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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по конституционни въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че гражданството на Съюза, предвидено в член 20 от ДФЕС, в 
допълнение към предоставянето на посочените в този член права, а именно 
правото на свободно движение и пребиваване на територията на държавите 
членки, правото да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейски 
парламент и в общинските избори в държавата членка, в която пребивават, 
правото при необходимост на консулска закрила от друга държава членка и 
правото на петиции и на подаване на жалби до Европейския омбудсман на всеки 
от езиците на Договора, има също така по-широкообхватно въздействие и 
предоставя права в областта на демократичното участие, както следва от член 11 
от ДЕС и член 24 от ДФЕС, както и от глава V от Хартата на основните права на 
Европейския съюз, наред с други правни основания;

2. счита, че институциите на ЕС следва да увеличат усилията си за гарантиране на 
по-голяма ефективност на упражняването на избирателните права на гражданите 
на Съюза с оглед на ефективното справяне с проблема, свързан с намаляващата 
избирателна активност; подчертава факта, че изборното законодателство в много 
държави членки продължава да бъде сложно или дискриминационно и понякога 
създава прекалено големи пречки за упражняването на правото на глас или дори 
пряко го възпрепятства, особено в случая на граждани на ЕС, упражнили правото 
си на свободно движение, чийто брой се оценява на 15 милиона души; призовава 
Комисията да предприеме последващи действия по отношение на лишаването от 
избирателни права на граждани на ЕС, които живеят в друга държава членка, и да 
предложи конкретни действия за защита на политическите им права; настоятелно 
призовава Комисията да призове държавите членки активно да подкрепят най-
добрите практики, които помагат на гражданите на ЕС да избират и да бъдат 
избирани в изборите за Европейски парламент съгласно член 22, параграф 2 от 
ДФЕС, включително публикуването на изборните закони най-малко една година 
преди изборите за ЕС, борбата с фалшивите новини и с всякакви популистки 
изказвания и насърчаването на образованието и медийния плурализъм; счита, че 
публичните и частните медии следва да представят възгледите на членовете на 
Европейския парламент по начин, който да гарантира обективност и плурализъм;

3. припомня, че Съдът на Европейския съюз (Съд на ЕС) спомогна за положителния 
напредък по отношение на понятието за гражданство до степен, в която някои 
аспекти придобиха относителна автономност през призмата на европейската 
конституционна структура; припомня, че член 20 от ДФЕС не допуска 
национални мерки, които водят до лишаване на гражданите на Съюза от 
възможността действително да се ползват от най-съществената част от правата, 
които са им предоставени въз основа на статута им на граждани на Съюза1;

4. припомня, че съгласно член 17 от ДЕС назначаването на председателя на 
Комисията трябва да отчита резултата от изборите за Европейски парламент; 

                                               
1 Решение на Съда (голям състав) от 8 март 2011 г., Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de l'emploi 
(ONEm), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124.
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подчертава политическото значение и символизма на тази фигура по отношение 
на гражданството на ЕС и счита, че председателят на следващата Комисия следва 
да бъде предложен от Европейския съвет измежду водещите кандидати 
(„Spitzenkandidaten“), които могат да съберат повече обща подкрепа в рамките на 
отделните групи на Европейския парламент;

5. твърдо вярва, че принципът на недискриминация е крайъгълен камък на 
европейското гражданство и както общ принцип, така и основна ценност в 
правото на ЕС съгласно член 2 от ДЕС; подчертава по-специално, че с член 10 от 
ДФЕС се забранява дискриминацията, основана на пол, расов или етнически 
произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, 
при определянето и прилагането на политиките и дейностите; припомня, че 
член 21 от Хартата на основните права също забранява дискриминацията на тези 
основания, както и на основание генетични характеристики, език, религия или 
убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално 
малцинство, имотно състояние или рождение; припомня, че Директивата за равно 
третиране без разлика на расата (2000/43/ЕО)2 въведе забрана за дискриминация 
въз основа на раса или етнически произход в контекста на заетостта; припомня, че 
Директивата за равенството между половете относно достъпа до стоки и услуги 
(2004/113/ЕО)3 и Директивата за равенството между половете (2006/54/ЕО)4

