Ангел Джамбазки
български представител
в Европейския парламент
член на групата на Европейските
консерватори и реформисти

Основни задачи и постижения
за периода 2014 - 2019г.
Нашите виждания за бъдещето
на Европейския съюз

Уважаеми съграждани,
Преди четири години ми гласувахте доверие и ме избрахте да бъда Ваш представител в Европейския
парламент. За съжаление, дейността на единствената пряко избрана европейска институция е малко позната у нас и това доста често налага неразбиране и води до недоразумения относно решенията, които
се взимат на европейско ниво. Европейският парламент предлага и участва в процеса на приемане на
законодателство, което засяга пряко ежедневието на всеки един от нас. Мои цел и задължение са да информирам и разяснявам на Вас, гражданите, избрали ме за Ваш глас в Брюксел, какво представлява тази
институция и как тя може да бъде полезна за Вас. В рамките на този парламентарен мандат проведох и ще
продължавам да провеждам срещи и дебати с ученици и студенти на тема Европейски съюз, неговото
функциониране и нуждата му от реформа.
Свидетели сме на един исторически период за ЕС, в който държава членка реши по демократичен начин
да напусне Съюза. В момента сме на финалната права на преговорите как точно да се случи това, но неминуемо този процес ще окаже ефект върху останалите страни членки - както финансово, така и политически. Поредното доказателство, че Европейският съюз в сегашния си вид не може да продължи да съществува.
Всяко мое действие винаги е било и ще продължава да бъде водено от българския национален интерес
и подобряването на живота на всички български граждани. Смятам, че трябва да престанем да гледаме
на Европейския съюз и на неговите институции като на касичка. Безспорно те играят важна роля. Често,
обаче, прекалената регулация на брюкселските бюрократи е в наша вреда. Типични примери за това са
налагането на двойни стандарти, намерението да започнат наказателни процедури срещу суверени държави членки, както и така нареченият „Пакет Мобилност“, целящ да ограби и фалира източноевропейските превозвачи.
Предстои ни тежка битка срещу този бюрократичен апарат, бълващ директиви и регламенти, създаващи
излишна тежест и контролиращи свободния пазар, ограничавайки основите свободи, на които Европейският съюз се основава. Това е и битка за запазване на нашата идентичност, на нашите ценности, на нашите култура и традиции. Европейският проект не може да продължи да съществува в сегашната си форма.
Той се нуждае от реформа, защото въпреки че в икономическата си политика елитите от статуквото в
Европа защитават националните си икономически интереси чрез протекционизъм, те се опитват да ни
сближат и интегрират политически. Това неминуемо ще доведе до обезличаване на националните държави, националната култура, религия и морал. Непоколебим съм в убеждението си, че не трябва да го позволяваме.
Предстои ни да проведем битката за промяна на този Cъюз, за да защитим българския интерес. Понастоящем държави като Франция и Германия се стремят да влагат европейските пари в собствените си икономики и да превърнат Източна Европа, в това число и България, в суровинни придатъци, източници на
евтина работна ръка и пазари за стоки второ качество. Тези държави използват европейското законодателство, за да крадат български бизнес. Двойните стандарти в храните, в политиката, в отношението са
факт.
Например, България е една от двете държави членове на ЕС, която няма на своя територия европейска
агенция.
Крайно време е да заявим ясно и недвусмислено, че не сме нито граждани втора класа, нито втора категория, нито втора ръка. Крайно време е да защитим българския интерес в една по-добра Европа на Отечествата.
Ваш,
Ангел Джамбазки
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АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ
Български представител в
Европейския парламент(ЕП)
Член на бюрото на групата на
Европейските консерватори и
реформисти*
Заместник-председател:
Делегация в Съвместния парламентарен
комитет ЕС – Република Македония
Член:
Комисия по култура и образование
Заместник-член:
Комисия по външни работи
Комисия по правни въпроси
Подкомисия по сигурност и отбрана
Делегация в Комитета за
парламентарно сътрудничество ЕС – Русия

АКТИВНОСТ В ЕП**:
# 1 по активност измежду българските представители в ЕП
# 4 по активност в групата на Европейските консерватори и реформисти
# 9 по активност (от всички 751 депутата в ЕП)

