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Изменение 61
Íñigo Méndez de Vigo

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С Договора за Европейския съюз се 
укрепва гражданството на Съюза и се 
засилва допълнително демократичното 
функциониране на Съюза, като се 
предвижда, inter alia, че всеки 
гражданин има право да участва в 
демократичния живот на Съюза и че 
най-малко един милион граждани на 
Съюза, граждани на значителен брой 
държави-членки, могат да поемат 
инициативата да приканят
Европейската комисия да представи 
подходящо предложение, в рамките на 
предоставените й правомощия, по 
въпроси, за които тези граждани 
считат, че за целите на прилагането 
на Договорите е необходим 
юридически акт на Съюза.

(1) С Договора за Европейския съюз се 
укрепва гражданството на Съюза и се 
засилва допълнително демократичното 
функциониране на Съюза, като се 
предвижда, inter alia, че всеки 
гражданин има право да участва в 
демократичния живот на Съюза чрез 
европейската гражданска 
инициатива. Този инструмент 
предоставя на гражданите 
възможността да се обърнат пряко 
към Комисията и да я приканят да 
представи подходящо предложение в 
рамките на своите правомощия.

Or. es

Изменение 62
Andreas Mölzer

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С Договора за Европейския съюз се 
укрепва гражданството на Съюза и се 
засилва допълнително 
демократичното функциониране на 
Съюза, като се предвижда, inter alia, че 
всеки гражданин има правото да участва 

(1) С Договора за Европейския съюз се 
предвижда, че всеки гражданин има 
правото да участва в демократичния 
живот на Съюза и че най-малко един 
милион граждани на Съюза, които са 
граждани на значителен брой държави-
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в демократичния живот на Съюза и че 
най-малко един милион граждани на 
Съюза, които са граждани на значителен 
брой държави-членки, могат да поемат 
инициативата да приканят Комисията да 
представи подходящо предложение, в 
рамките на предоставените ѝ
правомощия, по въпроси, за които тези 
граждани считат, че за целите на 
прилагането на Договорите е необходим 
юридически акт на Съюза.

членки, могат да поемат инициативата 
да приканят Комисията да представи 
подходящо предложение, в рамките на 
предоставените ѝ правомощия, по 
въпроси, за които тези граждани считат, 
че за целите на прилагането на 
Договорите е необходим юридически 
акт на Съюза.

Or. de

Изменение 63
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С Договора за Европейския съюз се 
укрепва гражданството на Съюза и се 
засилва допълнително 
демократичното функциониране на 
Съюза, като се предвижда, inter alia, 
че всеки гражданин има право да 
участва в демократичния живот на 
Съюза и че най-малко един милион 
граждани на Съюза, граждани на 
значителен брой държави-членки, могат 
да поемат инициативата да приканят 
Европейската комисия да представи 
подходящо предложение, в рамките на 
предоставените Й правомощия, по 
въпроси, за които тези граждани считат, 
че за целите на прилагането на 
Договорите е необходим юридически 
акт на Съюза.

(1) В Договора за Европейския съюз се 
предвижда, че най-малко един милион 
граждани на Съюза, граждани на 
значителен брой държави-членки, могат 
да поемат инициативата да приканят 
Европейската комисия да представи 
подходящо предложение, в рамките на 
предоставените Й правомощия, по 
въпроси, за които тези граждани считат, 
че за целите на прилагането на 
Договорите е необходим юридически 
акт на Съюза.

Or. en
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Изменение 64
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Договорът за Европейския съюз не 
предвижда изрично лица, които не са 
граждани на ЕС, но постоянно 
пребивават в Съюза, да участват в 
граждански инициативи, но той също 
така не забранява, нито 
възпрепятства това.

Or. en

Изменение 65
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Европейският съвет следва да 
обмисли изменение на Договорите, с 
което изрично да се предвиди правото 
на лица, които не са граждани на ЕС, 
но постоянно пребивават в ЕС, да 
участват в граждански инициативи.

Or. en

Изменение 66
Íñigo Méndez de Vigo

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Посочените процедури и условия
следва да бъдат ясни, разбираеми, лесни 
за прилагане и пропорционални на 

(3) Процедурите и условията, 
уреждащи гражданската 
инициатива,  следва да бъдат ясни, 



PE452.836v01-00 6/81 AM\839497BG.doc

BG

естеството на гражданската 
инициатива.

разбираеми, лесни за прилагане и 
пропорционални на нейното естество, 
като следва също така да осигуряват 
разумен баланс между права и 
задължения. 

Or. es

Изменение 67
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Гражданите могат да бъдат 
разубедени да организират 
граждански инициативи поради 
свързаните с това разходи. 
Комисията следва да изготви 
предложение, с което да се предвиди 
финансова подкрепа за гражданските 
инициативи.

Or. en

Изменение 68
Morten Messerschmidt

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Необходимо е да се установи 
минималният брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
гражданите. С цел да се гарантира, че 
дадена гражданска инициатива е 
представителна за интересите на Съюза, 
този брой следва да се определи на една 
трета от държавите-членки.

(5) Необходимо е да се установи 
минималният брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
гражданите. С цел да се гарантира, че 
дадена гражданска инициатива е
представителна за интересите на Съюза, 
този брой следва да се определи на две 
държави-членки.

Or. en
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Обосновка

Следствие от изменението на член 2, параграф 1.

Изменение 69
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Необходимо е да се установи 
минималният брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
гражданите. С цел да се гарантира, че 
дадена гражданска инициатива е 
представителна за интересите на Съюза, 
този брой следва да се определи на една 
трета от държавите-членки.

(5) Необходимо е да се установи 
минималният брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
гражданите. С цел да се гарантира, че 
дадена гражданска инициатива е 
представителна за интересите на Съюза, 
този брой следва да се определи на три 
държави-членки.

Or. en

Изменение 70
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Необходимо е да се установи 
минималният брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
гражданите. С цел да се осигури, че 
дадена гражданска инициатива е 
представителна за интерес на Съюза, 
този брой следва да се определи на 
една трета от държавите-членки.

(5) Необходимо е да се установи 
минималният брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
гражданите. Този праг следва да 
гарантира, че дадена гражданска 
инициатива е представителна за интерес 
на Съюза, но изискванията не следва 
да са прекалено обременяващи. 
Следователно той следва да се 
определи на една шеста от държавите-
членки.

Or. de
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Изменение 71
Íñigo Méndez de Vigo

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Необходимо е да се установи 
минималният брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
гражданите. С цел да се осигури, че 
дадена гражданска инициатива е 
представителна за интерес на Съюза, 
този брой следва да се определи на една 
трета от държавите-членки.

(5) Необходимо е да се установи 
минимален брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
гражданите. С цел да се осигури, че 
дадена гражданска инициатива е 
представителна за интерес на Съюза, 
този брой следва да се определи на една 
пета от държавите-членки.

Or. es

Изменение 72
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Станимир Илчев, Diana Wallis

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Необходимо е да се установи 
минималният брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
гражданите. С цел да се гарантира, че 
дадена гражданска инициатива е 
представителна за интересите на 
Съюза, този брой следва да се определи 
на една трета от държавите-членки.

(5) Необходимо е да се установи 
минималният брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
поддръжниците. С цел да се гарантира, 
че дадена гражданска инициатива 
произхожда от значителен брой 
държави-членки, този брой следва да се 
определи на девет.

Or. en

Обосновка

Член 20, параграф 2 от Договора за Европейския съюз предвижда, че девет държави-
членки установяват засилено сътрудничество.
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Изменение 73
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Необходимо е да се установи 
минималният брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
гражданите. С цел да се гарантира, че 
дадена гражданска инициатива е 
представителна за интересите на Съюза, 
този брой следва да се определи на една 
трета от държавите-членки.

(5) Необходимо е да се установи 
минималният брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
гражданите. С цел да се гарантира, че 
дадена гражданска инициатива е 
представителна за интересите на Съюза, 
този брой следва да се определи на една 
пета от държавите-членки.

Or. en

Изменение 74
Andreas Mölzer

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Необходимо е да се установи 
минималният брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
гражданите. С цел да се осигури, че 
дадена гражданска инициатива е 
представителна за интерес на Съюза, 
този брой следва да се определи на една 
трета от държавите-членки.

(5) Необходимо е да се установи 
минималният брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
гражданите. С цел да се осигури, че 
дадена гражданска инициатива е 
представителна за интерес на Съюза, 
този брой следва да се определи на една 
четвърт от държавите-членки.

Or. de

Изменение 75
Matthias Groote

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Необходимо е да се установи 
минималният брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
гражданите. С цел да се осигури, че 
дадена гражданска инициатива е 
представителна за интерес на Съюза, 
този брой следва да се определи на една 
трета от държавите-членки.

(5) Необходимо е да се установи 
минималният брой държави-членки, от 
които трябва да произхождат 
гражданите. С цел да се осигури, че 
дадена гражданска инициатива е 
представителна за интерес на Съюза, 
този брой следва да се определи на една 
четвърт от държавите-членки.

Or. de

Изменение 76
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Станимир Илчев, Guy Verhofstadt, Alexandra Thein

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Във връзка с това е целесъобразно 
също така да се установи минималният 
брой граждани, произхождащи от всяка 
една от тези държави-членки. С цел да 
се осигурят подобни условия за 
гражданите при подкрепата на дадена 
гражданска инициатива, този 
минимален брой следва да бъде 
регресивно пропорционален на 
големината на всяка държава-членка.
От съображения за яснота той 
следва да бъде посочен за всяка 
държава-членка в приложение към 
настоящия регламент.

(6) Във връзка с това е целесъобразно 
също така да се установи минималният 
брой граждани, произхождащи от всяка 
една от тези държави-членки. С цел да 
се осигурят справедливи условия за 
гражданите от всички националности, 
този минимален брой следва да бъде 
регресивно пропорционален на 
разпределението на местата в 
Европейския парламент съгласно 
формулата, която се договаря 
периодично.

Or. en

Обосновка

Разпределението на местата в Европейския парламент ще се променя регулярно в 
съответствие с формула, съобразена изцяло с принципа на регресивна 
пропорционалност.
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Изменение 77
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Във връзка с това е целесъобразно 
също така да се установи минималният 
брой граждани, произхождащи от всяка 
една от тези държави-членки. С цел да 
се осигурят подобни условия за 
гражданите при подкрепата на дадена 
гражданска инициатива, този 
минимален брой следва да бъде 
регресивно пропорционален на 
големината на всяка държава-членка.
От съображения за яснота той 
следва да бъде посочен за всяка 
държава-членка в приложение към 
настоящия регламент.

(6) Във връзка с това е целесъобразно 
също така да се установи минималният 
брой граждани, произхождащи от всяка 
една от тези държави-членки. С цел да 
се осигурят справедливи условия за 
гражданите от всички националности, 
този минимален брой следва да бъде 
регресивно пропорционален на 
разпределението на местата в 
Европейския парламент съгласно 
формулата, която се договаря 
периодично.

Or. en

Обосновка

Разпределението на местата в Европейския парламент ще се променя регулярно в 
съответствие с формула, съобразена изцяло с принципа на регресивна 
пропорционалност.

Изменение 78
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целесъобразно е да се определи 
минимална възраст за гражданите, 
които желаят да подкрепят дадена 
гражданска инициатива. Тази 
възраст следва да бъде възрастта, на 
която гражданите получават 
правото да гласуват на изборите за 

заличава се
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Европейски парламент.

Or. en

Изменение 79
Andreas Mölzer

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целесъобразно е да се определи 
минимална възраст за гражданите, 
които желаят да подкрепят дадена 
гражданска инициатива. Тази възраст 
следва да бъде възрастта, на която 
гражданите получават правото да 
гласуват на изборите за Европейски 
парламент.