гарантират равно третиране само по отношение на социалната сигурност; 
изразява съжаление относно факта, че след повече от 10 години от изтичането на 
крайния срок за транспониране на директивите, те все още не се прилагат;

6. изразява съжаление във връзка с това, че десетилетие след публикуването на 
предложението на Комисията Съветът все още блокира Директивата за борба с 
дискриминацията, с която се прилага принципът на равно третиране извън пазара 
на труда и се разширява защитата срещу дискриминация чрез хоризонтален 
подход; счита, че предстоящите председателства на Съвета следва да се стремят 
да представят позиция относно Директивата до края на мандата;

7. повтаря резултатите от публичното изслушване относно възстановяване на 
доверието на гражданите в европейския проект, проведено от комисията по 
петиции през юни 2017 г., в което, наред с другото, се подчертава необходимостта 
от по-нататъшното отваряне и от увеличаването на прозрачността на процеса на 
ЕС за вземане на решение по отношение на всички граждани на Съюза; счита, че 
прякото участие на гражданите и пълната прозрачност на всички етапи на 
процесите на вземане на решение на ЕС са от ключово значение за укрепването на 
демократичните права на гражданите и за борба с демократичния дефицит на 
равнището на ЕС; настоява за това, че водейки надеждно борбата с корупцията, 
Съюзът би направил изключително важна стъпка не само по отношение на 
гарантирането на добра администрация във всички държави членки и на защитата 

                                               
2 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно 
третиране на лица без разлика на расата или етническия произход, ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
3 Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане на принципа на 
равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на 
стоки и услуги, ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.
4 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на 
принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и 
професиите, OВ L 204, 26.7.2006 г., стp. 23.
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на общите интереси на данъкоплатците, но и по отношение на укрепването на 
своя имидж в очите на гражданите на ЕС; счита, че ЕС следва да служи за пример 
и да прилага най-високи стандарти за предотвратяване на всички конфликти на 
интереси, също така по отношение на назначенията на съответните длъжности в 
институциите и агенциите на ЕС; изразява съжаление във връзка с 
неотдавнашните случаи на кадрова въртележка на членове на Комисията, които 
подкопават имиджа на Съюза в очите на обществеността;

8. припомня, че за да се гарантира ефективното прилагане на правото на Съюза от 
страна на държавите членки по отношение на всички свързани с гражданството 
права, произтичащи от Договорите, и по-специално правото на свободно 
движение, Комисията е задължена да изпълнява изцяло задълженията си по 
членове 258 – 260 от ДФЕС в качеството си на пазител на Договорите; 
настоятелно призовава Комисията да използва за тази цел всички инструменти и 
механизми, с които разполага; подчертава, че е важно дейностите на Съюза за 
вземане на решения и прилагане да станат по-ефективни и видими, за да се 
гарантира, че общественото възприятие за ЕС от страна на гражданите на Съюза е 
по-добре информирано;

9. позовава се на своята резолюция от 12 декември 2017 г. относно Доклада относно 
гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на 
демократична промяна5, в която, наред с другото, се подчертава, че тези права и 
задължения, заложени в Договора, не може да бъдат ограничавани неоснователно 
от страна на държавите членки; подчертава, че успешното упражняване на 
свързаните с гражданството права предполага, че всички права и свободи, 
заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, се спазват от 
държавите членки;

10. приканва всички европейски институции да се борят с феномена „виновен е 
Брюксел“, изразяващ се в това, че държавите членки прехвърлят на Европейския 
съюз отговорността за решенията, които сами са взели като членове на Съвета на 
Европейския съюз; призовава Съвета за по-голяма прозрачност по отношение на 
процесите му на вземане на решения;

11. призовава за интегриране на принципа на равенство между половете и на 
свързаните с пола аспекти във всички процеси на оценка и преценка на 
настоящите законодателни текстове и на бъдещите предложения, свързани с 
гражданството;

12. припомня приноса на политическите партии на европейско равнище за 
„формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на 
гражданите на Съюза“ (член 10, параграф 4 от ДЕС); призовава поради това да се 
предостави на отделните граждани на ЕС възможността пряко да подават заявка 
за членство в политическите партии на европейско равнище;

