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Европейската гражданска инициатива ще придаде ново измерение на европейската 
демократична система, като даде на един милион граждани правото да приканят 
Европейската комисия да изготвя законодателни предложения в рамките на 
правомощията си.

Този инструмент на пряка демокрация цели да осигури на гражданите същите права на 
инициатива, с които Съветът на министрите и ЕП вече разполагат. 

Същевременно няма да бъде накърнен монополът на Комисията върху законодателната 
инициатива: успешните европейски граждански инициативи ще водят до приканване на 
Комисията да направи предложение, но окончателното решение за изготвяне на 
предложения ще продължи да бъде право единствено на Комисията. 

Другата цел на Европейската гражданска инициатива е да насърчи дебат на европейско 
равнище, да „свърже“ европейските институции и гражданите с цел приемане на 
законодателство, което да отговаря на потребностите и очакванията на хората, в 
рамките на областите на компетентност на Съюза и на правомощията на Комисията.

Понеже правото на гражданска инициатива ще бъде едно ново и значимо право, не 
следва да се пренебрегват задълженията и необходимостта от носене на отговорност, 
които то поражда за организаторите. 
Настоящият работен документ цели да представи вижданията на докладчиците на този 
етап и да направи предложения за започване на дебат и за намиране на най-
подходящите решения, които да гарантират успеха на Европейската гражданска 
инициатива и да избегнат разочарования, като същевременно процедурата бъде 
достъпна и лесна за прилагане. Ще бъдат очертани основните характеристики на 
последователните етапи на процедурата, като бъде възприет поетапен подход. 

I. Предварителни действия, които трябва да се предприемат от организаторите:
1. Първо, само гражданите на ЕС, които имат право да гласуват на изборите за 
Европейски парламент, следва да организират и/или подкрепят гражданска инициатива.

2. Би било логично организаторите да бъдат само физически лица с цел да се запази 
същността на процеса, т.е. той да остане инструмент на гражданите. Същевременно 
юридическите лица следва да имат право да оказват финансова, логистична и друга
подкрепа на организаторите, при условие че характерът на подкрепата и свързаните с 
нея разходи са ясно посочени, публично оповестени и прозрачни.
3. За да се осигури възможно най-голямо европейско участие в процеса от самото му 
начало и да се поощри воденето на по-широк дебат, организаторите следва да образуват 
„граждански комитет“, съставен от най-малко седем членове, произхождащи от поне 
една четвърт от държавите-членки. По този начин ще могат да се отсеят само 
общоевропейски въпроси и ще се улесни последващият процес на събиране на подписи, 
понеже вече ще има представител в една четвърт от държавите-членки. Затова дори и 
на пръв поглед това изискване да изглежда ограничително, в действителност то би 
улеснило останалата част от процедурата.
4. Организаторите следва да имат задължението за осигуряване на писмен превод на 
Европейската гражданска инициатива на избрани от тях официални езици на ЕС, но 
Комисията трябва да може да проверява тези писмени преводи при поискване.

5. Други варианти биха могли също така да бъдат проучени и докладчиците ще 
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приветстват коментари и предложения по следните въпроси: 
5.1. Би ли имало смисъл да се изисква от организаторите да се ползват с подкрепата на 
пряко избрани лица, които да подкрепят инициативата? Ако да, колко такива лица 
следва да я подкрепят и следва ли те също да произхождат от минимум една четвърт от 
държавите-членки или подобно изискване само би привнесло нежелана доза 
представителна демокрация в процеса? 

5.2. Следва ли от организаторите да се иска депозит, който естествено да им бъде 
върнат, ако гражданската инициатива се окаже успешна?

II. Регистриране на Европейската гражданска инициатива:
6. Първо, организаторите следва да посочат представител, който да служи като лице за 
контакт за европейските институции по време на процедурата.
7. В интерес на организаторите и на гражданите е да целят започване на инициативи, 
които реално да имат възможност за успех, така че да се избегне загубата на време и 
ресурси по недопустими инициативи. От самото начало организаторите следва да 
уточнят правното основание, на което се опират. Това също така би породило дебат, 
тъй като организаторите ще трябва да преценяват какво ЕС може или не може да 
направи. Ако избраното правно основание е неправилно или ако съществува по-
подходящо такова, органът, натоварен с проверката за допустимост на гражданската 
инициатива, трябва да има възможност да го поправи, така че инициативата да може да 
бъде регистрирана и да се придвижи напред. Следователно изискването за посочване на 
правното основание няма да бъде значителна пречка пред стойностните инициативи, но 
ще попречи да бъдат започвани инициативи, които са извън областите на 
компетентност на ЕС.
8. За организаторите следва да бъде задължително да предоставят подробна 
информация по време на цялата процедура относно всякакъв вид подкрепа, която 
получават от физически и/или юридически лица, така че гражданите да знаят кой стои 
зад инициативите, които те избират да подкрепят. В прозрачността се крие ключът към 
успеха на Европейската гражданска инициатива.