(7) Целесъобразно е да се определи 
минимална възраст за гражданите, 
които желаят да подкрепят дадена 
гражданска инициатива. Тази възраст 
следва да бъде възрастта, на която 
гражданите получават правото да 
гласуват на изборите за Европейски 
парламент в съответната държава-
членка.

Or. de

Изменение 80
Enrique Guerrero Salom

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целесъобразно е да се определи 
минимална възраст за гражданите, 
които желаят да подкрепят дадена 
гражданска инициатива. Тази възраст 
следва да бъде възрастта, на която 
гражданите получават правото да 
гласуват на изборите за Европейски 
парламент.

(7) Целесъобразно е да се определи 
минимална възраст за гражданите, 
които желаят да подкрепят дадена 
гражданска инициатива. Тази възраст 
следва да бъде възрастта, предвидена 
от всяка държава членка, като за 
референция се вземат изборите за 
Европейски парламент.

Or. es
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Изменение 81
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Трябва да се гарантира, че всички 
законно пребиваващи жители на 
държавите-членки, независимо от 
пол, расов или етнически произход, 
увреждания, сексуална ориентация, 
религия или вярвания, имат еднакви 
права да участват в гражданска 
инициатива като организатори или 
като поддръжници, както и че се 
спазват принципите на липса на 
дискриминация. Информацията 
относно гражданската инициатива 
следва да бъде достъпна и лесно 
разбираема за всеки.

Or. en

Изменение 82
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантират 
последователността и прозрачността на 
предложените граждански инициативи, 
следва да бъде задължително 
регистрирането на такива инициативи 
на уебсайт, предоставен от Комисията, 
преди да започне събирането на 
необходимите изявления за подкрепа от 
гражданите; предложения, които са 
обидни или лишени от сериозни 
намерения следва да не бъдат 
регистрирани, а Комисията следва да 
отхвърля регистрацията на 
предложения, които са отявлено в 

(8) За да се гарантират 
последователността и прозрачността на 
предложените граждански инициативи и 
за да се избягва ситуация, при която 
са събрани подписи за предложение, 
което не попада в приложното поле 
на настоящия регламент, следва да 
бъде задължително регистрирането на 
такива инициативи на уебсайт, 
предоставен от Комисията, преди да 
започне събирането на необходимите 
изявления за подкрепа от гражданите.
Предложения, които не са граждански 
инициативи съгласно настоящия 
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разрез с ценностите на Съюза. 
Комисията следва да извършва 
регистрацията в съответствие с общите 
принципи на добрата администрация.

регламент, следва да не бъдат 
регистрирани. Регистрацията е 
административна процедура, целяща 
да подбере инициативите, които 
попадат в приложното поле на 
настоящия регламент; 
регистрацията следва да се базира 
само на правни основания и в никакъв 
случай не следва да е възможен 
отказът за регистрация от 
съображения за политическа 
целесъобразност. Комисията следва да 
извършва регистрацията в съответствие 
с ясен списък с критерии за 
допустимост, приет от Комисията.

В случай на отказ за регистрация 
всеки гражданин следва да има 
възможността да установи по бърз и 
лесен начин посредством подходяща 
интернет страница коя инициатива 
е била отхвърлена и на какви 
основания. В такива случаи 
организаторите на инициативата 
следва да бъдат информирани 
относно всички възможни съдебни и 
извънсъдебни средства за защита, с 
които те разполагат.

Or. de

Изменение 83
Marietta Giannakou

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантират 
последователността и прозрачността на 
предложените граждански инициативи, 
следва да бъде задължително 
регистрирането на такива инициативи 
на уебсайт, предоставен от Комисията, 
преди да започне събирането на 
необходимите изявления за подкрепа от 

(8) За да се гарантират 
последователността и прозрачността на 
предложените граждански инициативи, 
следва да бъде задължително 
регистрирането на такива инициативи 
на уебсайт, предоставен от Комисията, 
преди да започне събирането на 
необходимите изявления за подкрепа от 
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гражданите; предложения, които са 
обидни или лишени от сериозни 
намерения следва да не бъдат 
регистрирани, а Комисията следва да 
отхвърля регистрацията на 
предложения, които са отявлено в 
разрез с ценностите на Съюза.
Комисията следва да извършва 
регистрацията в съответствие с общите 
принципи на добрата администрация.

гражданите; предложения, които са 
обидни или лишени от сериозни 
намерения следва да не бъдат 
регистрирани, а Комисията следва да 
отхвърля регистрацията на
предложения, които са отявлено в 
разрез с ценностите на Съюза.
Комисията следва да извършва 
регистрацията в съответствие с общите 
принципи на добрата администрация и 
разпоредбите на настоящия 
регламент. Комисията следва да 
обоснове с правни доводи 
отхвърлянето на регистрацията на 
предложена инициатива.

Or. el

Изменение 84
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целесъобразно е да се предвиди 
изявленията за подкрепа да се събират 
както на хартиен носител, така и 
онлайн. Системите за събиране на 
изявленията за подкрепа онлайн следва 
да имат адекватни характеристики за 
сигурност, за да се гарантира, inter alia, 
че лицата могат да бъдат 
идентифицирани и че данните им са 
сигурно съхранявани.  За тази цел от 
Комисията следва да се изиска да 
изготви подробни технически 
спецификации за системите за събиране 
на изявления за подкрепа онлайн.

(10) С цел да се извлече полза от 
съвременните технологии като 
средство на демокрацията на 
участието, е целесъобразно да се 
предвиди изявленията за подкрепа да се 
събират както онлайн, така и на 
хартиен носител. И двете системи за 
събиране на изявленията за подкрепа 
следва, по съпоставим начин, да имат 
адекватни характеристики за сигурност, 
за да се гарантира, inter alia, че едно и 
също лице се подписва само веднъж, и 
че данните са сигурно съхранявани. 
Подробните технически 
спецификации на системите за 
събиране на изявленията за подкрепа 
онлайн следва да бъдат изработени на 
експертно равнище и да се адаптират 
редовно към техническите новости; 
правомощията за приемане на
подробни технически спецификации за 
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системите за събиране на изявления за 
подкрепа онлайн съответно следва да 
бъдат делегирани на Комисията.

Or. de

Изменение 85
Matthias Groote

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целесъобразно е да се предвиди 
изявленията за подкрепа да се събират 
както на хартиен носител, така и 
онлайн. Системите за събиране на 
изявленията за подкрепа онлайн следва 
да имат адекватни характеристики за 
сигурност, за да се гарантира, inter alia, 
че лицата могат да бъдат 
идентифицирани и че данните им са 
сигурно съхранявани.  За тази цел от 
Комисията следва да се изиска да 
изготви подробни технически 
спецификации за системите за събиране 
на изявления за подкрепа онлайн.

(10) Целесъобразно е да се предвиди 
изявленията за подкрепа да се събират 
както на хартиен носител, така и 
онлайн. Системите за събиране на 
изявленията за подкрепа онлайн следва 
да имат адекватни характеристики за 
сигурност, за да се гарантира, inter alia, 
че лицата могат да бъдат 
идентифицирани и че данните им са 
сигурно събирани и съхранявани.  За 
тази цел от Комисията следва да се 
изиска да изготви подробни технически 
спецификации за системите за събиране 
на изявления за подкрепа онлайн.

Or. de

Изменение 86
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целесъобразно е да се предвиди 
изявленията за подкрепа да се събират 
както на хартиен носител, така и 
онлайн. Системите за събиране на 
изявленията за подкрепа онлайн следва 
да имат адекватни характеристики за 
сигурност, за да се гарантира, inter alia, 

(10) Целесъобразно е да се предвиди 
изявленията за подкрепа да се събират 
както на хартиен носител, така и 
онлайн. Системите за събиране на 
изявленията за подкрепа онлайн следва 
да имат адекватни характеристики за 
сигурност, за да се гарантира, inter alia, 
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че лицата могат да бъдат 
идентифицирани и че данните им са 
сигурно съхранявани. За тази цел от 
Комисията следва да се изиска да 
изготви подробни технически 
спецификации за системите за събиране 
на изявления за подкрепа онлайн.

че лицата могат да бъдат 
идентифицирани и че данните им са
сигурно съхранявани. За тази цел от 
Комисията следва да се изиска да 
изготви подробни технически 
спецификации за системите за събиране 
на изявления за подкрепа онлайн.
Изискванията по отношение на тези 
технически спецификации обаче не 
следва да създават необосновани 
пречки за организаторите, които 
желаят да използват онлайн системи 
за събиране на подписи.

Or. en

Изменение 87
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Целесъобразно е да се гарантира, че 
изявленията за подкрепа на дадена 
гражданска инициатива се събират в 
рамките на определен срок. С цел да се 
гарантира, че предложените граждански 
инициативи продължават да са от 
значение, като същевременно се отчита 
сложността на събирането на изявления 
за подкрепа в целия Европейски съюз, 
този срок следва да бъде не по-дълъг от 
12 месеца от датата на регистрация на 
предложената инициатива.

(12) Целесъобразно е да се гарантира, че 
изявленията за подкрепа на дадена 
гражданска инициатива се събират в 
рамките на определен срок. С цел да се 
гарантира, че предложените граждански 
инициативи продължават да са от 
значение, като същевременно се отчита 
сложността на събирането на изявления 
за подкрепа в целия Европейски съюз, 
този срок следва да бъде не по-дълъг от 
24 месеца от датата на регистрация на 
предложената инициатива.

Or. en

Изменение 88
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Целесъобразно е да се гарантира, че 
изявленията за подкрепа на дадена 
гражданска инициатива се събират в 
рамките на определен срок. С цел да се 
гарантира, че предложените 
граждански инициативи продължават да 
са от значение, като същевременно се 
отчита сложността на събирането 
на изявления за подкрепа в целия 
Европейски съюз, този срок следва да 
бъде не по-дълъг от 12 месеца от датата 
на регистрация на предложената 
инициатива.

(12) Целесъобразно е да се гарантира, че 
изявленията за подкрепа на дадена 
гражданска инициатива се събират в 
рамките на определен срок. С цел да се 
даде възможност на гражданите да 
съберат изявления за подкрепа в 
колкото е възможнво повече държави-
членки, като същевременно се 
гарантира, че предложените 
граждански инициативи продължават да 
са от значение, този срок следва да бъде 
18 месеца от датата на регистрация на 
предложената инициатива.

Or. en

Обосновка

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational citizens' 
engagement. Both need time. Therefore an 18 months time-limit is a more realistic, citizens' 
friendly and appropriate solution.

Изменение 89
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Целесъобразно е да се гарантира, че 
изявленията за подкрепа на дадена 
гражданска инициатива се събират в 
рамките на определен срок. С цел да се 
гарантира, че предложените граждански 
инициативи продължават да са от 
значение, като същевременно се отчита 

(12) Целесъобразно е да се гарантира, че 
изявленията за подкрепа на дадена 
гражданска инициатива се събират в 
рамките на определен срок. С цел да се 
гарантира, че предложените граждански 
инициативи продължават да са от 
значение, като същевременно се отчита 
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сложността на събирането на изявления 
за подкрепа в целия Европейски съюз, 
този срок следва да бъде не по-дълъг от 
12 месеца от датата на регистрация на 
предложената инициатива.

сложността на събирането на изявления 
за подкрепа в целия Европейски съюз, 
този срок следва да бъде не по-дълъг от 
18 месеца от датата на регистрация на 
предложената инициатива.

Or. en

Обосновка

Счита се, че е по-подходящо срокът да бъде удължен на 18 месеца, за да се гарантира 
подходящо време за събиране на подписите и изявленията за подкрепа под електронна 
и ръчна форма.

