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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по конституционни въпроси 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1.  подчертава факта, че гражданската инициатива е първият инструмент на 

демокрацията на участието, която дава право на гражданите на ЕС да поемат 

инициативата въз основа на най-малко един милион изявления за подкрепа от 

страна на най-малко една четвърт от държавите – членки на ЕС, като по този начин 

укрепват новия си политически прерогатив, и да поискат от Комисията да 

представи, в рамките на своите правомощия, подходящо предложение по въпроси, 

по които гражданите считат, че е необходим законодателен акт за изпълнение на 

Договорите; 

2.  приветства доклада на Комисията относно Европейската гражданска инициатива 

(ЕГИ) от 31 март 2015 г., с който се потвърждава, че все още има място за 

подобрения на ЕГИ, и се набелязват редица евентуални въпроси с цел 

усъвършенстване на инструмента; приветства също така проверката по собствена 

инициатива на Европейския омбудсман относно функционирането на Европейската 

гражданска инициатива, в която са формулирани 11 конкретни предложения за 

подобряване на процеса на ЕГИ; 

3. счита, че е от съществено значение това, че гражданите могат да допринесат за 

упражняване на законодателните прерогативи на Съюза и да участват пряко в 

инициирането на законодателни предложения; 

4. отбелязва, че повече от шест милиона граждани на ЕС участваха в гражданската 

инициатива, че имаше 51 искания за стартиране на инициатива, от които само три 

инициативи, а именно „Право на вода“ („Right2Water“), „Един от нас“ (One of Us) и 

„Спрете вивисекцията“ (Stop Vivisection) бяха счетени за допустими, и че шестима 

организатори на ЕГИ, което съответства на 30% от всички случаи на отхвърляне, 

оспорват отхвърлянето от страна на Комисията пред Съда на Европейския съюз, 

което показва, че има още много да се направи, за да се гарантира, че ЕГИ разгръща 

пълния си потенциал; отбелязва различните практически трудности, възникнали 

пред организаторите от момента на влизане в сила на регламента през април 2012 г., 

и факта, че броят на инициативите продължава да намалява; 

5.  призовава за извършване на преглед на двойната роля на Комисията, която би могла 

да доведе до конфликт на интереси, като се има предвид, че известен брой 

организатори на ЕГИ признават значението и стойността на нейния принос; във 

връзка с това призовава Комисията да разглежда Парламента също като орган, 

който взема решения, особено поради факта, че той е единствената институция, 

чиито членове се избират пряко от гражданите на ЕС; 

6. призовава Комисията да гарантира цялостна подкрепа, включително 

незадължителни правни консултации – например чрез създаване на ясно определена 

точка за контакт, отговаряща за гражданската инициатива в представителствата на 

Комисията в информационните центрове „Europe Direct“ (Европа директно) във 

всички държави членки, със задачата да предоставя информация и необходимите 
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консултации и подкрепа за гражданските инициативи – с оглед на трудностите, 

пред които са изправени организаторите при определяне на относимите  разпоредби 

на Договора и правни разпоредби, които да послужат за основа на валидна 

инициатива; подчертава обаче, че в случай на отхвърляне Комисията следва да 

обясни на обществеността своя политически избор по подробен, прозрачен и 

разбираем начин и същевременно да уведоми организаторите за относимите правни 

съображения; 

7.  призовава Комисията да разгледа възможността за регистриране само на част от 

инициатива, когато дадена ЕГИ не попада изцяло в рамките на правомощията на 

Комисията; счита, че за такава регистрация би била подходяща предварителна 

консултация с комитета на гражданите заявители; 

8. освен това призовава Комисията да подобри своя интернет портал, така че той да 

стане по-разбираем и лесен за използване, особено по отношение на информацията 

относно нейните правомощия и подкрепата, която може да бъде получена за 

подаване на успешно заявление; счита, че в допълнение към предоставянето на ясен 

списък относно своите правомощия Комисията следва да изясни процедурата за 

регистрация, като се има предвид, че регистрацията на голям брой подадени 

граждански инициативи беше отхвърлена с мотива, че те явно не попадат в рамките 

на компетентността на Комисията; във връзка с това призовава Комисията да 

участва активно, като предоставя на организаторите на Европейски граждански 

инициативи подробни насоки относно тълкуването на относимите правни 

разпоредби; 