III. Проверка за допустимост:
9. Вероятно би имало смисъл първата проверка за допустимост − основана на правни 
критерии − да се извършва, след като са събрани 5000 подписа. Това символично число 
гарантира, че е налице истинска обществена подкрепа и същевременно така би се 
предотвратило претоварване на Комисията, без организаторите да са вложили някакви 
съществени ресурси в процеса. Все пак горното е само предложение и проверката за 
допустимост би могла да се осъществява и веднага след регистрирането. При всички 
положения докладчиците не подкрепят идеята тази проверка да се извършва след 
събирането на 100 000 или 300 000 подписа, защото това основателно би предизвикало 
значително недоволство сред организаторите. 

10. За да се защити Комисията от евентуални обвинения за произнасяне по 
допустимостта на дадена гражданска инициатива по политически, вместо по правни 
съображения − което би подкопало доверието в нея и би породило съмнения относно 
целия процес − вероятно би имало смисъл тя поначало да не бъде единственият орган, 
който да взима това решение. Така би се избегнало положение, при което Комисията да 
решава еднолично, както и да бъде претоварена.
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11. Може да е по-подходящо да се назначи ad hoc „комитет на мъдреци“, съставен от 
експерти, учени и/или юристи, за да се осигури максимална безпристрастност. Девет от 
тях ще се избират от трите институции: трима от Комисията, трима от Съвета и трима 
от ЕП, тъй като именно тези институции накрая ще трябва да одобрят законодателното 
предложение, а държавите-членки ще прилагат на по-късен етап всяко бъдещо 
законодателство. Ще бъде включен и представител на Комисията − членът на 
Комисията, отговарящ за институционалните въпроси, или негов представител − и, 
евентуално, представител на ротационното председателство на Съвета и член на ЕП, 
т.е. десет или дванадесет души. Представителят на Комисията следва да 
председателства този комитет.

12. Решението им ще се основава на следните критерии:
- правното основание; 

- зачитане на ценностите на ЕС (а именно член 2 от ДФЕС и Хартата на основните 
права);

- предварителна проверка за спазването на принципа на субсидиарност (ще бъде 
извършена и по-подробна проверка, щом бъдат събрани един милион подписа).

Допустимо е да бъдат отхвърляни очевидно обидни граждански инициативи, но 
формулировката в предложението на Комисията трябва да бъде подобрена.

13. Следователно цялостната рамка на гражданската инициатива ще бъде разгледана, 
но това в никакъв случай няма да означава, че окончателно се дава зелена светлина и че 
всяка инициатива, която събере един милион подписа, ще доведе до изготвяне на 
законодателно предложение от Комисията. Организаторите трябва да бъдат наясно с 
това.
14. При това положение ще са възможни два различни сценария:

14.1. Европейската гражданска инициатива да се обяви за допустима: тя ще бъде 
официално регистрирана и публикувана на специален уебсайт, създаден от Комисията.

14.2. Европейската гражданска инициатива да се обяви за недопустима: организаторите 
ще могат да обжалват решението на ad hoc комитета пред Комисията, която ще има 
правото или да го потвърди, или да го отмени. Ако Комисията потвърди решението на 
комитета, организаторите ще имат право да обжалват това второ решение пред Съда на 
ЕС по реда, предвиден в Договорите.

IV. Събиране на подписи:
15. Това следва да бъде направено и на хартия, и онлайн, а практическите условия 
следва да бъдат оставени за решаване от държавите-членки. 

16. По отношение на личните данни, които ще бъдат изисквани от поддръжниците на
граждански инициативи, трябва да се намери задоволителен баланс между това, което е 
абсолютно необходимо за извършване на проверки, и това, което би отказало хората да 
подписват инициативи. Освен това сериозно внимание трябва да бъде обърнато на 
въпросите, свързани със защитата на лични данни.
17. Във връзка със спора „гражданство или място на пребиваване на поддръжниците на 
граждански инициативи“ докладчиците биха оценили предоставянето на повече 
информация от страна на държавите-членки по въпроса кое е приемливо за тях, за да 
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може да се постигне съгласие върху по-ясна формулировка от тази в предложението на 
Комисията.

18. Събирането на подписи онлайн би могло да се осъществява чрез специални, 
създадени от организаторите, уебсайтове, които ще трябва да бъдат удостоверени и 
наблюдавани от компетентните органи на държавите-членки, където ще бъдат 
създадени. Приветства се евентуалното разработване от Комисията на общодостъпен 
софтуер, който да бъде предоставен на разположение на организаторите. Последните 
следва сами да преценяват дали да го използват или не.

19. Дванадесет месеца е подходящ срок за събиране на подписите, понеже, от една 
страна, събирането няма да бъде нито лесно, нито бързо, но от друга страна, по-дълъг 
период би създал опасност да се загуби набраната инерция. Силно вероятно е 
гражданите да загубят интерес, ако процедурата отнема твърде много време, и в такъв 
случай Европейската гражданска инициатива няма вече да бъде от полза.

