Европейски избори 2019, решаваща дата за Европа
Като кандидат за член на Европейския парламент аз вярвям, че трябва да се чуе гласа на
гражданите относно бъдещето на Европа. По време на моята предизборна кампания се
ангажирам да поставям фокус върху визията за една обединена, демократична, социална и
суверенна Европа. Ангажирам се да работя за:


реформа на Икономическия и паричен съюз, целяща да му даде адекватни фискални и
икономически сили, включително собствен бюджет, изграден от собствени ресурси и изцяло
контролиран от Европейския парламент;



икономически и социални политики, които балансират и допълват националните
отговорности и европейската солидарност и засилват усещането на европейските граждани
за принадлежност към единен социален съюз;



единна европейска външна политика и политика за сигурност и отбрана, която защитава
гражданите и отстоява общия европейски интерес и ценности в рамките на днешния
непредвидим и застрашаващ глобален ред;



европейски политики за контролиране на миграцията, включително и управление на
външните граници на Съюза чрез европейски сили, развитието на европейски канали за
легална миграция, както и мерки за гарантиране на интеграцията на мигрантите;



Превръщането на Европа в глобален лидер в борбата с климатичните промени и създаването
на една природоопазваща икономика чрез мерки, насочени към постепенно премахване на
изкопаемите горива, насърчаване на инвестициите във възобновяема енергия, налагане на
задължителни цели за намаляване на емисиите и на пластмасовите отпадъци;



увеличен европейски бюджет, базиран на собствени ресурси, което може да се постигне с
общи европейски данъци, като такива могат да се въведат при финансовите транзакции,
цифровите транзакции, изхвърлянето на въглеродните емисии или употребата на пластмаса;



укрепване на европейската демокрация чрез създаване на общоевропейски избирателен
закон за избиране на членове на Европейския парламент, включително общоевропейски
транснационални листи от европейски политически партии;



ангажирането на Европейския парламент с реформирането на договорите на ЕС, така че
Европейският съюз да бъде по-политически обединен, демократичен и ефективен:(1)
Европейската комисия, с намален брой членове, следва да стане единственият изпълнителен
орган на Съюза;(2) Европейският съвет следва да запази ролята си само на политическо
ръководство, като прекрати изпълнителната си роля в изготвянето на политики;(3) правото
на вето в Съвета и в Европейския съвет следва да бъде премахнато;(4) Европейският
парламент следва да получи законодателно право, равно на това на Съвета във всички
области и политики на ЕС;



в случай че не всички държави членки се съгласят с горепосочените реформи и предвид
критичната ситуация, в която се намира Европа, да подкрепя проекта за нов договор за
държавите членки, които желаят да продължат заедно напред;



създаване на междупартийна група в Европейския парламент за насърчаване на тези цели.
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