Изменение 90
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) От изключително значение е 
прозрачността да бъде запазена по 
време на целия процес. Съответно 
всяка получена финансова или
политическа подкрепа следва да бъде 
посочена във формуляра за изявление 
за подкрепа, отнасящ се до всяка 
гражданска инициатива. 
Финансиране от политически партии 
и Европейски политически групи 
следва да не се допуска.

Or. en

Изменение 91
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Целесъобразно е да се предвиди, че (15) Уместно е да се предвиди, че когато 
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когато дадена гражданска инициатива е 
получила необходимите изявления за 
подкрепа от поддръжниците и при 
условие че се смята за допустима, 
всяка държава-членка следва да бъде 
отговорна за проверката и 
удостоверяването на изявленията за 
подкрепа, събрани от гражданите на
въпросната държава-членка. Предвид 
необходимостта да се ограничи 
административната тежест за 
държавите-членки, те следва в срок от 
три месеца да извършат тези проверки 
по целесъобразен начин и да издадат 
документ, удостоверяващ броя на 
действителните изявления за подкрепа, 
които са получени.

гражданската инициатива е получила 
необходимите изявления за подкрепа от 
поддръжниците, всяка държава-членка 
следва да носи отговорност за 
проверката и удостоверяването на 
изявленията за подкрепа, събирани от 
законно пребиваващите жители на 
тази държава-членка. Предвид 
необходимостта да се ограничи 
административната тежест за 
държавите-членки, те следва в срок от 
три месеца да извършат тези проверки 
по целесъобразен начин, който може 
да е въз основа на случайната извадка,
и да издадат документ, удостоверяващ 
броя на действителните изявления за 
подкрепа, които са получени.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да носят отговорност за проверката и удостоверяването 
на изявленията за подкрепа, събрани от законно пребиваващите жители на 
съответната държава-членка. Случайната извадка е признато ефективен метод за 
проверка на автентичността на много голям брой подписи.

Изменение 92
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Станимир Илчев, 
Alexandra Thein

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Целесъобразно е да се предвиди, че 
когато дадена гражданска инициатива е 
получила необходимите изявления за 
подкрепа от поддръжниците и при 
условие че се смята за допустима, 
всяка държава-членка следва да бъде 
отговорна за проверката и 
удостоверяването на изявленията за 
подкрепа, събрани от гражданите на
въпросната държава-членка. Предвид 

(15) Целесъобразно е да се предвиди, че 
когато дадена гражданска инициатива е 
получила необходимите изявления за 
подкрепа от поддръжниците, всяка 
държава-членка следва да бъде 
отговорна за проверката и 
удостоверяването на изявленията за 
подкрепа, събрани във въпросната 
държава-членка. Предвид 
необходимостта да се ограничи 
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необходимостта да се ограничи 
административната тежест за 
държавите-членки, те следва в срок от 
три месеца да извършат тези проверки 
по целесъобразен начин и да издадат 
документ, удостоверяващ броя на 
действителните изявления за подкрепа, 
които са получени.

административната тежест за 
държавите-членки, те следва в срок от 
три месеца да извършат тези проверки 
по целесъобразен начин, който може 
да е въз основа на случайната извадка,
и да издадат документ, удостоверяващ 
броя на действителните изявления за 
подкрепа, които са получени.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да носят отговорност за проверката на всички подписи, 
събрани в съответната държава-членка, независимо от националността на 
поддръжниците. Случайната извадка е признато ефективен метод за проверка на 
автентичността на много голям брой подписи.

Изменение 93
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Целесъобразно е да се предвиди, че 
когато дадена гражданска инициатива е 
получила необходимите изявления за 
подкрепа от поддръжниците и при 
условие, че се смята за допустима, всяка 
държава-членка следва да бъде 
отговорна за проверката и 
удостоверяването на изявленията за 
подкрепа, събрани от гражданите на 
въпросната държава-членка. Предвид 
необходимостта да се ограничи 
административната тежест за 
държавите-членки, те следва в срок от 
три месеца да извършат тези проверки 
по целесъобразен начин и да издадат 
документ, удостоверяващ броя на 
действителните изявления за подкрепа, 
които са получени.

(15) Целесъобразно е да се предвиди, че 
когато дадена гражданска инициатива е 
получила необходимите изявления за 
подкрепа от поддръжниците и при 
условие, че се смята за допустима, всяка 
държава-членка следва да бъде 
отговорна за проверката и 
удостоверяването на изявленията за 
подкрепа, събрани от гражданите на 
въпросната държава-членка. Предвид 
необходимостта да се ограничи 
административната тежест за 
държавите-членки, те следва в срок от 
пет месеца да извършат тези проверки 
по целесъобразен начин и да издадат 
документ, удостоверяващ броя на 
действителните изявления за подкрепа, 
които са получени.

Or. en
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Изменение 94
Andreas Mölzer

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В рамките на четири месеца
Комисията следва да разгледа 
гражданската инициатива и да изложи 
своите заключения и предвидените 
ответни действия.

(17) В рамките на три месеца
Комисията следва да разгледа 
гражданската инициатива и да изложи 
своите заключения и предвидените 
ответни действия. Когато дадена 
гражданска инициатива е подкрепена 
от повече от един милион граждани 
на Съюза, Комисията следва да 
предприеме действия във връзка с 
въпроса, за който тя се отнася. При 
всички положения една успешна 
инициатива следва да подлежи и на 
официално изслушване на равнището 
на Съюза. В този случай 
институциите и органите на Съюза 
следва да си сътрудничат с оглед на 
организиране на въпросното 
разискване.

Or. de

Изменение 95
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Станимир Илчев, 
Alexandra Thein

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В рамките на четири месеца
Комисията следва да разгледа 
гражданската инициатива и да изложи 
своите заключения и действията, които 
възнамерява да предприеме във връзка с 
нея.

(17) Комисията следва да разгледа 
гражданската инициатива и да изложи 
своите правни и политически
заключения отделно; тя следва също 
така да определи действията, които 
възнамерява да предприеме във връзка с 
нея. За да покаже, че гражданска 
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инициатива е подкрепена от поне 
един милион поддръжници и че е 
възможно евентуалните последващи 
действия, произтичащи от нея, да 
бъдат проучени внимателно, 
Комисията следва да обясни по ясен, 
задълбочен и подробен начин 
причините за действията, които 
възнамерява да предприеме, и също 
така следва да се мотивира, ако не 
предвижда да предприеме действия.

Or. en

Обосновка

Комисията трябва да носи отговорност за един удобен за гражданите подход към 
комуникацията, както и за една задълбочена обосновка на действията, които 
предприема.

Изменение 96
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В рамките на четири месеца
Комисията следва да разгледа 
гражданската инициатива и да изложи 
своите заключения и действията, 
които възнамерява да предприеме във 
връзка с нея.

(17) Комисията следва да разгледа 
гражданската инициатива и да отговори 
по ясен, всеобхватен и подробен начин 
и в срок, който отговаря на 
определенията за разглеждане на 
законодателните инициативи на 
Европейския парламент съгласно член 
225 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз. Съответно 
като първа стъпка Комисията следва 
да информира след три месеца 
организаторите на успешна 
инициатива за това, какво действие 
възнамерява да предприеме с оглед на 
инициативата. Като втора стъпка 
гражданите следва да получат 
уверение, че успешната гражданска 
инициатива ще бъде предмет на 
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официално публично изслушване на 
равнище Европейски съюз. 
Комисията, като адресат на 
инициативата, следва да гарантира 
провеждането на това изслушване и 
представянето й на подходящо 
равнище. Европейският парламент, 
чрез водещата си комисия, следва 
винаги да бъде канен да участва в 
организирането на тези изслушвания.
Като трета стъпка Комисията 
следва да представи окончателния си 
отговор на инициативата или като 
предложи съответно 
законодателство, или като обясни 
подробно причините да не предприеме 
действия по инициативата. 
Комисията следва също така да даде 
подробно обяснение, в случай че 
законодателното предложение се 
отклонява значително от 
гражданската инициатива.
Решението следва да подлежи на 
обжалване пред Съда на ЕС и/или 
Европейския омбудсман, ако изглежда, 
че има основания за завеждане на дело 
за лошо администриране.

Or. en

Обосновка

Реакцията на Комисията на действие от страна на европейските граждани следва да 
бъде както правно, така и политически обоснована. Освен това това следва да бъде 
демонстрирано чрез обосновка, показваща, че гласът на гражданите е чут и че 
възможното действие, което ще бъде предприето се обмисля внимателно и подробно.

Изменение 97
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В рамките на четири месеца
Комисията следва да разгледа 
гражданската инициатива и да изложи 
своите заключения и предвидените
ответни действия.

(17) В срок от три месеца Комисията 
следва да разгледа гражданската 
инициатива и да изложи своите правни 
и политически заключения по 
отделно; тя следва също така да 
определи всички предвидени ответни 
действия. За да покаже, че гражданска 
инициатива, подкрепена от поне един 
милион граждани на Съюза и 
евентуалните последващи действия, 
произтичащи от нея, се проучват 
внимателно, Комисията следва да 
обясни по ясен, разбираем и подробен 
начин причините за действията, 
които възнамерява да предприеме, и 
също така следва да се мотивира, ако 
не предвижда да предприеме 
действия.
След успешно допускане за 
регистрация и събирането на един 
милион подписа Комисията и 
Европейският парламент следва да 
поемат задължение във връзка с 
исканията на гражданите под 
формата на право на инициаторите 
на публично изслушване.

Or. de

Изменение 98
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В рамките на четири месеца 
Комисията следва да разгледа 
гражданската инициатива и да изложи 
своите заключения и предвидените 
ответни действия.

(17) В рамките на четири месеца 
Комисията следва да разгледа 
гражданската инициатива и да изложи 
своите заключения и предвидените 
ответни действия.

В случай на успешна гражданска 
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инициатива Комисията следва да 
проведе публично изслушване на 
равнище Европейски съюз по въпроса, 
повдигнат от инициативата, и да 
гарантира представянето му на 
подходящо равнище. Европейският 
парламент, чрез съответната си 
комисия или комисии, следва винаги 
да бъде канен да участва в 
организирането на тези изслушвания.

Or. en

Изменение 99
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за целите на 
измененията на приложенията към 
настоящия регламент.

(21) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за целите на 
измененията на приложенията към 
настоящия регламент, освен в случаите, 
в които такива изменения биха 
довели до включване на допълнителни 
лични данни на поддръжниците.

Or. en

Изменение 100
Matthias Groote, Zita Gurmai, Alain Lamassoure

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Комисията следва да докладва за 
изпълнението на настоящия регламент 
пет години след неговото влизане в 
сила.

(23) Комисията следва да докладва за 
изпълнението на настоящия регламент 
три години след неговото влизане в 
сила. При това Комисията, наред с 
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другите въпроси, следва да обърне 
специално внимание на онлайн 
системите за събиране на подписи. 
Тъй като създаването и работата с 
индивидуални уебстраници, 
изпълняващи критериите за защита 
на данните и сигурност за всички 
граждански инициативи, може да се 
окаже трудно и скъпо за 
организаторите и за държавите-
членки поради необходимостта да се 
сертифицират индивидуалните 
онлайн системи за събиране на 
подписи, в бъдеще може да се окаже 
от съществено значение Комисията 
да създаде централна уебстраница, на 
която всички инициативи да бъдат 
регистрирани по такъв начин, че 
гражданите да могат да ги открият, 
да имат достъп до тях и да ги 
подкрепят. Ако в системата на 
индивидуалните уебстраници 
възникнат сериозни проблеми, 
свързани със защитата на данните и 
сигурността, Комисията следва да 
проучи внимателно възможността за 
създаване на такава централна 
уебстраница.