РАВНОСМЕТКА НА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ 2014-2018***:
1009 изказвания в пленарна зала
214 институционални предложения за резолюции
97 въпроса изискващи писмен отговор
10 доклада в качеството на докладчик
81 доклада в качеството на докладчик в сянка
12 становища в качеството на докладчик
80 становища в качеството на докладчик в сянка
2461 внесени поправки

„Работата на всеки представител в Европейския парламент
трябва да бъде подчинена на българския национален
интерес и на добруването на всички българи.”
Ангел Джамбазки
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ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ
„ ... Да се бориш за добър живот на българите е национализъм ...”
Ангел Джамбазки

„ЗА“ спиране на нелегалната
миграция! Закриване на лагерите за нелегални имигранти!
Затваряне и охрана на външните граници!

„ЗА“ уеднаквяване на стандартите в ЕС!
Ангел Джамбазки: „... Скандалният факт, че едни и същи търговски
марки се продават с различно съдържание в различните части на
Европа много ясно показва отношението на предприемачите от част
от западните държави. Ясно показва отношението на предприемачите в част от западните държави. Ясно показват разделението на
Европейския съюз на ядро и на периферия. Единният пазар е безспорно най-голямото постижение на Европейския съюз. Новоприетите страни членки не трябва да бъдат третирани като второ
качество. ... “
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Ангел Джамбазки: „... Днес се сблъскваме с
печалните резултати на една неразумна и
сбъркана политика на разбиването на националните държави в Северна Африка и в
Близкия Изток и сбърканата политика на
приемственост на всеки нелегален имигрант от целия свят, както и продължаващата неразумна политика за принудително
разселване на нелегални имигранти в държави от Европейския съюз. “
„Доволен съм, че след моето предложение
правителството на Република България
реши страната ни да не се присъединява
към Международния пакт за миграция на
ООН.“

Европейски съюз
– съюз на суверенните отечества!
„НЕ“ на наказателните процедури срещу
Полша и Унгария!
Ангел Джамбазки: „Както полското, така и унгарското правителство са легитимно избрани
от техните народи и имат пълното право да вземат решения
как да управляват държавите си.
Ограничаването на нелегалната
имиграция, нулевата миграция,
борбата с ислямизма са легитимни каузи. Всички виждаме
какво става по улиците на Германия и Франция всеки ден.

„ЗА“ прекратяване на преговорите за членство на
Република Турция в ЕС!
Ангел Джамбазки: „За никого не е тайна, че Турция не е демократична държава,
напротив. За никого не е тайна, че турският президент е диктатор, нарушава свободата на словото, свободата на изразяване, на журналистиката в собствената си
държава. За никого не е тайна, че тази държава се меси недопустимо във вътрешните работи на съседните си държави и е заплаха за тях. Време е да се спре плащането от парите на европейските данъкоплатци за един диктатор. Затова е време
преговорите да бъдат прекъснати и нещата да бъдат казани честно. ...”
Резултатът: На 02 октомври 2018 Парламентът гласува решение за съкращаване
на финансовата подкрепа към Турция със 70 милиона евро поради незачитане
на ценностите на ЕС. На 13 март 2019 година Парламентът одобри резолюция,
която призовава за прекратяването на преговорите с Република Турция. Tова е
най-критичното послание, което Европейският парламент отправя към южната
ни съседка откакто аз работя по темата.

Категорично не приемам шепа
анонимни бюрократи или хора
със странни виждания, разбирания и усещания за себе си да
имат лявата марксистка идея, че
те са нещо повече от другите и
могат да вземат решения вместо
тях.
Ето защо заявявам: „Долу ръцете
от Унгария и Полша!“. Бъдещето
на ЕС е да се превърне в Европейски съюз на суверенните
отечества.
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„ЗА“ реформа на Европeйския
съюз
Ангел Джамбазки: „Настоящият мандат на
Европейската комисия и Европейския парламент ще остане в историята като момента, в
който страна членка напуска Общността. Факт
е обаче, че именно вотът на британците беше
катализаторът, който доведе до повдигането
на дебата относно бъдещето на Европейския
съюз.
Вече е ясно. Досегашната панацея на евробюрократите, а именно - „повече от същото“ не е
и няма как да бъде устойчив модел. Към момента, проучванията сочат, че за пръв път Европейската народна партия и Социалистите,
които, между другото, следват общи политики
и цели, няма да имат мнозинство в пленарната
зала на следващия Европейския парламент. “

