идеята на ЕЦП е постепенно да се премахнат различните стандарти в онлайн
пространството, така че да се улесни ползването и представянето на услуги като се
премахнат невидимите граници между отделните страни в ЕС. В момента, макар и
част от един общ пазар, в интернет пространството заради различни стандарти за
авторско право, онлайн разпращания и други, на практика в Европа съществуват 28
отделни онлайн пазара. Част от този процес е
постепенното поевтиняване, до пълното отпадане на роуминга в Европа.
Няма как да живеем в дигитална Европа, докато администрациите ни не са
съобразени с развитието на информационните технологии. Затова активно
насърчава въвеждането на е-правителство в България.
Важна тема е друго постижение на ЕС - свободното движение на хора, стоки,
капитали и услуги.



В комисията се разглежда и бъдещето на Енергийния съюз, чиято задача е да
подсигури по-евтина, сигурна чиста енергия за държавите членки, въз основа на
солидарност и общи енергийни коридори в самия съюз. Това е и най-приемливият
вариант за намаляване на енергийната зависимост на България. В комисията
започва дискусия и по идеята на Доналд Туск ЕС да преговаря с Русия за цената на
общи газови доставки.

ECON – КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ВЪПРОСИ.


Важна тема за България в тази област е възможността за присъединяване
към Европейския банков съюз и Единния банков надзор в Европа. Едно
бъдещо решение на страната за присъединяване към тези механизми, ще бъде
разгледано в ECON, чрез изготвянето на доклад.
Отстояване на интереса (повече финансиране и по-малко административна тежест)
на малките и средните предприятия в Европа. Те са основен двигател на растеж
и основен инструмент за борба с младежката безработица. Из България планираме
да създадем one-stop-shop за МСП и предприемачи, които да предоставят подкрепа
на започващи компании и информация за европейско финансиране.



TAXE – СПЕЦИАЛНА КОМИСИЯ ОТНОСНО ДАНЪЧНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
И ДРУГИ МЕРКИ, СХОДНИ ПО СТЕСТВО ИЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ. Комисията беше
създадена през февруари 2015г. след като стана ясно, че в някои европейски държави са
били правени данъчни преференции за големи компании, което вероятно е довело да
нарушаването на честната конкуренция и правилата на единния пазар в Европа.
Комисията е един от примерите за една от силите на ЕС: от всеки проблем или криза да се
излиза с по-добри правила.
D-US ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА ВРЪЗКИ СЪС СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ


Сътрудничеството в областта на сигурността и подготовката на т.нар. Всеобхватно
икономическо споразумение между ЕС и САЩ. Целта му е да се намалят пречките
пред компаниите, които искат да развиват бизнес от другата страна на Атлантика.
Идеята е това да се постигне чрез уеднаквяване на стандарти. Според
предварителни изчислени подобно споразумение не само би спестило разходи на
компаниите, но и би повишило до 2027 г. икономическия растеж на ЕС
с още 0.5%, което е допълнителен приход от 86 милиарда евро за Европа.

ДРУГО



Председател на ИНТЕРГРУПАТА ПО МЛАДЕЖКИ ВЪПРОСИ и основател
на ИНТЕРГРУПАТА ПО ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ в Европейския
парламент.
Заместник-председател на международните асоциации в организацията
„Международно европейско движение" (EuropeanMovement International –
EMI). Това е най-голямата организация на асоциации и граждански общества в
Европа. EMI е застъпник на демократичен, федерален и разширен Европейски
съюз.

Андрей Новаков, евродепутат:
REGI – КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
 Наблюдава всички възможности за хоризонтално финансиране, достъпни за
България;
 Докладчик в сянка по актуализацията на многогодишната финансова рамка на ЕС
(МФР) – прехвърляне на средства от 2014 към 2015-2017, поради закъснението с
пускането на оперативните програми в ЕС;
 Работи по проекта на регламент за Европейския фонд за стратегически инвестиции
(ЕФСИ) - плана Юнкер - с цел синергия между него и еврофондовете до 2020 г.
Внася изменения, осигуряващи по-добра позиция на България в управлението на
Фонда, както и за равномерно географско разпределение на бъдещите инвестиции,
което пряко касае България.
BUDG – КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ
 Работи по проекта за регламент на ЕФСИ от гледна точка на бюджета на ЕС;
 Работи по изменението на регламента на Европейския социален фонд (ЕСФ) във
връзка с предложеното от Комисията увеличение на предварителните плащания с
цел справяне с младежката безработица, от което ще има полза и България;
 Работи пряко с кабинета на Кристалина Георгиева с цел координация по бюджетни
теми и по МФР;
 Докладчик в сянка по освобождаване на средства от Европейския фонд за
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Потенциално касае всяка държавачленка, включително и България, при съкращения в публичния и частен сектор.
CONT – КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ






Основна дейност е освобождаването от отговорност на институциите във връзка с
бюджета на ЕС за финансова година 2013. Провеждат се серии от изслушвания на
институции и агенции, в рамките на които задава писмени и устни въпроси;
Активно следи всичко свързано с предстоящото изслушване по Механизма за
сътрудничество и проверка. В тази връзка работи с представители на
изпълнителната власт в страната с цел защита на българските интереси;
Докладчик по досие за речния транспорт в Европа и подобряване на неговото
качество. Касае и България.
Работи с Европейската сметна палата с цел по-добра координация по теми,
касаещи България.
Работи с кабинета на вицепрезидента Кристалина Георгиева по всички теми,
свързани с бюджетен контрол.
DCAM - Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
DLAT - Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея.
D-BR Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия.
DMER Делегация на връзки с Меркосур