Or. en

Изменение 101
Andreas Mölzer

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Комисията следва да докладва за 
изпълнението на настоящия регламент 
пет години след неговото влизане в 
сила.

(23) Комисията следва да докладва за 
изпълнението на настоящия регламент 
три години след неговото влизане в 
сила.

Or. de
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Изменение 102
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Комисията следва да докладва за 
изпълнението на настоящия регламент 
пет години след неговото влизане в 
сила.

(23) Комисията следва да докладва за 
изпълнението на настоящия регламент 
три години след неговото влизане в 
сила.

Or. en

Изменение 103
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 24 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Настоящият регламент следва 
да гарантира, че размерът на 
финансовите разходи за държавите-
членки, възникващи в резултат на 
изпълнението на проекта за 
гражданска инициатива, ще бъде 
поддържан на абсолютно минимално 
равнище, като се въведат предпазни 
мерки, които да предотвратяват 
прекомерните или ненужни разходи, 
обременяващи държавите-членки и 
техните данъкоплатци в още по-
голяма степен.

Or. en

Изменение 104
Morten Messerschmidt

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „гражданска инициатива“ е 
инициатива, внесена в Комисията в 
съответствие с настоящия регламент, с 
която Комисията се приканва да излезе 
с подходящо предложение в рамките на 
предоставените Й правомощия по 
въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим юридически акт на Съюза, 
и която е получила подкрепата на най-
малко един милион имащи право да я 
подпишат поддръжници, които 
произхождат от най-малко от една 
трета от всички държави-членки;

1. „гражданска инициатива“ е 
инициатива, внесена в Комисията в 
съответствие с настоящия регламент, с 
която Комисията се приканва да излезе 
с подходящо предложение в рамките на 
предоставените Й правомощия по 
въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим юридически акт на Съюза, 
и която е получила подкрепата на най-
малко един милион имащи право да я 
подпишат поддръжници, които 
произхождат най-малко от две държави-
членки;

Or. en

Изменение 105
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „гражданска инициатива“ е 
инициатива, внесена в Комисията в 
съответствие с настоящия регламент, с 
която Комисията се приканва да излезе 
с подходящо предложение в рамките на 
предоставените Й правомощия по 
въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим юридически акт на Съюза, 
и която е получила подкрепата на най-
малко един милион имащи право да я 
подпишат поддръжници, които 
произхождат от най-малко от една 
трета от всички държави-членки;

1. „гражданска инициатива“ е 
инициатива, внесена в Комисията в 
съответствие с настоящия регламент, с 
която Комисията се приканва да излезе 
с подходящо предложение в рамките на 
предоставените Й правомощия по 
въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим юридически акт на Съюза, 
и която е получила подкрепата на най-
малко един милион имащи право да я 
подпишат поддръжници, които 
произхождат най-малко от три 
държави-членки;

Or. en
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Изменение 106
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „гражданска инициатива“ е 
инициатива, внесена в Комисията в 
съответствие с настоящия регламент, с 
която Комисията се приканва да излезе 
с подходящо предложение в рамките на 
предоставените ѝ правомощия по 
въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим юридически акт на Съюза, 
и която е получила подкрепата на най-
малко един милион имащи право да я 
подпишат поддръжници, които 
произхождат от най-малко една трета
от всички държави-членки;

1. „гражданска инициатива“ е 
инициатива, внесена в Комисията в 
съответствие с настоящия регламент, с 
която Комисията се приканва да излезе 
с подходящо предложение в рамките на 
предоставените ѝ правомощия по 
въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим юридически акт на Съюза, 
и която е получила подкрепата на най-
малко един милион имащи право да я 
подпишат поддръжници, които 
произхождат от най-малко една шеста
от всички държави-членки;

Or. de

Изменение 107
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „гражданска инициатива“ е 
инициатива, внесена в Комисията в 
съответствие с настоящия регламент, с 
която Комисията се приканва да излезе 
с подходящо предложение в рамките на 
предоставените Й правомощия по 
въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим юридически акт на Съюза, 
и която е получила подкрепата на най-
малко един милион имащи право да я 
подпишат поддръжници, които 
произхождат от най-малко от една 
трета от всички държави-членки;

1. „гражданска инициатива“ е 
инициатива, внесена в Комисията в 
съответствие с настоящия регламент, с 
която Комисията се приканва да излезе 
с подходящо предложение в рамките на 
предоставените Й правомощия по 
въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим юридически акт на Съюза, 
и която е получила подкрепата на най-
малко един милион имащи право да я 
подпишат поддръжници, които 
произхождат най-малко от девет 
държави-членки;
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Or. en

Обосновка

Член 20, параграф 2 от Договора за Европейския съюз предвижда, че девет държави-
членки установяват засилено сътрудничество.

Изменение 108
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „гражданска инициатива“ е 
инициатива, внесена в Комисията в 
съответствие с настоящия регламент, с 
която Комисията се приканва да излезе 
с подходящо предложение в рамките на 
предоставените Й правомощия по 
въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим юридически акт на Съюза, 
и която е получила подкрепата на най-
малко един милион имащи право да я 
подпишат поддръжници, които 
произхождат от най-малко от една
трета от всички държави-членки;

1. „гражданска инициатива“ е 
инициатива, внесена в Комисията в 
съответствие с настоящия регламент, с 
която Комисията се приканва да излезе 
с подходящо предложение в рамките на 
предоставените Й правомощия по 
въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим юридически акт на Съюза, 
и която е получила подкрепата на най-
малко един милион имащи право да я 
подпишат поддръжници, които 
произхождат най-малко от една пета от 
всички държави-членки;

Or. en

Изменение 109
Andreas Mölzer

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „гражданска инициатива“ е 
инициатива, внесена в Комисията в 
съответствие с настоящия регламент, с 
която Комисията се приканва да излезе 
с подходящо предложение в рамките на 
предоставените ѝ правомощия по 

1. „гражданска инициатива“ е 
инициатива, внесена в Комисията в 
съответствие с настоящия регламент, с 
която Комисията се приканва да излезе 
с подходящо предложение в рамките на 
предоставените ѝ правомощия по 
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въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим юридически акт на Съюза, 
и която е получила подкрепата на най-
малко един милион имащи право да я 
подпишат поддръжници, които 
произхождат от най-малко една трета
от всички държави-членки;

въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим юридически акт на Съюза, 
и която е получила подкрепата на най-
малко един милион имащи право да я 
подпишат поддръжници, които 
произхождат от най-малко една 
четвърт от всички държави-членки;

Or. de

Изменение 110
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „гражданска инициатива“ е 
инициатива, внесена в Комисията в 
съответствие с настоящия регламент, с 
която Комисията се приканва да излезе 
с подходящо предложение в рамките на 
предоставените ѝ правомощия по 
въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим юридически акт на Съюза, 
и която е получила подкрепата на най-
малко един милион имащи право да я 
подпишат поддръжници, които 
произхождат от най-малко една трета
от всички държави-членки;

1. „гражданска инициатива“ е 
инициатива, внесена в Комисията в 
съответствие с настоящия регламент, с
която Комисията се приканва да излезе 
с подходящо предложение в рамките на 
предоставените ѝ правомощия по 
въпроси, за които гражданите считат, че 
за целите на прилагането на Договорите 
е необходим юридически акт на Съюза, 
и която е получила подкрепата на най-
малко един милион имащи право да я 
подпишат поддръжници, които 
произхождат от най-малко една 
четвърт от всички държави-членки;

Or. de

Изменение 111
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Diana Wallis, Guy Verhofstadt, Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „поддръжник“ е всеки гражданин на 
Съюза, който е подкрепил дадена 

2. „поддръжник“ е всеки законно 
пребиваващ жител на държава-
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гражданска инициатива посредством 
попълването на изявление за подкрепа 
на инициативата;

членка, който е подкрепил дадена 
гражданска инициатива посредством 
попълването на изявление за подкрепа 
на инициативата;

Or. en

Обосновка

Чрез разширяването на обхвата, така че да бъдат обхванати не само граждани на 
ЕС, но и граждани от трети страни, законно пребиваващи в Съюза, ще се избегне 
официалното дискриминиране въз основа на националността. Не се очаква 
поддръжниците да бъдат избиратели: гражданската инициатива е по-шиок 
инструмент за демократичното участие, отколкото гласуването за членове на 
Европейския парламент.

Изменение 112
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „поддръжник“ е всеки гражданин на 
Съюза, който е подкрепил дадена 
гражданска инициатива посредством 
попълването на изявление за подкрепа 
на инициативата;

2. „поддръжник“ е всеки законно 
пребиваващ жител на държава-
членка, който е подкрепил дадена 
гражданска инициатива посредством 
попълването на изявление за подкрепа 
на инициативата;

Or. en

Обосновка

Чрез разширяването на обхвата, така че да бъдат обхванати не само граждани на 
ЕС, но и граждани от трети страни, законно пребиваващи в Съюза, ще се избегне 
официалното дискриминиране въз основа на националността. Не се очаква 
поддръжниците да бъдат избиратели: гражданската инициатива е по-шиок 
инструмент за демократичното участие, отколкото гласуването за членове на 
Европейския парламент.
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Изменение 113
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „поддръжник“ е всеки гражданин на 
Съюза, който е подкрепил дадена 
гражданска инициатива посредством 
попълването на изявление за подкрепа 
на инициативата;

2. „поддръжник“ е всеки гражданин на 
Съюза или постоянно пребиваващ в 
него, който е подкрепил дадена 
гражданска инициатива посредством 
попълването на изявление за подкрепа 
на инициативата;

Or. en

Обосновка

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, 
including: - Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states 
(being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local 
councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative 
which is not binding in legislative terms - It sends a signal to non-EU citizens that the EU is 
not their concern and does not want their involvement or input - The process of verification of 
signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will 
encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for 
fear of skewing the sample. - It will exclude not only individuals but whole communities which 
will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-
EU citizens. - It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target 
people who look "more European" when collecting signatures. - The political concept of a 
"citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be 
exclusive, not to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

Изменение 114
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „организатор“ е физическо или 
юридическо лице или организация, 
които отговарят за подготовката и 
внасянето на гражданската инициатива 

3. „организатори“ са физически или 
юридически лица, формиращи 
организационен комитет,които 
отговарят за подготовката и внасянето 
на гражданската инициатива в 
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в Комисията. Комисията.

Or. de

Изменение 115
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато организаторът е физическо 
лице, това лице трябва да е гражданин 
на Съюза и да е на възраст, на която 
има право да гласува на изборите за 
Европейски парламент.

1. Когато организаторът е физическо 
лице, това лице трябва да е гражданин 
на Съюза и да е навършило 16 години.

Or. en

Изменение 116
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организаторите създават 
граждански комитет от поне пет 
лица, които пребивават в поне пет 
държави-членки. Организаторите 
определят един представител и един 
заместник, които да осъществяват 
връзка между гражданския комитет 
и институциите на Европейския съюз 
по време на процедурата и които са 
упълномощени да правят изказвания и 
да действат от името на 
гражданския комитет.

Or. de
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Изменение 117
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинеи 1 а и 1 б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организаторите създават 
организационен комитет от поне 
седем лица, произхождащи от поне 
седем държави-членки.
Организаторите определят един 
представител и един заместник, 
които да осъществяват връзка между 
организационния комитет и 
институциите на Европейския съюз 
по време на процедурата и които са 
упълномощени да правят изказвания и 
да действат от името на 
организационния комитет.

