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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по конституционни 

въпроси да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) С Договора за Европейския съюз 

(ДЕС) се укрепва гражданството на 

Съюза и допълнително се засилва 

демократичното функциониране на 

Съюза, като наред с другото се 

предвижда, че всеки гражданин на 

Съюза има правото да участва в 

демократичния живот на Съюза. 

Европейската гражданска инициатива е 

инструмент на Съюза за демокрация на 

участието, който предоставя на 

гражданите на Съюза възможността да 

се обърнат пряко към Комисията с 

искане, с което я приканват да 

представи предложение за правен акт на 

Съюза за целите на прилагането на 

Договорите, подобно на правото, 

предоставено на Европейския 

парламент съгласно член 225 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) и на Съвета 

съгласно член 241 от ДФЕС. 

(1) С Договора за Европейския съюз 

(ДЕС) се укрепва гражданството на 

Съюза и допълнително се засилва 

демократичното функциониране на 

Съюза, като наред с другото се 

предвижда, че всеки гражданин на 

Съюза има правото да участва в 

демократичния живот на Съюза. 

Европейската гражданска инициатива е 

инструмент на Съюза за пряка 

демокрация на участието, който 

предоставя на гражданите на Съюза 

възможността да се обърнат пряко към 

Комисията с искане, с което я приканват 

да представи предложение за правен акт 

на Съюза за целите на прилагането на 

Договорите, подобно на правото, 

предоставено на Европейския 

парламент съгласно член 225 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) и на Съвета 

съгласно член 241 от ДФЕС. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С оглед на постигането на тези 

цели е необходимо изискваните за 

европейската гражданска инициатива 

процедури и условия да бъдат ясни, 

прости и лесни за прилагане, както и да 

са пропорционални спрямо естеството 

(6) С оглед на постигането на тези 

цели е необходимо изискваните за 

европейската гражданска инициатива 

процедури и условия да бъдат 

ефективни, ясни, прости и лесни за 

прилагане, както и да са 
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на този инструмент. Те следва да 

установяват разумен баланс между 

права и задължения. 

пропорционални спрямо естеството на 

този инструмент. Те следва да 

установяват разумен баланс между 

права и задължения. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) С цел да направи европейската 

гражданска инициатива по-достъпна и 

да оказва помощ на гражданите и 

организаторите, Комисията следва да 

предоставя информация и съдействие 

на организаторите и да постави на 

разположение онлайн платформа за 

сътрудничество, с която да осигурява 

предназначен за целта дискусионен 

форум и информация и съвети относно 

европейската гражданска инициатива. 

За да се гарантира близост до 

гражданите, държавите членки следва 

да създадат едно или повече звена за 

контакт на своя територия, които да 

предоставят на гражданите информация 

и съдействие във връзка с европейската 

гражданска инициатива. 

(13) С цел да направи европейската 

гражданска инициатива по-достъпна и 

да оказва помощ на гражданите и 

организаторите, Комисията следва да 

предоставя ясна, точна и 

изчерпателна информация, както и 

правна и практическа помощ на 

организаторите и да предостави 

публичен достъп до онлайн платформа 

за сътрудничество, с която да осигурява 

предназначен за целта дискусионен 

форум и информация и съвети относно 

европейската гражданска инициатива. 

За да се гарантира близост до 

гражданите, държавите членки следва 

да създадат едно или повече звена за 

контакт на своя територия, достъпни за 

лица с увреждания, които да 

предоставят на гражданите информация, 

както и правна и практическа помощ 

във връзка с европейската гражданска 

инициатива. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) С цел европейската гражданска 

инициатива да бъде по-достъпна и като 

се има предвид, че необходимите за нея 

процедури и условия следва да бъдат 

ясни, прости, лесни за прилагане и 

(16) С цел европейската гражданска 

инициатива да бъде ефективна и по-

достъпна и като се има предвид, че 

необходимите за нея процедури и 

условия следва да бъдат ясни, прости, 
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пропорционални, е целесъобразно 