9. подчертава необходимостта да се проучи възможността за хармонизирана и по-

ефикасна процедура за подаване на изявления за подкрепа, тъй като е неприемливо 

гражданите на ЕС да бъдат изключвани от подкрепа за граждански инициативи 

поради различни изисквания за подаване на лични данни в държавите членки; 

поради това призовава Комисията да предложи опростени изисквания за подаване 

на данни във всички държави членки с цел да се улесни подписването на дадена 

ЕГИ, независимо от държавата на пребиваване; предлага, с цел улесняване на 

процеса на подписване, да се обмисли създаването на мобилно приложение, 

преустройството на софтуера за събиране на изявления онлайн, и по-специално 

възможността за използване на електронни подписи като средство за 

идентификация, като се отчитат също така нуждите на хората с увреждания; 

призовава държавите членки спешно да извършат преглед на изискването за 

предоставяне на личен идентификационен номер на изявлението за подкрепа с 

оглед на евентуалното премахване на това изискване, тъй като такова изискване би 

могло да представлява ненужна бюрократична тежест за събирането на изявления за 

подкрепа и също така ненужен начин за проверка на самоличността на дадено 

подписало лице; 

10. призовава Комисията да използва всички обществени канали за комуникация за 

повишаване на осведомеността за Европейската гражданска инициатива и да 

предприеме необходимите мерки, за да осигури нейната прозрачност, както и да 

улесни комуникацията във връзка с текущи Европейски граждански инициативи, 

например чрез създаване на приложения с информация, уведомления и 

възможността за онлайн регистрация; подчертава, че активното обществено участие 
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в Европейски граждански инициативи зависи също така в решаваща степен от това 

те да бъдат разгласявани в държавите членки, и следователно предлага 

националните парламенти на държавите членки да споменават Европейската 

гражданска инициатива на своите официални уебсайтове; 

11. подчертава своята позиция, че автоматичната връзка между регистрацията на 

дадена гражданската инициатива и датата на започване на дванадесетмесечния 

период за събиране на изявления за подкрепа следва да бъде премахната и че 

организаторите на ЕГИ следва да имат възможност да определят датата за започване 

на тяхната ЕГИ в рамките на три месеца след регистрирането ѝ от Комисията;  

12. отбелязва също така, че периодът на събиране на изявления за подкрепа може да 

бъде удължен на 18 месеца; 

13. отбелязва, че за организаторите на граждански инициативи са възникнали въпроси 

за правната отговорност поради факта, че на гражданските комитети липсва 

правосубектност, и че този проблем може да бъде решен само чрез преразглеждане 

на регламента; призовава Комисията да проучи възможността за предоставяне на 

правосубектност на гражданските комитети, посочени в член 3, параграф 2 от 

регламента; призовава освен това за предприемане на мерки за намаляване на риска, 

за да се насърчат членовете на комитета на ЕГИ да предприемат конкретни 

инициативи; 

14. приветства готовността на Европейския икономически и социален комитет да 

предоставя безплатно преводачески услуги за инициатори, като по този начин 

улеснява разпространението на гражданските инициативи на всички официални 

езици, особено като се има предвид, че използването на родния език е гражданско 

право; признава, че това е значителен принос за подпомагане на гражданите, който 

им предоставя възможност да популяризират по-ефективно своите опасения сред 

населението на ЕС; 

15. подчертава значението на институционалния баланс в процеса на оценяване на 

заявленията след регистрацията, след като дадена ЕГИ бъде представена на 

Комисията, съгласно предвиденото в член 9 от регламента; поради това призовава 

Комисията да проучи възможността за включване на компетентните европейски 

институции и органи, като Европейския парламент, Европейския омбудсман, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите; 

16. отбелязва важната роля на Европейския омбудсман в проверката на разглеждането 

на заявления за ЕГИ от страна на Комисията, и по-специално случаите на 

отхвърляне на регистрация на ЕГИ; 

17. призовава Комисията своевременно да представи подходящо предложение за 

преразглеждане на Регламента относно гражданската инициатива и Регламента за 

изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията с цел да се отговори на очакванията на 

европейските граждани и гражданската инициатива да стане по-лесна за използване, 

за да може да разгърне напълно своя потенциал. 
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