Or. de

Изменение 118
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинеи 1 а, 1 б и 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организаторите създават 
граждански комитет, съставен от 
поне шест лица, които пребивават в 
поне шест държави-членки.
Организаторите определят един 
представител и един заместник, 
които да осъществяват връзка между 
гражданския комитет и 
институциите на Европейския съюз 
по време на процедурата и които са 
упълномощени да правят изявления и 
да действат от името на 
гражданския комитет.
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Организаторите уведомяват 
Комисията за всички промени на 
членовете или на представителите 
на гражданския комитет;

Or. en

Изменение 119
Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Nedelcheva, Alain Lamassoure

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинеи 1 а и 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организаторите създават 
граждански комитет, съставен от 
лица, които произхождат от поне 
една пета от държавите-членки.
Ако организаторите са членове на 
национални парламенти или членове 
на Европейския парламент, те не се 
включват като брой за постигане на 
минимума, който се изисква за 
формиране на граждански комитет.

Or. en

Обосновка

Важно е да се отправи силно послание към гражданите, че този инструмент е 
предвиден за тях, и те да бъдат насърчени да го използват и да участват. 
Парламентаристите разполагат с други начини за представяне на законодателни 
предложения и за водене на дебати на европейско равнище.

Изменение 120
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинеи 1 а и 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организаторите създават 
граждански комитет от поне седем 
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лица, които пребивават в поне три 
държави-членки.
Организаторите определят един 
представител и един заместник, 
които да осъществяват връзка между 
гражданския комитет и 
институциите на Европейския съюз 
по време на процедурата и които са 
упълномощени да правят изказвания и 
да действат от името на 
гражданския комитет.

Or. pt

Обосновка

Това, което според нас е от съществено значение, е в крайна сметка подписите да са 
събрани от шест държави-членки. Първоначалният етап не следва да бъде твърде 
усложнен. Следователно на този етап следва да е достатъчно да се изисква да бъдат 
представени три държави.

Изменение 121
Andreas Mölzer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да имат правото да подкрепят 
дадена предложена гражданска 
инициатива, поддръжниците трябва да 
са граждани на Съюза и да са на 
възраст, на която имат право да гласуват 
на изборите за Европейски парламент.

2. За да имат правото да подкрепят 
дадена предложена гражданска 
инициатива, поддръжниците трябва да 
са граждани на Съюза и да са на 
възраст, на която имат право да гласуват 
на изборите за Европейски парламент в 
съответната държава-членка.

Or. de

Изменение 122
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да имат правото да подкрепят 
предложена гражданска инициатива, 
поддръжниците трябва да са граждани 
на Съюза и да са на възраст, на която 
имат право да гласуват на изборите 
за Европейски парламент.

2. За да имат правото да подкрепят 
дадена предложена гражданска 
инициатива, поддръжниците трябва да 
са законно пребиваващи в Съюза и да 
са навършили 16 години.

Or. en

Обосновка

Чрез разширяването на обхвата, така че да бъдат обхванати не само граждани на 
ЕС, но и граждани от трети страни, законно пребиваващи в Съюза, ще се избегне 
официалното дискриминиране въз основа на националността. Не се очаква 
поддръжниците да бъдат избиратели: гражданската инициатива е по-шиок 
инструмент за демократичното участие, отколкото гласуването за членове на 
Европейския парламент. Нещо повече, еднаквата минимална възраст за участие в 
гражданска инициатива дава равни права на всички граждани: с минималната 
възраст за гласуване това равенство не може да бъде постигнато.

Изменение 123
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да имат правото да подкрепят 
предложена гражданска инициатива, 
поддръжниците трябва да са граждани 
на Съюза и да са на възраст, на която 
имат право да гласуват на изборите 
за Европейски парламент.

2. За да имат правото да подкрепят 
дадена предложена гражданска 
инициатива, поддръжниците трябва да 
са законно пребиваващи в Съюза и да 
са навършили 16 години.

Or. en

Обосновка

Чрез разширяването на обхвата, така че да бъдат обхванати не само граждани на 
ЕС, но и граждани от трети страни, законно пребиваващи в Съюза, ще се избегне 
официалното дискриминиране въз основа на националността. Не се очаква 
поддръжниците да бъдат избиратели: гражданската инициатива е по-шиок 
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инструмент за демократичното участие, отколкото гласуването за членове на 
Европейския парламент. Нещо повече, еднаквата минимална възраст за участие в 
гражданска инициатива дава равни права на всички граждани: с минималната 
възраст за гласуване това равенство не може да бъде постигнато.

Изменение 124
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да имат правото да подкрепят 
предложена гражданска инициатива, 
поддръжниците трябва да са граждани 
на Съюза и да са на възраст, на която 
имат право да гласуват на изборите 
за Европейски парламент.

2. За да имат правото да подкрепят 
предложена гражданска инициатива, 
поддръжниците трябва да са граждани 
на Съюза или да са постоянно 
пребиваващи в него.

Or. en

Изменение 125
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Изискване, приложимо за Комисията
Комисията изготвя ясен списък с 
критерии за допустимост, в който се 
посочват правилата относно 
събирането на подписи (на хартиен 
носител и онлайн) и всички формални 
критерии за попълване на формуляра 
на изявлението за подкрепа.
На европейските граждани следва 
също така да става ясно от списъка с 
критерии за допустимост по кои 
теми е невъзможно започването на 
граждански инициативи и на какви 
конкретни основания е възможно 
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дадено заявление да получи отказ.

Or. de

Изменение 126
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да започне събирането на 
изявления за подкрепа от 
поддръжниците на дадена предложена 
гражданска инициатива, от 
организатора се изисква да регистрира
инициативата в Комисията, като 
предостави информацията, посочена в 
приложение II, и по-специално тази 
относно предмета и целите, както и
източниците на финансиране и 
подкрепа за предложената 
гражданска инициатива.

1. Преди да започне събирането на 
изявления за подкрепа от 
поддръжниците на дадена предложена 
гражданска инициатива, от 
организаторите се изисква да 
регистрират инициативата в 
Комисията, като предоставят
информацията, посочена в 
приложение II, и по-специално тази 
относно предмета и целите на 
предложената гражданска 
инициатива. Организаторите 
предоставят на своя уебсайт, за 
определния в алинея втора регистър, 
редовно актуализирана информация
относно източниците на подкрепа и
финансиране за инициативата. В тази 
информация трябва да се включват и 
подробни данни относно даренията 
над 1 000 евро. Информацията 
относно подкрепата и
финансирането се проверява от 
независим одитор. На инициаторите 
се възстановяват направените от 
тях разходи съгласно член 10, 
параграф 2а.

Or. de

Изменение 127
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да започне събирането на 
изявления за подкрепа от 
поддръжниците на предложена 
гражданска инициатива, от 
организатора се изисква да регистрира
инициативата в Комисията, като 
предостави информацията, посочена в 
приложение II, и по-специално тази 
относно предмета и целите, както и
източниците на финансиране и 
подкрепа за предложената гражданска 
инициатива.

1. Преди да започне събирането на 
изявления за подкрепа от 
поддръжниците на дадена предложена 
гражданска инициатива, от 
организаторите се изисква да 
регистрират инициативата в 
Комисията, като предоставят 
информацията, посочена в 
приложение II, и по-специално тази 
относно предмета и целите на 
предложената гражданска инициатива.

Организаторите предоставят за 
регистъра, определен в алинея трета, 
и по целесъобразност на своя уебсайт 
редовно актуализирана информация 
относно всички източници на 
подкрепа и финансиране за 
инициативата. Финансиране от 
политически партии и европейски 
политически групи не се допуска.

Or. en

Обосновка

Всички източници на помощ и финансиране за инициативата следва да се 
оповестяват публично, за да се позволи пълна прозрачност. Политическите партии и 
европейските политически групи не следва да предоставят финансова подкрепа за 
европейска гражданска инициатива.

Изменение 128
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансирането не може да се 
предоставя, нито пряко, нито 
непряко, от частни дружества.
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Or. en

Изменение 129
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази информация се предоставя на един 
от официалните езици на Съюза в 
онлайн регистър, предоставен за тази 
цел от Комисията (наричан по-долу 
„регистърът“).

Тази информация се предоставя на един 
или повече от официалните езици на 
Съюза в онлайн регистър, предоставен 
за тази цел от Комисията (наричан по-
долу „регистърът“). Информация на 
официален език, различен от 
езика(ците), на който(които) 
първоначално е предоставена, може 
впоследствие да се предоставя за 
включване в регистъра. Комисията 
носи отговорност за писмения превод 
на инициативата на други официални 
езици на Съюза.

Or. de

Изменение 130
Andreas Mölzer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази информация се предоставя на един 
от официалните езици на Съюза в 
онлайн регистър, предоставен за тази 
цел от Комисията (наричан по-долу 
„регистърът“).

Тази информация се предоставя поне на 
един от официалните езици на Съюза в 
онлайн регистър, предоставен за тази 
цел от Комисията (наричан по-долу 
„регистърът“).

Or. de
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Изменение 131
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Няма да се регистрират предложени 
граждански инициативи, които с 
основание могат да бъдат считани за 
неподходящи, защото са обидни или
лишени от сериозни намерения.

3. Няма да се регистрират такива 
предложени граждански инициативи, 
които с основание могат да бъдат 
считани за неподходящи, защото са 
обидни или несериозни.

Or. en

Изменение 132
Andreas Mölzer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Няма да се регистрират такива 
предложени граждански инициативи, 
които с основание могат да бъдат 
считани за неподходящи, защото са 
обидни или лишени от сериозни 
намерения.

3. Комисията регистрира предложена 
инициатива в рамките на два месеца 
след получаването ѝ в случай че са 
изпълнени следните условия:

а) не съществуват явни, съществени 
противоречия между езиковите 
версии на заглавието, предмета и 
целите на предложената 
инициатива;
б) инициативата очевидно не излиза 
извън обхвата на правомощията на 
Комисията съгласно Договорите да 
представи предложение относно 
искания законодателен акт;
в) предложената инициатива не е 
нито обидна нито е лишена от 
сериозни намерения.

Or. de
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Изменение 133
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Станимир Илчев, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Няма да се регистрират 
предложени граждански инициативи, 
които с основание могат да бъдат 
считани за неподходящи, защото са
обидни или лишени от сериозни 
намерения.

3. Комисията регистрира предложена 
инициатива в рамките на два месеца 
след получаването й, когато са 
изпълнени следните условия:

а) гражданският комитет е 
сформиран и лицата за контакт са 
определени;
б) не съществуват явни, съществени 
противоречия между различните 
езикови версии на заглавието, 
предмета и целите на предложената 
инициатива;
в) инициативата очевидно е от 
компетентността на Съюза, 
предоставена му от държавите-
членки, и в рамките на 
правомощията на Комисията е да 
представи подходящо предложение по 
въпроси, по които гражданите 
считат, че за целите на изпълнение 
на Договорите се изисква 
законодателен акт на Съюза;
г) предложената инициатива не е 
отявлено обидна, несериозна или 
предизвикваща неприятности;
д) предложената инициатива не е в 
явно противоречие с ценностите на 
Съюза, посочени в член 2 от Договора 
за Европейския съюз.

Or. en
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Обосновка

В параграф 3, буква в) е важно строгото придържане към разпоредбите на член 11, 
параграф 4 от Договора за Европейския съюз, но също така, като полезна насока, и 
позоваването на компетентността на Съюза, определена в членове 3, 4, 5 и 6 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение 134
Morten Messerschmidt

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Няма да се регистрират 
предложени граждански инициативи, 
които с основание могат да бъдат 
считани за неподходящи, защото са
обидни или лишени от сериозни 
намерения.