дадена инициатива да се регистрира 

частично, когато само част или части от 

нея отговарят на изискванията за 

регистрация, предвидени в настоящия 

регламент. Инициативата следва да се 

регистрира частично, когато значителна 

част от нея, в това число и основните ѝ 

цели, не попада по очевиден начин 

извън обхвата на правомощията на 

Комисията да представи предложение за 

правен акт на Съюза за целите на 

прилагането на Договорите и са 

изпълнени всички други изисквания във 

връзка с регистрацията. Следва да се 

гарантират яснота и прозрачност 

относно обхвата на частичната 

регистрация, като потенциалните 

поддръжници следва да бъдат 

информирани за обхвата на 

регистрацията, както и за факта, че 

изявленията за подкрепа се събират 

само във връзка с обхвата на 

регистрацията на инициативата. 

лесни за прилагане и пропорционални, е 

целесъобразно дадена инициатива да се 

регистрира частично, когато само част 

или части от нея отговарят на 

изискванията за регистрация, 

предвидени в настоящия регламент. 

Инициативата следва да се регистрира 

частично, когато значителна част от нея, 

в това число и основните ѝ цели, не 

попада по очевиден начин извън 

обхвата на правомощията на Комисията 

да представи предложение за правен акт 

на Съюза за целите на прилагането на 

Договорите и са изпълнени всички 

други изисквания във връзка с 

регистрацията. Следва да се гарантират 

яснота и прозрачност относно обхвата 

на частичната регистрация, като 

потенциалните поддръжници следва да 

бъдат информирани за обхвата на 

регистрацията, както и за факта, че 

изявленията за подкрепа се събират 

само във връзка с обхвата на 

регистрацията на инициативата. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) е получила подкрепата на най-

малко един милион поддръжници от 

поне една четвърт от държавите 

членки; 

а) е получила подкрепата на най-

малко един милион поддръжници от 

поне пет държави членки; 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) в поне една четвърт от 

държавите членки броят на 

поддръжниците е поне равен на 

б) в поне пет от държавите членки 

броят на поддръжниците е поне равен 

на минималния брой, посочен в 
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минималния брой, посочен в 

приложение I, което съответства на броя 

на членовете на Европейския парламент, 

избрани във всяка държава членка, 

умножен по 750 към момента на 

регистрацията на инициативата. 

приложение I, което съответства на броя 

на членовете на Европейския парламент, 

избрани във всяка държава членка, 

умножен по 750 към момента на 

регистрацията на инициативата. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При поискване Комисията 

предоставя на гражданите и на групите 

на организаторите информация и помощ 

във връзка с европейската гражданска 

инициатива. 

1. Комисията предоставя на 

гражданите и на групите на 

организаторите ясна, точна и 

изчерпателна информация и помощ 

във връзка с европейската гражданска 

инициатива. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – алинея 2 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Онлайн платформата за 

сътрудничество е лесна за прилагане 

и достъпна за лица с увреждания. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията поставя на 

разположение онлайн регистър 

(наричан по-нататък „регистърът“), 

който позволява на групите на 

организаторите да управляват 

инициативата си по време на цялата 

процедура. Регистърът включва 

3. Комисията предоставя публичен 

достъп до онлайн регистър (наричан 

по-нататък „регистърът“), който 

позволява на групите на организаторите 

да управляват инициативата си по време 

на цялата процедура. Регистърът 

включва лесно и ефективно достъпен 
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публичен уебсайт, на който се 

предоставя информация по принцип за 

европейската гражданска инициатива, 

както и информация за конкретните 

инициативи и съответния им статут. 

публичен уебсайт, на който се 

предоставя ясна, точна и всеобхватна 

информация за европейската 

гражданска инициатива като цяло, и 

по-конкретно подробна информация 

относно всеки етап от 

инициативата, като се посочват 

стъпките, които трябва да се 

предприемат, и състоянието на всяка 

инициатива, и се предупреждава за 

приближаването на крайния срок, 

както и конкретните инициативи и 

съответния им статут. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Групите на организаторите 

трябва да се уведомяват веднага щом 

е налична преведената версия на 

тяхната инициатива и ако тя 

съдържа неточности, групата на 

организаторите ги отстранява и 

своевременно уведомява Комисията. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. След като регистрира дадена 