V. Щом бъдат събрани един милион подписа
20. Проверката на подписите следва да се извършва от държавите-членки в рамките на 
срок от 3 месеца. Случайните проверки изглежда са най-ефикасният начин за решаване 
на този въпрос.
21. След това Комисията започва двуетапен процес, който включва изслушване на 
организаторите:
- решение относно правните аспекти на Европейската гражданска инициатива в срок от 
два месеца;
- политическо решение относно последващите действия в резултат на Европейската 
гражданска инициатива Неговите заключения следва да бъдат изпратени на 
организаторите и обяснени в съобщение до Съвета и ЕП, като те се публикуват в 
Официалния вестник на ЕС и на специално предназначен за целта уебсайт относно 
Европейската гражданска инициатива. Това следва също да се извърши в срок от два 
месеца.
22. Съществуват предложения ЕП автоматично да приема резолюция относно всяка 
Европейска гражданска инициатива, която събере един милион подписа.

VI. Окончателно решение и различни начини за последващи действия във връзка 
с Европейска гражданска инициатива:
23. Тази стъпка е от първостепенно значение, тъй като точно в това се състои разликата 
между петициите и Европейските граждански инициативи. Ако тази стъпка не е 
достатъчно ясна, европейските граждани ще бъдат мотивирани в по-малка степен да 
използват въпросния механизъм.

VI.I. Ако Комисията реши да представи предложение:
24. Тя следва да представи проектопредложение в рамките на определен срок, който би 
могъл да бъде един и същ за всички Европейски граждански инициативи или решение 
във връзка с него би могло да бъде взето за всеки отделен случай.

VI.II. Ако Комисията реши да не представи предложение:
25. С цел да се избегне разочарование и да се гарантира, че гражданите остават с 
усещането, че тяхното мнение е било взето под внимание, важно е регламентът да даде 
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общи насоки за помощни процедури. Съществуват няколко възможности:
25.1. На първо място Комисията все пак би могла да реши да представи предложение в 
резултат на Европейска гражданска инициатива, която не е получила достатъчно 
подкрепа, но в действителност повдига сериозен въпрос.

25.2. Съветът и ЕП също биха могли да предприемат действия във връзка с неуспешна 
Европейска гражданска инициатива в съответствие със своите права на инициатива. В 
частност ЕП би могъл да проведе изслушвания на организаторите (по искане на своите 
комисии или на политическите групи) и да приеме резолюция.

25.3. Ако са изпълнени критериите (изложени в Правилника за дейността на ЕП), 
организаторите биха могли да превърнат Европейската гражданска инициатива в 
петиция до ЕП.
25.4. Решението на Комисията подлежи на обжалване пред Съда на Европейския съюз.

VII. Други разпоредби:
26. Би могло да се окаже необходимо да се уточни, че не следва да е възможно 
подемането на Европейска гражданска инициатива относно отмяна на наскоро приет 
законодателен акт.

27. Що се отнася до ролята на ЕП докладчиците са отворени за всякакви предложения 
относно това последният какви действия следва/би могъл да предприеме и относно 
необходимостта да му се даде действително официална роля. 
28. Националните парламенти вероятно няма да имат официална роля, но те биха имали 
възможността да подкрепят и популяризират всяка Европейска гражданска инициатива, 
която желаят.

29. Необходимо е допълнително да се обмисли ролята, която Европейският 
икономически и социален комитет и Комитетът на регионите биха могли да играят.

30. Както при всяка друга европейска процедура, организаторите ще имат 
възможността да сезират Омбудсмана в случай на лоша администрация.

31. Съответните роли на Съда на Европейския съюз и на Омбудсмана биха могли да 
бъдат разгледани в съображенията, тъй като те не биха били по-различни в сравнение с 
всяка друга процедура; чрез тяхното споменаване обаче регламентът би станал по-
лесно разбираем и по-достъпен.

32. С цел Европейската гражданска инициатива да стане достъпна във възможно най-
голяма степен, докладчиците считат, че следва да се състави „Наръчник за използване 
на Европейската гражданска инициатива“.
33. Срокът за влизане в сила на регламента също трябва да бъде обсъден, тъй като 
някои държави-членки трябва да постигнат договорености от практическо и правно 
естество, за да могат да разглеждат Европейски граждански инициативи. По-разумно 
би било да се изчака те да станат напълно готови, а не да се предприемат прибързани 
действия във връзка с процедурата. При все това държавите-членки вече могат да 
започнат подготовката за прилагане на настоящия регламент дори и на този етап.
34. Тъй като този инструмент е нов на континентално равнище, със сигурност ще бъде 
необходима клауза за преразглеждане. Преразглеждането би могло да бъде извършено 
или след успеха на определен брой Европейски граждански инициативи или след пет 
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години, в зависимост от това кой от критериите ще бъде изпълнен на първо място.
35. По отношение на самата законодателна процедура докладчиците, както назначените 
от комисията по петиции докладчици, биха желали да проведат проучвателни 
разговори със Съвета на доста ранен етап от процеса, така че да се постигнат общи 
позиции във възможно най-кратки срокове и да се приключи процедурата на първо 
четене с цел очакванията на европейските граждани да бъдат изпълнени.