13. счита, че възможността съгласно член 22, параграф 1 от ДФЕС за упражняване на 
избирателни права на общинско равнище от страна на гражданите на Съюза е 
важно следствие, свързано с правото на свободно движение и на гражданството на 

                                               
5 ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 11.
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Съюза; заявява, че демокрацията на участието на равнището на ЕС би била по-
ефективна чрез установяването на наистина демократично управление, способно 
да гарантира пълна прозрачност, ефективна защита на основните права, пряко 
участие на гражданите в процесите на ЕС за вземане на решения и включване на 
приоритетите на гражданите на ЕС в политическата програма на ЕС; счита, че 
инструментите за участие и пряка демокрация трябва да бъдат укрепени с цел 
също така увеличаване на политическото участие на гражданите в местните и 
националните общности; настоятелно призовава Комисията в това отношение да 
задълбочи най-добрите практики също така за насърчаване на по-висока 
избирателна активност в общинските и местните избори в целия Съюз, и по-
специално чрез образователни дейности, повишаване на осведомеността за 
важността на местните избори, информиране за правата на гражданите на ЕС в 
тази област и пряко насърчаване на участието в такива избори; признава, че 
трябва да бъде преодоляно сегашното положение, при което гражданите на някои 
държави членки губят правото си на глас в националните избори в държавите си 
на произход, като същевременно нямат и право да гласуват в националните 
избори на държавата си на пребиваване; потвърждава становището си, че това 
лишаване от избирателни права на граждани на ЕС е несъвместимо с правото им 
съгласно Договора да участват пълноценно в демократичния живот на Съюза;

14. припомня, че правото на петиции съгласно член 227 от ДФЕС представлява 
официален канал за преки контакти на гражданите с институциите на ЕС, за 
посочване от тяхна страна на недостатъците и несъответствията в правото на ЕС 
във връзка с целта за постигане на пълна защита на икономическите, социалните и 
културните права и за подаване на сигнали за неправилното прилагане или 
транспониране на правото на Съюза от националните органи; отбелязва, че макар 
гражданите в целия Съюз да са наясно с правото на петиция, продължава да 
липсва ефективност от страна на институциите на ЕС по отношение на 
разглеждането и разрешаването на проблемите, за които гражданите съобщават 
чрез петиции; призовава институциите на ЕС да приемат ефективна стратегия, 
насочена към гарантиране на пълна защита на основните права на гражданите, и 
да положат повече усилия за сътрудничество с националните, регионалните и 
местните органи, особено в областите на политиката, във връзка с които се 
подават най-голям брой петиции, а именно: околната среда, основните права (по-
специално избирателните права и правата на детето), свободното движение на 
хора, социалните въпроси и заетостта, дискриминацията и имиграцията;

15. подчертава, че правото на петиция до Европейския парламент е основен елемент 
от гражданството на Съюза; отново заявява, че съгласно член 227 от ДФЕС и 
член 44 от Хартата на основните права всеки гражданин на Съюза, както и всяко 
физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според 
устройствения си акт в държава членка, има право на петиции; припомня важната 
връзка между процеса на внасяне на петиции и дейностите на Комисията по 
наблюдаване и гарантиране на спазването съгласно членове 258 – 260 от ДФЕС; 
призовава всички институции на ЕС, както и държавите членки да насърчават 
извършването на информационни и образователни дейности относно правото на 
петиция сред всички граждани на Съюза като инструмент за насърчаване на 
демокрацията на участието и повишаване на гражданското участие; подчертава, 
че е наложително да се осигури пълна достъпност до институциите на ЕС и до 
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съдържанието на техните политики, включително чрез цифровите технологии и за 
хората с увреждания;