3. Комисията регистрира предложена 
инициатива в рамките на два месеца 
след получаването й, когато са 
изпълнени следните условия:

а) гражданският комитет е 
сформиран и лицата за контакт са 
определени;
б) не съществуват явни, съществени 
противоречия между различните 
езикови версии на заглавието, 
предмета и целите на предложената 
инициатива;
в) инициативата очевидно не излиза 
извън обхвата на правомощията на 
Комисията съгласно Договорите да 
представи предложение относно 
искания законодателен акт;
г) предложената инициатива не е 
отявлено обидна, несериозна или 
предизвикваща неприятности;
д) предложената инициатива е в 
съответствие с чрен 2 от Договора за 
Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 135
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията отказва да регистрира 
предложената инициатива, ако 
посочените в параграф 3 условия не са 
изпълнени.
Комисията предприема всички мерки, 
които счита за необходими, с цел да 
увери организаторите, че решението 
ѝ относно регистрацията е изцяло в 
съответствие с буквата и духа на 
Договорите, без с това да се засяга 
последващото ѝ решение по 
съществото на въпроса. Ако 
Комисията откаже да регистрира 
дадена инициатива, тя уведомява 
организаторите относно мотивите 
за отказа и гарантира, че 
гражданите на ЕС имат бърз и лесен 
достъп (интернет) до изявление 
относно въпросните мотиви и до 
подробни данни относно всички 
юридически и неюридически средства 
за защита, които са на тяхно 
разположение.

Or. de

Изменение 136
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. гражданският комитет е 
сформиран и лицата за контакт са 
определени;
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Or. de

Изменение 137
Marietta Giannakou

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В интерес на постигането на 
възможно най-голяма прозрачност 
средствата и източниците за 
финансиране на гражданските 
инициативи трябва да се 
оповестяват публично. 
Националните и европейските 
политически партии и техните 
политически фондации не могат да 
бъдат източници на финансиране.

Or. el

Изменение 138
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. инициативата очевидно не излиза 
извън обхвата на правомощията на 
Комисията съгласно Договорите да 
представи предложение относно 
искания законодателен акт;

Or. de

Изменение 139
Morten Messerschmidt

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията отхвърля 
регистрацията на предложени 
граждански инициативи, които са 
отявлено в разрез с ценностите на 
Съюза.

заличава се

Or. da

Обосновка

Целият параграф 4 следва да се заличи, тъй като думите „ценностите на Съюза“ 
дават възможност на Комисията да цензурира граждански инициативи, които не са 
в съответствие с посочените ценности.

Изменение 140
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията отхвърля регистрацията на 
предложени граждански инициативи, 
които са отявлено в разрез с 
ценностите на Съюза.

4. Комисията отхвърля регистрацията на 
предложени граждански инициативи, 
които са отявлено в разрез с ценности 
като зачитането на човешкото 
достойнство, свободата, свободата 
на словото, демокрацията, 
равенството, принципите на 
правовата държава и зачитането на 
правата на човека.

Or. en

Изменение 141
Marietta Giannakou

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията отхвърля регистрацията на 4. Комисията отхвърля регистрацията на 
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предложени граждански инициативи, 
които са отявлено в разрез с ценностите 
на Съюза.

предложени граждански инициативи, 
които са отявлено в разрез с ценностите 
на Съюза, изразени по-специално в 
Хартата на основните права и 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи.

Or. el

Изменение 142
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – алинеи 1 а и 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако инициативата има за цел 
въвеждане на изменения в 
Договорите, Комисията разяснява на 
организаторите, че не е в състояние 
да представи законодателно 
предложение (тъй като няма правно 
основание за това съгласно 
Договорите). Освен това Комисията 
нотифицира Европейския парламент 
и Съвета за случая и оповестява 
публично нотификацията си.
В този случай организаторите могат 
да продължат да събират подписи. 
Инициативата спазва същите 
правила и процедури като обикновена 
гражданска инициатива.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 48 от Договора за Европейски съюз Европейският парламент има 
правомощия за представяне на проекти за изменение на Договорите. Поради това 
Парламентът се уведомява за такива инициативи.
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Изменение 143
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Ако дадена гражданска 
инициатива бъде отхвърлена съгласно 
параграф 3, решението на Комисията 
за отхвърлянето й може да бъде 
обжалвано по искане на 
организаторите. Жалбата се внася в 
Европейския парламент, който може 
да нареди на Комисията да изготви 
ново становище. Ако Европейският 
парламент не приеме позиция в срок 
от три месеца, жалбата се счита за 
отхвърлена и първоначалното 
становище на Комисията остава в 
сила.

Or. en

Изменение 144
Morten Messerschmidt

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Ако Комисията отхвърли 
предложение за гражданска 
инициатива, организаторите имат 
възможност да внесат 
инициативата в комисията по 
конституционни въпроси на 
Европейския парламент, която след 
това обсъжда съдържанието на 
инициативата и отхвърлянето й от 
Комисията.

Or. da



PE452.836v01-00 52/81 AM\839497BG.doc

BG

Обосновка

В случай че длъжностните лица на Комисията могат сами да определят дали да се 
дава ход на дадена гражданска инициатива, организаторите следва да имат 
възможност да представят отхвърлената от Комисията инициатива на избраните 
членове на ЕП от комисията по конституционни въпроси, която е компетентната 
комисия на Европейския парламент по въпроси от такова естество.

Изменение 145
Marietta Giannakou

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Регистрираните предложени 
граждански инициативи се правят 
обществено достояние чрез регистъра.

5. Регистрираните предложени 
граждански инициативи се правят 
незабавно обществено достояние чрез 
регистъра, като до тях се предоставя 
лесен достъп и те се регистрират не 
само в регистъра, но и в списък в 
зависимост от предмета на 
инициативата за правен акт.

Or. el

Изменение 146
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички изявления за подкрепа се 
събират след датата на регистриране на 
предложената инициатива и в срок от не 
повече от 12 месеца.

4. Всички изявления за подкрепа се 
събират след датата на регистриране на 
предложената инициатива и в срок от не 
повече от 24 месеца.

Or. en
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Изменение 147
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички изявления за подкрепа се 
събират след датата на регистриране на 
предложената инициатива и в срок от не 
повече от 12 месеца.

4. Всички изявления за подкрепа се 
събират след датата на регистриране на 
предложената инициатива и в срок от не 
повече от 24 месеца.

Or. en

Изменение 148
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички изявления за подкрепа се 
събират след датата на регистриране на 
предложената инициатива и в срок от не 
повече от 12 месеца.

4. Всички изявления за подкрепа се 
събират след датата на регистриране на 
предложената инициатива и в срок от не 
повече от 18 месеца.

В края на този срок в регистъра се 
посочва, че срокът е изтекъл и ако е 
целесъобразно, че Комисията е 
установила, че необходимите 
изявления за подкрепа не са били 
предоставени.

Or. en

Обосновка

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative.
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational citizens' 
engagement. Both need time. Therefore an 18 month time-limit is a more realistic, citizens' 
friendly and appropriate solution.
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Изменение 149
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички изявления за подкрепа се 
събират след датата на регистриране на 
предложената инициатива и в срок от не 
повече от 12 месеца.

4. Всички изявления за подкрепа се 
събират след датата на регистриране на 
предложената инициатива и в срок от не 
повече от 18 месеца.

Ако този срок изтече, без да бъдат 
внесени необходимите изявления за 
подкрепа, в регистъра се вписва 
информация за този резултат.

Or. en

Обосновка

Счита се, че е по-подходящо срокът да бъде удължен на 18 месеца, за да се гарантира 
подходящо време за събиране на подписите и изявленията за подкрепа в електронна и 
ръчна форма. Срокът за събирането на подписи се спазва. Ако необходимите подписи 
не бъдат събрани в срок, инициативата не е успешна; следователно тя следва да бъде 
заличена от регистъра, който съдържа единствено текущи инициативи.

Изменение 150
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данните, предоставени от 
поддръжниците посредством 
системата за събиране онлайн, 
трябва да се проверяват, съхраняват 
и унищожават съгласно правилата на 
Съюза за защита на данните и 
правото на неприкосновеност на 
личния живот, и да се управляват от 
независими органи, които са 
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задължени да зачитат 
поверителността на данните.

Or. en

Изменение 151
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да започне събирането на 
изявления за подкрепа от 
поддръжниците, организаторът взема 
необходимите мерки, за да осигури, че 
използваната за целта система за 
събиране онлайн отговаря на 
изискванията на параграф 4. 
Организаторът може по всяко време 
да поиска от съответния компетентен 
орган на държавата-членка, в която 
събраните данни се съхраняват или ще 
бъдат съхранявани, да удостовери 
съответствието на системата за 
събиране на изявления за подкрепа с 
посочените разпоредби. Във всички 
случаи организаторът изисква такова 
удостоверение, преди да предостави 
изявленията за подкрепа за проверка в 
съответствие с член 9.

2. Преди да започнат събирането на 
изявления за подкрепа от 
поддръжниците, организаторите
вземат необходимите мерки, за да 
осигурят, че използваната за целта 
система за събиране онлайн отговаря на 
изискванията на параграф 4. 
Организаторите могат по всяко време 
да поискат от съответния компетентен 
орган на държавата-членка, в която 
събраните данни се съхраняват или ще 
бъдат съхранявани, да удостовери 
съответствието на системата за 
събиране на изявления за подкрепа с 
посочените разпоредби. Във всички 
случаи организаторите изискват
такова удостоверение, преди да 
започнат събирането на изявленията 
за подкрепа. Организаторите 
публикуват копие на издаденото във 
връзка с това удостоверение на 
уебсайта, използван за системата за 
събиране на изявления за подкрепа 
онлайн. В срок от шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията предоставя на 
разположение софтуерен пакет с 
отворен код със съответните услуги 
по поддръжка (техническа подкрепа, 
управление на център за 
информационни технологии, текуща 
поддръжка и допълнително 
разработване на софтуера), който 
включва всички технически 
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характеристики и 
характеристиките за сигурност, 
необходими за спазване на 
разпоредбите на настоящия 
регламент относно системите за 
събиране на изявления за подкрепа 
онлайн. Софтуерът и съответните 
услуги по поддръжка се предоставят
безплатно на разположение на 
организаторите.

Or. de

Изменение 152
Íñigo Méndez de Vigo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) самоличността на лицата може да 
бъде проверена;

б) самоличността на лицата може да 
бъде надеждно проверена, за да се 
гарантира, че всяко лице подписва 
само едно изявление за подкрепа;

Or. es

Изменение 153
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставените онлайн данни се 
съхраняват по сигурен начин, за да се 
гарантира, inter alia, че те не могат да 
бъдат променени или използвани за 
други цели освен заявената подкрепа за 
дадената гражданска инициатива, както 
и за да се защитят личните данни от 
неволно или незаконно унищожаване 
или неволна загуба, промяна или 
неразрешено разкриване или достъп;

в) предоставените онлайн данни се 
събират и съхраняват по сигурен 
начин, за да се гарантира, inter alia, че 
те не могат да бъдат променени или 
използвани за други цели освен
заявената подкрепа за дадената 
гражданска инициатива, както и за да се 
защитят личните данни от неволно или 
незаконно унищожаване или неволна 
загуба, промяна или неразрешено 
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разкриване или достъп;

Or. de

Изменение 154
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Докладът, който трябва да се 
представи от Комисията в 
съответствие с член 21, включва 
нейните заключения относно 
възможността за създаване на единен 
уебсайт, който да замести 
уебсайтовете на организационния 
комитет, базирани в отделните 
държави-членки.

Or. en

Изменение 155
Morten Messerschmidt

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Поддръжниците на дадена 
гражданска инициатива произхождат от 
най-малко една трета от държавите-
членки.

1. Поддръжниците на дадена 
гражданска инициатива произхождат от 
най-малко две държави-членки.