„Европейският съюз не бива
да се управлява от безименни
брюкселски бюрократи!
Европа принадлежи на
националните държави!“
Ангел Джамбазки
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В подкрепа на източноевропейските превозвачи и защита на свободния пазар!
Ангел Джамбазки: „... С тези предложения не се гарантира защита на социалните права на работниците, не се въвежда никаква социална справедливост, това е опит за кражба на бизнес. Направените предложения са скандални, нелогични и
целят едно единствено нещо – да фалират предприемачите в
Източна Европа, защото в Западна Европа няма шофьори на
камиони. И това е причината за тези лобистки промени-опит
да се открадне този бизнес.“

Основна геополитическа задача
на България – приемането на
Македония в ЕС!
„В качеството си на заместник- председател на
делегацията за връзки с Македония съм основоположник на работна група „Западни Балкани“ в Европейския парламент.”
Ангел Джамбазки: „Членство на Македония в
ЕС ще донесе положителни резултати за българските геополитически цели в региона. За
нас е важно да няма граница между Черно и
Адриатическо море. Коридор номер 8 трябва
да бъде основен национален приоритет. Само
падането на границите ще доведе до обединението на двата братски народа.”

„За мен Македония никога
няма да бъде Северна, Южна,
Горна или Долна. Македония
е една, тя е братска и тя
е българска!“
Ангел Джамбазки

„ЗА“ интеграция на страните
от Западните Балкани в ЕС!
Ангел Джамбазки: „Европейският съюз трябва да бъде завършен в тази част на континента – в това няма съмнение. Разбира
се, след необходимите промени и мерки, присъединяването на
държавите от Западните Балкани ще завърши процесът на изграждане на Европейския съюз.
Разбира се, всички кандидати трябва да изпълнят условията за
членство, през които са минали останалите държави и да решат
всички спорни въпроси със своите съседи. Това важи особено за
Република Сърбия, например, която освен че трябва да избере
към кой свят иска да принадлежи, трябва и да започне наистина да
спазва правата и законните интереси на признатите национални
малцинства на своята територия, особено в Западните български
покрайнини.“
Резултатът: По време на българското председателство на Съвета
на ЕС темата за присъединяването на страните от Западните Балкани отново бе поставена в европейския дневен ред и за първи
път бе дадена конкретна времева перспектива за членство.
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Гарантирана свобода на словото и мненията в социалните
мрежи!

В защита на традиционните български семейни ценности!
Ангел Джамбазки: „... Година след подписването на Истанбулската
конвенция смело можем да заявим, че тя е политически акт, който е абсолютно ненужен. Аз подкрепям борбата с насилието над жени, но съм
твърдо против използването на този предлог за прокарване на идеи за
узаконяване на гей бракове, навлизане на идеята за понятие „социален
пол“ и най-вече съм против разглеждането на пола като социална роля.
България е една от страните, които не ратифицираха Истанбулската
конвенция и смятам, че това е правилно решение.“
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Координатор съм на моята политическа група
ЕКР в Комисията по правни въпроси (JURI) и
следя отблизо развитието на цифровия единен пазар и законодателните предложения на
ЕК от самото начало на парламентарния мандат. Законодателното предложение за авторските права се стреми да постигне справедлив
баланс между автори, артисти и изпълнители,
и големи интернет корпорации. Модернизация на сегашната законодателна рамка на ЕС
за защита на авторските права е абсолютно
необходима, но трябва да се съсредоточат повече усилия в работата на национално ниво.
До този момент защитата на интелектуалната,
собственост в България е
минимална и недостатъчно актуализирана.
Ето защо, ЕКР предлага смела алтернативна визия за реформиран Европейския съюз като
общност от нации, които си сътрудничат.