инициатива в съответствие с член 6, 

Комисията осигурява превод на 

съдържанието на инициативата на 

всички официални езици на Съюза с цел 

публикуване на превода в регистъра и 

използването му за събирането на 

изявления за подкрепа съгласно 

настоящия регламент. Групата на 

организаторите може в допълнение да 

предостави превод на приложението на 

4. След като регистрира дадена 

инициатива в съответствие с член 6, 

Комисията осигурява превод на 

съдържанието на инициативата на 

всички официални езици на Съюза с цел 

публикуване на превода в регистъра и 

използването му за събирането на 

изявления за подкрепа съгласно 

настоящия регламент. Групата на 

организаторите може в допълнение да 

предостави превод на приложението на 
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всички официални езици на Съюза с цел 

публикуването му в регистъра, както и 

евентуално превод на проекта на 

правен акт, посочен в приложение ІІ и 

предоставен в съответствие с член 6, 

параграф 2. 

всички официални езици на Съюза с цел 

публикуването му в регистъра, както и 

превод на проекта на правен акт, 

посочен в приложение ІІ и предоставен 

в съответствие с член 6, параграф 2. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Всяка държава членка създава 

едно или повече звена за контакт, които 

да предоставят информация и помощ на 

групите на организаторите във връзка с 

организирането на европейска 

гражданска инициатива. 

6. Всяка държава членка създава и 

популяризира едно или повече звена за 

контакт, достъпни за лица с 

увреждания, които да предоставят 

информация, както и правна и 

практическа помощ на групите на 

организаторите във връзка с 

организирането на европейска 

гражданска инициатива. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 6 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Държавите членки насърчават 

националните, регионалните и 

местните органи да предоставят на 

своите граждани информация 

относно европейската гражданска 

инициатива. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Инициативата се подготвя и 1. Инициативата се подготвя и 



 

AD\1151139BG.docx 9/19 PE618.293v02-00 

 BG 

управлява от група, състояща се от най-

малко седем физически лица („група на 

организаторите“). Членовете на 

Европейския парламент не се вземат 

предвид за целите на изчисляването на 

този минимален брой. 

управлява от група, състояща се от най-

малко пет физически лица („група на 

организаторите“). Членовете на 

Европейския парламент не се вземат 

предвид за целите на изчисляването на 

този минимален брой. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Членовете на групата на 

организаторите трябва да са граждани 

на Съюза, да са на възраст, даваща им 

право да гласуват на изборите за 

Европейски парламент, и да пребивават 

в най-малко седем различни държави 

членки. 

2. Членовете на групата на 

организаторите трябва да са граждани 

на Съюза, да са на възраст, даваща им 

право да гласуват на изборите за 

Европейски парламент, и да пребивават 

в най-малко пет различни държави 

членки. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Преди внасянето на дадена 

инициатива организаторите могат 

да поискат предварителен експресен 

преглед относно уместността на 

инициативата, която предстои да 

бъде внесена. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Групата на организаторите подава 

искането за регистрация до Комисията 

Групата на организаторите подава 

искането за регистрация до Комисията 
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чрез регистъра. чрез регистрационната платформа. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ако едно или повече от изискванията по 

букви а)—д) не са изпълнени, 

Комисията отказва да регистрира 

инициативата, без да се засягат 

разпоредбите на параграфи 4 и 5. 

Ако едно или повече от изискванията по 

букви а) – г) не са изпълнени, 

Комисията отказва да регистрира 

инициативата, без да се засягат 

разпоредбите на параграфи 4 и 5. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 4 – алинея 1 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Ако Комисията заключи, че 

инициативата или части от 

инициативата попадат извън 

нейните компетенции, тя уведомява 

групата на организаторите за това 

заключение и за причините, поради 

които е достигнала до него. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 4 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

В посочения случай групата на 

организаторите може или да измени 

инициативата, за да вземе под внимание 

преценката на Комисията с цел да се 

гарантира, че инициативата 

отговаря на изискването по 

параграф 3, буква в), или да запази 

първоначалната инициатива, или да я 

оттегли. Групата на организаторите 

В посочения случай групата на 

организаторите може или да измени 

инициативата, за да вземе под внимание 

информацията на Комисията, или дори 

да запази първоначалната инициатива, 

или да я оттегли. Групата на 

организаторите уведомява Комисията за 

решението си в срок от един месец от 

получаването на информацията на 
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уведомява Комисията за решението си в 

срок от един месец от получаването на 

преценката на Комисията, като 

посочва основанията за него и, в 

зависимост от случая, изпраща 

промените в информацията, посочена в 

приложение ІІ, за да замени 

първоначалната инициатива. 