Or. en

Обосновка

Следствие от изменението на член 2, параграф 1.
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Изменение 156
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Поддръжниците на дадена 
гражданска инициатива произхождат от 
най-малко една трета от държавите-
членки.

1. Поддръжниците на дадена 
гражданска инициатива произхождат от 
най-малко три държави-членки.

Or. en

Изменение 157
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Поддръжниците на дадена 
гражданска инициатива произхождат от 
най-малко една трета от държавите-
членки.

1. Поддръжниците на дадена 
гражданска инициатива произхождат от 
най-малко една шеста от държавите-
членки.

Or. de

Изменение 158
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Станимир Илчев, Diana Wallis

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Поддръжниците на дадена 
гражданска инициатива произхождат от 
най-малко една трета от държавите-
членки.

1. Поддръжниците на дадена 
гражданска инициатива произхождат от 
най-малко девет държави-членки.

Or. en
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Обосновка

Член 20, параграф 2 от Договора за Европейския съюз предвижда, че девет държави-
членки установяват засилено сътрудничество.

Изменение 159
Andreas Mölzer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Поддръжниците на дадена 
гражданска инициатива произхождат от 
най-малко една трета от държавите-
членки.

1. Поддръжниците на дадена 
гражданска инициатива произхождат от 
най-малко една четвърт от държавите-
членки.

Or. de

Изменение 160
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Поддръжниците на дадена 
гражданска инициатива произхождат от 
най-малко една трета от държавите-
членки.

1. Поддръжниците на дадена 
гражданска инициатива произхождат от 
най-малко една четвърт от държавите-
членки.

Or. de

Изменение 161
Morten Messerschmidt

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В една трета от държавите-
членки поддръжниците наброяват най-

2. Във всяка държава-членка
поддръжниците наброяват най-малко 
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малко минималния брой граждани, 
посочен в приложение I.

минималния брой граждани, посочен в 
приложение I.

Or. en

Обосновка

Следствие от изменението на член 2, параграф 1.

Изменение 162
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В една трета от държавите-
членки поддръжниците наброяват най-
малко минималния брой граждани, 
посочен в приложение I.

2. В три държави-членки 
поддръжниците наброяват най-малко 
минималния брой граждани, посочен в 
приложение I.

Or. en

Изменение 163
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В една трета от държавите-членки 
поддръжниците наброяват най-малко 
минималния брой граждани, посочен в 
приложение I.

2. В една шеста от държавите-членки 
поддръжниците наброяват най-малко 
минималния брой граждани, посочен в 
приложение I.

Or. de

Изменение 164
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Станимир Илчев, Diana Wallis

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2



AM\839497BG.doc 61/81 PE452.836v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В една трета от държавите-
членки поддръжниците наброяват най-
малко минималния брой граждани, 
посочен в приложение I.

2. В девет държави-членки броят на
поддръжниците е в съответствие с 
формулата за регресивна 
пропорционалност, установена с 
настоящото разпределение на 
местата в Европейския парламент.

Or. en

Изменение 165
Andreas Mölzer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В една трета от държавите-членки 
поддръжниците наброяват най-малко 
минималния брой граждани, посочен в 
приложение I.

2. В една четвърт от държавите-членки 
поддръжниците наброяват най-малко 
минималния брой граждани, посочен в 
приложение I.

Or. de

Изменение 166
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В една трета от държавите-членки 
поддръжниците наброяват най-малко 
минималния брой граждани, посочен в 
приложение I.

2. В една четвърт от държавите-членки 
поддръжниците наброяват най-малко 
минималния брой граждани, посочен в 
приложение I.

Or. de
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Изменение 167
Íñigo Méndez de Vigo

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За поддръжниците се смята, че 
произхождат от държавата-членка, 
издала документа за самоличност, 
който са посочили в изявлението за 
подкрепа.

3. За поддръжниците се смята, че 
произхождат от държавата-членка, в 
която пребивават постоянно. За 
целите на параграф 1, за гражданите 
на Съюза, които пребивават 
постоянно в трета страна, се смята, 
че произхождат от държавата-
членка, на която са граждани.

Or. es

Изменение 168
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За поддръжниците се смята, че 
произхождат от държавата-членка, 
издала документа за самоличност, 
който са посочили в изявлението за 
подкрепа.

3. За поддръжниците се смята, че 
произхождат от държавата-членка, в 
която пребивават постоянно, като се 
има предвид, че те трябва да бъдат 
граждани на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 169
Enrique Guerrero Salom

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За поддръжниците се смята, че 
произхождат от държавата-членка, 
издала документа за самоличност, 
който са посочили в изявлението за 

3. За поддръжниците се смята, че 
произхождат от държавата-членка, в 
която пребивават постоянно. В 
случай на двойно местожителство, 
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подкрепа. за предоставянето на право на 
участие се установява само едно 
местожителство.
За поддръжниците, които 
пребивават постоянно в трета 
страна, се смята, че произхождат от 
държавата-членка, на която са 
граждани.

Or. es

Изменение 170
Morten Messerschmidt

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За поддръжниците се смята, че 
произхождат от държавата-членка, 
издала документа за самоличност, 
който са посочили в изявлението за 
подкрепа.

3. За поддръжниците се смята, че 
произхождат от държавата-членка, в 
която пребивават постоянно. За 
поддръжниците, които пребивават 
постоянно в трета страна, се смята, 
че произхождат от държавата-
членка, на която са граждани.

Or. en

Обосновка

Следствие от изменението на член 2, параграф 1.

Изменение 171
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок от не повече от три месеца 
компетентните органи проверяват 
предоставените им изявления за 
подкрепа чрез подходящи за целта 
методи и издават на организатора 

2. В срок от не повече от пет месеца 
компетентните органи проверяват 
предоставените им изявления за 
подкрепа чрез подходящи за целта 
методи и издават на организатора 
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удостоверение по образеца от 
приложение VII, с което удостоверяват 
броя на действителните изявления за 
подкрепа за въпросната държава-членка.

удостоверение по образеца от 
приложение VII, с което удостоверяват 
броя на действителните изявления за 
подкрепа за въпросната държава-членка.

Or. en

Изменение 172
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След като получи удостоверенията, 
предвидени в член 9, параграф 2, и при 
условие че всички приложими 
процедури и условия, определени в 
настоящия регламент, са спазени, 
организаторът може да внесе
гражданската инициатива в Комисията.

След като получи удостоверенията, 
предвидени в член 9, параграф 2, и при 
условие че всички приложими 
процедури и условия, определени в 
настоящия регламент, са спазени, 
организаторите могат да внесат
гражданската инициатива в Комисията, 
придружена от информация относно 
получената за инициативата помощ 
и финансиране. Комисията определя 
посредством делегирани актове, 
съгласно член 16 и в съответствие с 
условията, посочени в членове 17 и 18, 
размера на помощта и 
финансирането от физически лица, 
необходим за задействане на 
изискването за предоставяне на 
информация. Комисията е длъжна да 
предоставя подходящо обяснение за 
всяко решение за определяне на 
различни прагове за различни 
граждански инициативи.

Or. de

Изменение 173
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

След като получи удостоверенията, 
предвидени в член 9, параграф 2, и при 
условие че всички приложими 
процедури и условия, определени в 
настоящия регламент, са спазени, 
организаторът може да внесе
гражданската инициатива в Комисията.

След като получи удостоверенията, 
предвидени в член 9, параграф 2, и при 
условие че всички приложими 
процедури и условия, определени в 
настоящия регламент, са спазени, 
организаторите могат да внесат
гражданската инициатива в Комисията, 
придружена от информация относно 
получената за инициативата помощ 
и финансиране. Информацията се 
публикува на началната интернет 
страница на Комисията.

Or. en

Изменение 174
Мария Неделчева, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След като получи удостоверенията, 
предвидени в член 9, параграф 2, и при 
условие че всички приложими 
процедури и условия, определени в 
настоящия регламент, са спазени, 
организаторът може да внесе
гражданската инициатива в Комисията.

След като получи удостоверенията, 
предвидени в член 9, параграф 2, и при 
условие че всички приложими 
процедури и условия, определени в 
настоящия регламент, са спазени, 
организаторите могат да внесат
гражданската инициатива в Комисията.
При внасянето на инициативата 
организаторите предоставят на 
Комисията точна и подробна 
информация относно всички 
източници на получената за 
гражданската инициатива помощ и 
финансиране. Финансиране от 
политически партии и европейски 
политически групи не се допуска.

Or. en
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Обосновка

Всички източници на помощ и финансиране за инициативата следва да се 
оповестяват публично, за да се позволи пълна прозрачност. Политическите партии и 
европейските политически групи не следва да предоставят финансова подкрепа за 
европейски граждански инициативи.

Изменение 175
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Направените от организатора 
разходи с цел спазване на условията за 
допустимост, включително тестване 
от независими отдитори, и 
направените съдебни разноски за 
успешно оспорване на решение за 
отхвърляне на гражданска 
инициатива, се възстановяват до 
максимален размер от 50 000 евро.

Or. de

Изменение 176
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Областта на дейност на 
съществуващите центрове за 
оказване на съдействие в държавите-
членки и тяхното финансиране 
следва да бъдат засилени по такъв 
начин, че членовете на публични и 
неправителствени организации да 
могат да получават безплатно 
експертни съвети относно правните 
въпроси, свързани с европейските 
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граждански инициативи.

Or. de

Изменение 177
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Станимир Илчев, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) среща се с организаторите на 
подходящо равнище, за да им даде 
възможност да обяснят подробно 
повдигнатите с инициативата 
въпроси;

Or. en

Изменение 178
David Martin

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) среща се с организаторите на 
подходящо равнище, за да им даде 
възможност да обяснят подробно 
повдигнатите с инициативата 
въпроси;

Or. en

Изменение 179
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква a а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) среща се с организаторите на 
подходящо равнище, за да им даде 
възможност да обяснят подробно 
повдигнатите с инициативата 
въпроси;

Or. en

Изменение 180
Morten Messerschmidt

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) среща се с организаторите на 
подходящо равнище, за да им даде 
възможност да обяснят подробно 
повдигнатите с инициативата 
въпроси, и организира публично 
изслушване относно предмета на 
инициативата, ако е целесъобразно 
съвместно с други институции или 
органи на ЕС;

Or. en

Изменение 181
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Станимир Илчев, 
Alexandra Thein

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) разглежда възможността за 
организиране на публично изслушване 
относно предмета на инициативата, 
в което Европейският парламент 
може да бъде поканен да участва чрез 
своята компетентна комисия;
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Or. en

Обосновка

Комисията следва да има правомощия да провежда публични изслушвания по своя 
собствена преценка, за да подобри комуникацията с гражданите и да засили 
доверието към инструмента. По принцип в подобни изслушвания следва да участва 
комисията по петиции на Парламента.

Изменение 182
Morten Messerschmidt

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разглежда гражданската инициатива 
и срок от 4 месеца излага в съобщение 
своите заключения за нея, 
действията, които смята да 
предприеме, ако има такива, и 
причините за тях.

б) разглежда гражданската инициатива 
и в срок от една година представя 
предложение за правен акт или 
включва посоченото предложение в 
работната си програма за 
следващата година.

Or. en

Изменение 183
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разглежда гражданската инициатива 
и срок от 4 месеца излага в съобщение 
своите заключения за нея, действията, 
които смята да предприеме, ако има 
такива, и причините за тях.