НАШИТЕ ВИЖДАНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Групата на Европейските консерватори и реформисти е основана през 2009 година. Концепцията, която я разграничава от останалите
политически групи, е еврореализмът. Европейският съюз трябва да поеме нова посока,
която да не подкопава сътрудничеството между страните членки, но и да не отнема от суверенитета им, превръщайки ЕС в един федеративен съюз. В момента ЕКР е третата по
големина политическа група. Обединява над
70 депутата от 19 страни членки, представляващи 26 политически партии.
През първите десетилетия от съществуването
си европейските общности, които се превърнаха в Европейския съюз, постигнаха много.
Нарастващото чувство на солидарност тогава
значеше, че вътрешните конфликти са преодолени и оставени в миналото. Поставено бе началото на нова Европа. В днешно време, обаче, Европейският съюз стана твърде
централизиран, прекалено амбициозен и от-

къснат от обикновените граждани. ЕС се е устремил по пътя на
превръщането си във федеративен съюз, който все по-малко
взима предвид правата на своите страни членки. Това трябва да
бъде отхвърлено! Неотдавнашните избори в страните членки
показаха, че общественото мнение е все по-скептично по отношение на ценностите на Съюза, на неговите цели, както и способността му да постига резултати. Следователно Европейският съюз трябва да се промени. Запазването на статуквото не е
решение. Ето защо ЕКР предлага смела алтернативна визия за
реформиран Европейски съюз като общност от нации, които си
сътрудничат.
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1. Европейският съюз трябва да зачита своите държави членки. Ролята на националните и регионалните парламенти трябва да
бъде засилена. Когато повече от половината национални парламенти искат задействане на процедурата по „червен картон“,
законодателното предложение безспорно
следва да бъде оттеглено. Системите за гласуване в европейските институции трябва
да бъдат балансирани така, че никой да не е
твърде голям и твърде силен. Председателят на Европейската комисия следва да
бъде предлаган и назначаван от Съвета.
Следва да бъде признато и правото на
страните членки да упражняват контрол
върху лицата, които имат право да влизат и
да напускат тяхната територия.
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2. Европейският съюз следва да се съсредоточи върху области, в които може да добави стойност. Европейският съюз следва да действа,
само когато самостоятелно действие от страна на държавите членки
не е нито ефективно, нито ефикасно. Скритата програма за европейска свръхдържава трябва да бъде категорично изоставена. Принципът за предоставяне на компетентност трябва да бъде препотвърден отново. Прегледът на областите за компетентност ще определи
по-ясно в кои области Съюзът може да предприема действие и съответно в кои не може. Следва да се направи ясно разграничение между областите на изключителна компетентност на ЕС и тези на споделена с държавите членки, в която ролята на ЕС да се ограничи до
подпомагане.

3. Европейският съюз следва да бъде по-гъвкав. Универсалният подход към всички области на политиката, който създава бюрократична и свръхцентрализирана Европа,
трябва да бъде изоставен. ЕС следва да
дава възможност за по-гъвкаво сътрудничество между различни групи държави
членки в съответните области, които не са
посочени като основни сфери на компетентност при условие, че такова сътрудничество няма да бъде в ущърб на други държави членки. Освен това, следва да бъде
признато ясно, че Европейският съюз е
съюз, в който се ползват различни валути и
съществуващите ангажименти за съществуването на единна валута следва да бъдат
изменени по такъв начин, че членството да
бъде доброволно.
4. Европейският съюз следва да има по-голяма демократична отчетност. Институциите
на ЕС стават твърде отдалечени от хората и
твърде близки помежду си. Ето защо представителите на националните и регионалните парламенти следва да играят по-голяма роля в изготвянето на европейските
политики. Комисията следва да отговаря
пред Съвета и Парламента чрез ефективни
процедури за сериозни разисквания между членовете на ЕП и Комисията.

5. Европейският съюз следва да постига икономическа ефективност.
Държавите членки са по-близо до гражданите и следва да имат
по-голям контрол върху разходите на ЕС за програми и политики в
областите, в които са извън основните сфери на компетентност. Бюджетът следва да бъде осъвременен така, че да отговоря на предизвикателствата на бъдещето и да се стреми да зачита равенството на
всички държави членки.
6. Европейският съюз следва да бъде отворен за външния свят. Той
следва да приветства и активно да насърчава тесни икономически и
стратегически връзки с приятели и съюзници, особено що се отнася
до близките съседни страни, в частност страните от Западните Балкани.

„Бъдещето на ЕС е в Европа на
отечествата, а за нас българите
в България над всичко“
Ангел Джамбазки
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Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) са дясна и антифедералистка политическа група в Европейския парламент. Групата се
фокусира върху реформирането на Европейския съюз (ЕС) въз основа на еврореализма, за разлика от пълното отхвърляне на ЕС
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