16. подчертава значението на правото на всеки гражданин на Съюза и на всяко 
физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според 
устройствения си акт в държава членка, да сезира Европейския омбудсман 
съгласно членове 24 и 228 от ДФЕС с жалби, свързани със случаи на лошо 
администриране в дейността на институциите на ЕС, по-специално по отношение 
на правото на достъп до публични документи; призовава за повишаване на 
осведомеността на всички граждани на Съюза относно това право както от страна 
на институциите на ЕС, така и от страна на държавите членки; отбелязва, че 
обръщането на гражданите към една открита, ефикасна и независима европейска 
администрация продължава да бъде от съществено значение за ефективното 
упражняване на това право в съответствие с член 41 от Хартата на основните 
права; припомня член 1 от ДЕС, съгласно който решенията следва да се вземат 
възможно най-близо до гражданите; припомня решаващия принос на службата на 
Европейския омбудсман за повишаване на цялостната прозрачност и откритост на 
процесите на вземане на решения и законодателните процеси на ЕС, като по този 
начин се подкрепя активното участие на гражданите на Съюза в тях и се 
повишава тяхното доверие; напълно подкрепя в този контекст препоръките на 
Европейския омбудсман в стратегическото проучване OI/2/2017/TE относно 
прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните 
органи на Съвета на ЕС;

17. предлага преразглеждане на Регламент 1049/20016 относно достъпа до документи, 
за да се укрепи това право, упражнявано от гражданите и гражданското общество 
на ЕС;

18. изразява твърдо убеждение, че прозрачността е съществена съставна част на 
принципите на правовата държава и че гаранцията за нейното спазване през целия 
законодателен процес се отразява на ефективното упражняване на правото на 
гражданите да избират и да бъдат избирани, както и на други права, като правото 
на свобода на изразяване на мнение, и по-специално неговия аспект, свързан със 
свободата на словото и правото на получаване на информация; счита също така, 
че поощряването на активно европейско гражданство налага създаване на 
възможности за обществен контрол, преглед и оценка на процеса и възможност за 
оспорване на резултата; подчертава, че това би допринесло за постепенното 
запознаване на гражданите с основните концепции на законодателния процес и би 
насърчило аспектите на участието в демократичния живот на Съюза;

19. счита, че многоезичието в рамките на институциите и във взаимодействието им с 
гражданите е важен аспект на укрепването на понятието за гражданство на ЕС; 
призовава за полагане на повече усилия за гарантиране на възможно най-голям 
достъп до официалните документи не само на трите работни езика, но и в други 
езикови версии;

                                               
6 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно 
публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, ОВ L 145, 
31.5.2001 г., стр. 43.
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20. насърчава държавите членки да отдават в учебните си програми по-голямо 
значение на политическото образование по въпросите на ЕС, наред с другото, по 
правата на гражданите на ЕС, и да адаптират съответно обучението на учителите;

21. отбелязва връзката между правата, свързани с гражданството на Съюза, и 
Европейския стълб на социалните права; подчертава, че правото на свободно 
движение и работа в Съюза може да бъде засилено единствено чрез допълнителни 
законодателни мерки, които да гарантират равни възможности и достъп до пазара 
на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и социално 
приобщаване в целия ЕС; призовава Комисията да предприеме конкретни мерки 
за постигане на напредък в прилагането на Европейския стълб на социалните 
права; призовава държавите членки към пълно и ефективно изпълнение на 
Регламент (ЕО) № 987/20097 за установяване процедурата за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност с 
цел гарантиране на преносимостта на социалноосигурителните обезщетения 
(включително държавни пенсии, здравни осигуровки, обезщетения при 
безработица и семейни обезщетения);

22. подчертава необходимостта да се изоставят мерките за бюджетни ограничения и 
да се приемат ефективни и последователни политики на равнището на ЕС с цел 
гарантиране на пълна заетост и достатъчна социална защита, най-високи нива на 
образование и обучение и най-добра степен на защита за човешкото здраве и 
околната среда;

23. изразява съжаление относно съществуващите клаузи за неучастие на някои 
държави членки по отношение на части от Договорите, които подкопават и де 
факто създават разлики по отношение на правата на гражданите, предвидени да 
бъдат равни съгласно Договорите;