б) разглежда гражданската инициатива 
и в срок от 3 месеца излага публично в 
съобщение своите окончателни правни 
и практически заключения за нея, 
действията, които смята да предприеме, 
или своето решение да не предприема 
действия, както и причините за тях, 
така че гражданите да могат да 
получат по бърз и лесен начин 
съответната информация.
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Or. de

Изменение 184
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Станимир Илчев, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разглежда гражданската 
инициатива и срок от 4 месеца излага в 
съобщение своите заключения за нея, 
действията, които смята да предприеме, 
ако има такива, и причините за тях.

б) в срок от три месеца излага в 
съобщение своите правни и 
политически заключения за нея, 
действията, които смята да предприеме, 
ако има такива, и причините за 
решението дали да ги предприеме или 
не.

Or. en

Изменение 185
David Martin

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разглежда гражданската инициатива 
и срок от 4 месеца излага в съобщение 
своите заключения за нея, действията, 
които смята да предприеме, ако има 
такива, и причините за тях.

б) разглежда гражданската инициатива 
и в срок от три месеца излага в 
съобщение своите окончателни правни 
и политически заключения за нея, 
действията, които смята да предприеме, 
ако има такива, и причините за 
решението дали да ги предприеме или 
не.

Or. en

Изменение 186
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разглежда гражданската 
инициатива и срок от 4 месеца излага в 
съобщение своите заключения за нея, 
действията, които смята да предприеме, 
ако има такива, и причините за тях.

б) в срок от три месеца излага в 
съобщение своите правни и 
политически заключения за нея, 
действията, които смята да предприеме, 
ако има такива, и причините за 
решението дали да ги предприеме или 
не.

Or. en

Изменение 187
Andreas Mölzer

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разглежда гражданската инициатива 
и срок от 4 месеца излага в съобщение 
своите заключения за нея, действията, 
които смята да предприеме, ако има 
такива, и причините за тях.

б) разглежда гражданската инициатива 
и в срок от 3 месеца излага в съобщение 
своите заключения за нея, действията, 
които смята да предприеме, ако има 
такива, и причините за тях.

Or. de

Изменение 188
Andreas Mölzer

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба. ако гражданска инициатива, 
подписана от повече от един милион 
граждани на Съюза, има успех, 
представя предложение за 
юридически акт на Съюза в 
съответствие с предмета на 
гражданската инициатива.

Or. de
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Изменение 189
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Станимир Илчев, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) представя законодателно 
предложение в срок от една година 
или включва предложението в 
работната си програма за 
следващата година. Ако Комисията 
не предприеме действия, тя дава на 
организаторите, както и на 
Европейския парламент подробни 
разяснения.

Or. en

Обосновка

Разумно е по отношение на последващите действия от страна на Комисията във 
връзка с дадена гражданска инициатива да се прилага същата процедура като 
предвидената в Рамковото споразумение по отношение на парламентарните 
инициативи по член 225 от ДФЕС.

Изменение 190
Roberto Gualtieri

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският парламент организира 
публично изслушване, ако е възможно 
през първия месец след внасянето на 
инициативата в Комисията, на 
което организаторите имат 
възможност да обяснят подробно 
повдигнатите с инициативата 
въпроси. За тази цел Комисията 
работи в сътрудничество с 
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Европейския парламент и осигурява 
подходящо представителство на 
изслушването.

Or. en

Изменение 191
David Martin

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Европейският парламент 
организира публично изслушване, ако е 
възможно през първия месец след 
внасянето на инициативата в 
Комисията, на което организаторите 
имат възможност да обяснят 
подробно повдигнатите с 
инициативата въпроси. За тази цел 
Комисията работи в сътрудничество 
с Европейския парламент и осигурява 
подходящо представителство на 
изслушването.

Or. en

Изменение 192
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Краен срок за внасяне на предложение 

от страна на Комисията
Когато Комисията реши да внесе 
законодателно предложение в 
съответствие с процедурата за 
разглеждане, предвидена в член 11, тя 
го внася в срок от дванадесет месеца, 
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с изключение на надлежно обосновани 
случаи. 

Or. pt

Обосновка

Определянето на дванадесетмесечен срок за внасянето на предложение от страна на 
Комисията ще увеличи доверието към институциите на ЕС и ще представлява 
недвусмислено доказателство за факта, че те считат този механизъм за ефективно 
средство за участие на гражданите в европейския проект. Предвижда се Комисията 
надлежно да обосновава случаите, в които не е успяла да спази срока.

Изменение 193
Andreas Mölzer

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организаторът унищожава всички 
изявления за подкрепа, получени за 
дадена гражданска инициатива, както и 
всички копия от тях, най-късно един 
месец след внасянето на инициативата в 
Комисията в съответствие с член 10 или 
18 месеца след датата на регистрация на 
предложената инициатива, в зависимост 
от това коя от двете дати настъпва по-
рано. 

Организаторът унищожава всички 
изявления за подкрепа, получени за 
дадена гражданска инициатива, както и 
всички копия от тях, най-късно два 
месеца след внасянето на инициативата 
в Комисията в съответствие с член 10 
или 18 месеца след датата на 
регистрация на предложената 
инициатива, в зависимост от това коя от 
двете дати настъпва по-рано.

Or. de

Изменение 194
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема изменения 
на приложенията към настоящия 
регламент посредством делегирани 

Комисията може да приема изменения 
на приложенията към настоящия 
регламент посредством делегирани 
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актове в съответствие с членове 16, 17 и 
18.

актове в съответствие с членове 16, 17 и 
18, с изключение на случаите, в които 
подобно изменение би довело до 
добавянето на още лични данни 
относно поддръжниците.

Or. en

Изменение 195
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема изменения 
на приложенията към настоящия 
регламент посредством делегирани 
актове в съответствие с членове 16, 17 и 
18.

Комисията може да приема изменения 
на приложенията към настоящия 
регламент посредством делегирани 
актове в съответствие с членове 16, 17 и 
18, с изключение на приложения І, ІІ и 
ІІІ.

Or. en

Изменение 196
Мария Неделчева, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема изменения 
на приложенията към настоящия 
регламент посредством делегирани 
актове в съответствие с членове 16, 17 и 
18.

Комисията може да приема посредством 
делегирани актове в съответствие с 
членове 16, 17 и 18:

– технически спецификации за
системите за събиране на изявления 
за подкрепа онлайн съгласно член 6, 
параграф 5;
– изменения на приложенията към 
настоящия регламент.
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Or. en

Обосновка

Комисията следва да има правомощия да приема делегирани актове във всички 
области, изброени в настоящото изменение. Поради това заглавието също следва да 
бъде изменено по съответен начин. Разпоредбите за определяне на минималния размер 
на помощта и финансирането, при надвишаването на който трябва да се предоставя 
информация, не следва да се определят посредством делегирани актове, тъй като не 
следва да има каквито и да било минимални прагове за финансовата помощ.

Изменение 197
Мария Неделчева, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пет години след влизането в сила на 
настоящия регламент Комисията 
представя пред Европейския парламент 
и пред Съвета доклад за прилагането на 
настоящия регламент.

Три години след влизането в сила на 
настоящия регламент и на всеки три 
години след това Комисията представя 
пред Европейския парламент и пред 
Съвета доклад за прилагането на 
настоящия регламент, със специално 
внимание към системите за събиране 
на изявления за подкрепа онлайн и 
прилагането на изискванията за 
прозрачност по отношение на 
помощта и финансирането на 
инициативите, придружен по 
целесъобразност от законодателно 
предложение за изменение на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 198
Carlo Casini, Adrian Severin, Potito Salatto

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Той започва да се прилага дванадесет 
месеца след влизането си в сила.

Or. it

Изменение 199
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Приложение І

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимален брой поддръжници от всяка 
държава-членка

Минимален брой поддръжници от всяка 
държава-членка (брой на членовете на 
ЕП х 100)

Австрия 14250 Австрия 1900
Белгия 16500 Белгия 2200
България 13500 България 1800
Кипър 4500 Кипър 600
Чешка република 16500 Чешка република 2200
Дания 9750 Дания 1300
Естония 4500 Естония 600
Финландия 9750 Финландия 1300
Франция 55500 Франция 7400
Германия 72000 Германия 9600
Гърция 16500 Гърция 2200
Унгария 16500 Унгария 2200
Ирландия 9000 Ирландия 1200
Италия 54750 Италия 7300
Латвия 6750 Латвия 900
Литва 9000 Литва 1200
Люксембург 4500 Люксембург 600
Малта 4500 Малта 600
Нидерландия 19500 Нидерландия 2600
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Полша 38250 Полша 5100
Португалия 16500 Португалия 2200
Румъния 24750 Румъния 3300
Словакия 9750 Словакия 1300
Словения 6000 Словения 800
Испания 40500 Испания 5400
Швеция 15000 Швеция 2000
Обединено кралство 54750 Обединено кралство 7300

Or. en

Изменение 200
Martin Ehrenhauser

Предложение за регламент
Приложение І

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимален брой поддръжници от всяка 
държава-членка

Минимален брой поддръжници от всяка 
държава-членка

Австрия 14250 Австрия 7470
Белгия 16500 Белгия 9630
България 13500 България 6840
Кипър 4500 Кипър 702
Чешка република 16500 Чешка република 9450

Дания 9750 Дания 4860
Естония 4500 Естония 1170
Финландия 9750 Финландия 4770
Франция 55500 Франция 55500
Германия 72000 Германия 72000
Гърция 16500 Гърция 9990
Унгария 16500 Унгария 9000
Ирландия 9000 Ирландия 3870
Италия 54750 Италия 54750
Латвия 6750 Латвия 1980
Литва 9000 Литва 2970
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Люксембург 4500 Люксембург 1000
Малта 4500 Малта 1000
Нидерландия 19500 Нидерландия 9540
Полша 38250 Полша 34290
Португалия 16500 Португалия 9540
Румъния 24750 Румъния 19350
Словакия 9750 Словакия 4950
Словения 6000 Словения 1800
Испания 40500 Испания 40500
Швеция 15000 Швеция 8280
Обединено кралство 54750 Обединено кралство 54750

Or. de

Изменение 201
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение II - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако след включването в регистъра 
има промяна в подробностите 
относно източниците на 
финансиране или помощ или други 
данни, организаторите своевременно 
информират Комисията за това.

Or. en

Изменение 202
Мария Неделчева, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Приложение III – каре 2 – точка 5 a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Всички източници на помощ и 
финансиране, получени във връзка с 
предложената гражданска 
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инициатива:

Or. en

Изменение 203
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Предложение за регламент
Приложение III – каре 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Име на поддръжника: 1. Име на поддръжника:
Собствено име*:…Фамилно име*: Собствено име*:…Фамилно име*:

2. Адрес: 2. Адрес:
Улица: Улица:

Пощенски код:               Град*: Пощенски код:               Град*:

Държава*:
3. Електронна поща: 3. Електронна поща:[1]
4. Дата и място на раждане*:
Дата на раждане:      Място и 
държава:
5. Гражданство*:
6. Личен идентификационен номер*:
Вид на идентификационния 
номер/документа за самоличност*:
Национална лична карта:     Паспорт     
Социалноосигурителен номер:
Държава-членка, издала 
идентификационния 
номер/документа за самоличност*:
7. С настоящото удостоверявам, че 
данните в настоящия формуляр са 
верни и че съм подписал настоящата 
предложена гражданска инициатива 
само веднъж*.
Дата и подпис на поддръжника* ♦: ...... Дата на подписване

Подпис на поддръжника* ♦:[2] ………..

[1] Електронната поща се предоставя 
само от поддръжниците, подкрепили 
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инициативата онлайн 
[2] Не се изисква подпис за 
поддръжниците, подкрепили 
инициативата онлайн

Or. en

Изменение 204
Paul Rübig

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Всички източници на финансиране 
и подкрепа за инициативата, 
включително размера на финансова 
подкрепа към момента на внасянето.

Or. de