Комисията, като посочва основанията за 

него и, в зависимост от случая, изпраща 

промените в информацията, посочена в 

приложение ІІ, за да замени 

първоначалната инициатива. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 4 – алинея 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) регистрира частично 

инициативата, ако значителна част от 

нея, включително основните ѝ цели, не 

попада по очевиден начин извън 

обхвата на правомощията на Комисията 

да представи предложение за правен акт 

на Съюза за целите на прилагането на 

Договорите; 

б) регистрира частично 

инициативата, ако значителна част от 

нея, включително основните ѝ цели, не 

попада по очевиден начин извън 

обхвата на правомощията на Комисията 

да представи предложение за правен акт 

на Съюза за целите на прилагането на 

Договорите, като в същото време, 

когато това е възможно, дава 

възможност за адаптиране на 

останалата част от предложението 

в разумен срок от време, така че то 

да бъде счетено за попадащо в 

обхвата на правомощията на 

Комисията; 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Комисията уведомява 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите за 

регистрирането на инициатива. 

8. Комисията уведомява по ясен, 

изчерпателен и подробен начин 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет, Комитета на регионите и 

националните парламенти за 

регистрирането на инициатива. 
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Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всички изявления за подкрепа се 

събират в рамките на срок, който не 

надхвърля 12 месеца от дата, избрана от 

групата на организаторите („срокът на 

събиране“), без да се засяга член 11, 

параграф 6. Тази дата не трябва да бъде 

по-късно от три месеца след 

регистрирането на инициативата в 

съответствие с член 6. 

Всички изявления за подкрепа се 

събират в рамките на срок, който не 

надхвърля 12 месеца от дата, избрана от 

групата на организаторите („срокът на 

събиране“), без да се засяга член 11, 

параграф 6. Тази дата не трябва да бъде 

по-късно от шест месеца след 

регистрирането на инициативата в 

съответствие с член 6. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията посочва в регистъра 

началото и края на срока на събиране. 

2. Комисията посочва в регистъра 

началото и края на срока на събиране. 

Един месец преди да изтече крайният 

срок за събиране на изявления за 

подкрепа Комисията предупреждава 

за това групата на организаторите. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 4 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Събирането на лични данни за 

целите на дадена инициатива в 

рамките на обхвата на настоящата 

директива следва да бъде в пълно 

съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/679. 
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Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на събирането на изявления за 

подкрепа онлайн Комисията създава и 

експлоатира не по-късно от 1 януари 

2020 г. централна система за събиране 

на изявления за подкрепа онлайн в 

съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 

2017/46 на Комисията от 10 януари 

2017 г. 

За целите на събирането на изявления за 

подкрепа онлайн Комисията създава и 

експлоатира не по-късно от 1 януари 

2020 г. централна система за събиране 

на изявления за подкрепа онлайн в 

съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 

2017/46 на Комисията от 10 януари 

2017 г. и подлежаща на Регламент 

(ЕС) 2016/679. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Централната система за събиране на 

изявления за подкрепа онлайн е 

достъпна за лица с увреждания. 

Централната система за събиране на 

изявления за подкрепа онлайн е лесна за 

прилагане и достъпна за лица с 

увреждания. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Данните, събрани чрез индивидуалната 

система за събиране на изявления за 

подкрепа онлайн, се съхраняват на 

територията на държава членка. 

Данните, събрани чрез индивидуалната 

система за събиране на изявления за 

подкрепа онлайн, се съхраняват на 

територията на държава членка, при 

спазване на Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато Комисията получи 

валидна инициатива, във връзка с която 

изявленията за подкрепа са събрани и 

удостоверени в съответствие с 

членове 8—12, тя незабавно публикува 

известие за това в регистъра и предава 

инициативата на Европейския 

парламент, на Съвета, на Европейския 

икономически и социален комитет и на 

Комитета на регионите. 