24. счита, че преразглеждането на правната уредба, уреждаща Европейската 
гражданска инициатива (ЕГИ), представлява възможност за увеличаване на 
участието на гражданите в процеса на създаване на политиките на ЕС, като 
инструментът бъде направен по-малко бюрократичен, по-достъпен и по-
ефективен; подчертава, че ресурсите за достатъчно инфраструктура и подкрепа за 
цялостното осъществяване на ЕГИ трябва да бъдат осигурени от Съюза; 
припомня, че гражданските инициативи заслужават достатъчно внимание от 
страна на институциите на ЕС, както беше подчертано в неотдавнашната съдебна 
практика на Съда на ЕС (дело T-646/13, Minority SafePack – one million signatures 
for diversity in Europe/Европейска комисия); подчертава необходимостта от 
разработване на по-всеобхватни правила и по-добри практики по отношение на 
политическите и правните последващи действия, предприемани във връзка с 
успешните ЕГИ;

25. признава, че Брексит е прецедент, в който граждани на ЕС биват лишавани от 
своето гражданство на ЕС и от свързаните с него права, привилегии и защита; 
припомня, че когато гражданство на ЕС вече е предоставено, трябва да се 
гарантира, че лицата, които са използвали неговите привилегии, няма да се озоват 
в положение на правна несигурност при отпадането му, особено ако това е против 

                                               
7 OВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.
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собствената им воля, както се наблюдава при оттеглянето на Обединеното 
кралство от Съюза; призовава за гарантиране на правата на гражданите в отделно 
от текущите преговори за Брексит споразумение, с което тези права да бъдат 
извадени от политическия процес и защитата им да бъде гарантирана дори ако не 
бъде постигнато съгласие; обмисля възможността за доживотно гражданство на 
ЕС или за форма на асоциирано гражданство за лицата с отнето гражданство на 
ЕС;

26. счита, че СОЛВИТ следва да бъде допълнително интегрирана и да стане по-
ефикасна, следва да получи допълнителни правомощия, за да се справя с въпроси, 
свързани със правата на свободно движение, включително правото на влизане, 
както и с въпроси, свързани с пребиваването и дискриминацията, преди да се 
търси правна или административна защита, като така се пестят време и нуждата 
на гражданите да търсят правна защита и се откликва навреме на техните 
проблеми;

27. счита, че програмите, свързани с гражданството на ЕС, като „Еразъм+“ или 
„Европа за гражданите“, заедно с други инициативи, насочени към насърчаване на 
демократичното участие в живота на Съюза, като краудсорсинг, са елементи от 
ключово значение, които трябва да бъдат възобновени и стимулирани в рамките 
на предстоящата многогодишна финансова рамка;

28. счита, че Хартата на основните права, включена в Договора от Лисабон, е 
правният акт с най-голямо значение, както символично, така и по отношение на 
съдържанието, за определянето на гражданството на ЕС; изразява съжаление, че 
член 51 от нея, съчетан с периодично повтарящи се ограничителни тълкувания, 
често прави прилагането ѝ невъзможно;

29. счита, че въпреки усилията на европейските институции все още в много от 
държавите членки не се повишава осведомеността по въпроса с правата, като това 
се оказва една от основните пречки за пълното упражняване на правата, 
произтичащи от статута на гражданина на ЕС;

30. подчертава, че корпусът от права и задължения, произтичащи от гражданството 
на Съюза, не може да бъде ограничаван по неоправдан начин;

31. призовава държавите членки да информират по-добре гражданите на ЕС относно 
техните права и задължения и да улеснят спазването в еднаква степен на тези 
права както в техните държави по произход, така и във всички други държави 
членки;

32. припомня, че Договорът от Лисабон определя процедурата за собственото си 
преразглеждане, предвидено в член 48 от ДЕС; подчертава, че това е ценен 
инструмент за допълнително подобряване на възможностите, свързани с 
гражданството на ЕС; отбелязва, че от последното преразглеждане на Договора 
изминаха 10 години – един от най-дългите периоди без преразглеждане през 
последните десетилетия; счита, че обстоятелствата, свързани с Брексит, 
предоставят ясна обосновка и уникален стимул за започване на нов процес на 
преразглеждане; предлага за тази цел да бъде започнат нов Европейски конвент.
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