1. Когато Комисията получи 

валидна инициатива, във връзка с която 

изявленията за подкрепа са събрани и 

удостоверени в съответствие с членове 8 

– 12, тя незабавно публикува известие за 

това в регистъра и предава 

инициативата на Европейския 

парламент, на Съвета, на Европейския 

икономически и социален комитет, на 

Комитета на регионите и на 

националните парламенти. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

В срок от пет месеца след 

публикуването на инициативата в 

съответствие с член 14, параграф 1 и 

след публичното изслушване по 

член 14, параграф 2 Комисията излага в 

съобщение своите правни и 

политически заключения във връзка с 

инициативата, евентуалните действия, 

които възнамерява да предприеме, и 

причините за решението да предприеме 

или да не предприеме действия. 

В срок от пет месеца след 

публикуването на инициативата в 

съответствие с член 14, параграф 1 и 

след публичното изслушване по 

член 14, параграф 2 Комисията излага в 

съобщение своите правни и 

политически заключения във връзка с 

инициативата, евентуалните действия, 

които възнамерява да предприеме, и 

причините за решението да предприеме 

или да не предприеме действия. Тези 

причини са надлежно обосновани и 

разяснени по ясен, изчерпателен и 

подробен начин. Комисията може да 

поиска от Съда на Европейския съюз 

становище относно правните 

аспекти на инициативата, което 

следва да бъде представено без 

неоправдано забавяне. Ако Комисията 

не възнамерява да предприеме 

действие, тя уведомява групата на 

организаторите за възможностите 

да внесат своята инициатива пред 

комисията по петиции, с което им 

дава възможност да продължат 

работата си. 
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Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 15 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 15a 

 Проследяване и действия 

 1.  Когато дадена инициатива е 

била изцяло и успешно регистрирана, 

Комисията предприема необходимите 

законодателни действия, при условие 

че:  

 а) всички процедурни изисквания 

за регистрация на инициативата, в 

съответствие с настоящия 

регламент, са надлежно изпълнени; 

 б)  в срок от 3 месеца след 

публикуването на регистрираната 

инициатива, не са повдигнати 

възражения от Парламента или 

Съвета; 

 в)  в оценката, извършена от 

Комисията, ясно се установява 

необходимост от разглеждане на 

конкретни области от правото на 

Съюза в съответствие със 

съдържанието на регистрираната 

инициатива. 

 2.  Комисията предприема 

действия най-късно в срок от една 

година след публикуването на 

регистрираната инициатива и 

предава на Съвета и на Парламента 

всяко предложение за законодателни 

действия. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Групата на организаторите предоставя 

за публикуване в регистъра и в 

зависимост от случая, на своя уебсайт за 

кампанията информация относно 

източниците на подкрепа и финансиране 

за инициативата, надвишаващи 500 EUR 

на спонсор. 

Групата на организаторите предоставя 

за публикуване в регистъра и в 

зависимост от случая, на своя уебсайт за 

кампанията ясна, точна и 

изчерпателна информация относно 

източниците на подкрепа и финансиране 

за инициативата, надвишаващи 500 EUR 

на спонсор. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията осведомява 

обществеността за съществуването на 

европейската гражданска инициатива 

чрез комуникационни дейности и 

информационни кампании, като по този 

начин допринася за насърчаването на 

активното участие на гражданите в 

политическия живот на Съюза. 

1. Комисията осведомява 

обществеността за съществуването на 

европейската гражданска инициатива 

чрез комуникационни дейности и 

информационни кампании и като 

използва цифрови платформи и 

технологии, за да достигне до и да 

ангажира общността, като по този 

начин допринася за насърчаването на 

активното участие на гражданите в 

политическия живот на Съюза, предвид 

факта, че целенасочените 

комуникационни стратегии, 

включително социалните медии, 

имат решаващо значение за 

повишаване ефективността на 

европейската гражданска 

инициатива и за осигуряване на 

прозрачност. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Комисията също така 

увеличава кампаниите за повишаване 
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на осведомеността на местно, 

национално и европейско равнище, по-

специално сред младите хора. 
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