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КРАТКА ОБОСНОВКА

Член 11, параграф 4 от Договора за създаване на Европейския съюз въвежда една важна 
новост в демократичното функциониране на Съюза, като предвижда нов конкретен 
инструмент за участие на гражданите и общоевропейски дебат: 

„Най-малко един милион граждани на Съюза, граждани на значителен брой държави-
членки, могат да поемат инициативата да приканят Комисията 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“. 

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
гражданската инициатива урежда процедурите и условията за начина, по който 
гражданската инициатива ще функционира на практика. 

Комуникацията, активното гражданство, младежта и ролята на гражданското общество 
като всеобхватен, активно участващ фактор в европейското публично пространство 
спадат към основните отговорности на комисията по култура и образование. 

Докладчикът приветства предложението на Комисията, тъй като включването на 
гражданското общество в определянето на политиките и изготвянето на решения 
укрепва демократичната легитимност на обществените институции, на тяхната работа и 
техните дейности. Все пак процедурите и условията следва да бъдат възможно най-
прагматични. Освен това сложните административни процедури както на 
институционално, така и на национално равнище следва да бъдат избягвани. 
Докладчикът представя следните проблемни точки и предложения за изменение на 
предложението:

Тъй като гражданската инициатива е инструмент, който следва да бъде използван от 
самите граждани и неговата цел е да се засили пряката демокрация, активното 
гражданство и влиянието на европейските граждани върху политиките на Европейския 
съюз, инициативата следва да бъде внесена в Комисията от организационен комитет, 
състоящ се от най-малко деветима европейски граждани от най-малко девет държави-
членки. Такава процедура ще гарантира, че всяка инициатива от самото начало ще има 
европейски характер.

С изключването на юридическите лица от участие в организационния комитет 
гражданската инициатива ще бъде защитена от възможна злоупотреба от страна на 
съществуващи стопански организации, политически партии и други организации, които 
са много по-силни от група граждани и имат повече възможности за действие на 
европейско равнище. Гражданската инициатива не бива да може да се превръща в 
предизборна кампания, нито пък да бъде използвана като инструмент в такива 
кампании. Политиците имат други начини да упражняват влияние върху 
законодателните решения.     
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Според докладчика е важно даден организатор да знае достатъчно рано кой вид правен 
акт или мярка ще бъде подходящ за постигане на целите на гражданската инициатива, в 
случай че е успешна. Във връзка с това, Комисията следва да предостави на 
организатора първи, реалистични насоки относно подходящи мерки в контекста на 
проверката за допустимост. Това ще предотврати разочарования, в случай че 
Комисията в края на краищата не предложи обвързващ правен акт.

Наред с това, няма нужда да се изчаква с проверката за допустимост докато 
организационният комитет е събрал определен брой подписи и е представил на 
Комисията искане за решение относно допустимостта. За да се предотвратят ненужни 
административни тежести, Комисията следва да проверява допустимостта на 
предложената инициатива веднага след регистрацията и незабавно.

Докладчикът желае опростяване на формуляра за изявление за подкрепа. Преди всичко, 
регламентът следва да посочва само необходимите изисквания. По отношение на 
личните данни, тези необходими изисквания следва да бъдат единствено името, 
адресът, националността, датата на раждане и подписът. Второ, организационният 
комитет следва да може да изготвя свой собствен формуляр за изявление за подкрепа. 
Така, наред с необходимите изисквания, посочени в регламента, организационният 
комитет би могъл да добави във формуляра някои допълнителни въпроси или 
информация, или, например, логото на инициативата.

С цел постигане на прозрачност, източниците на финансиране на всяка гражданска 
инициатива следва да се посочват във формуляра за изявление за подкрепа. За всички 
поддръжници следва да е ясно кой финансира съответната инициатива.  

Докладчикът иска да изтъкне и значението на комуникационните дейности и на 
информационните кампании, с цел повишаване на осведомеността относно 
Европейската гражданска инициатива. Във връзка с това съществуващи програми, 
които насърчават мобилността (като например програмата за учене през целия живот и 
програмата "Младежта в действие") и активното гражданство (програма "Европа за 
гражданите"), могат да играят важна роля. По отношение на събирането на подписи, 
докладчикът категорично препоръчва развитието и използването на подходящи онлайн 
инструменти, които са лесно достъпни в целия Европейски съюз. 

Наред с това, докладчикът би искал да възложи на представителствата на Комисията и 
на информационните бюра на Парламента в държавите-членки, както и на 
информационните мрежи на Комисията, като например Europe Direct и Citizen Signpost 
Service (Пътеводител за европейските граждани), постоянна роля в предоставянето на 
гражданите на цялата необходима информация по отношение на гражданската 
инициатива.

Според докладчика, минималната възраст на поддръжниците следва да бъде 16 години, 
а не 18. Активното гражданство, социалното включване и солидарността на младите 
хора са изключително важни за бъдеща Европа. От юридическа гледна точка младите 
хора стават пълнолетни, когато навършат 18 години. Въпреки че гражданската 
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инициатива няма пряко въздействие, тя може да създаде трансевропейски дебат и в 
края на краищата на придаде динамика на силата на законодателните решения. Нещо 
повече, обвързването на минималната възраст с националните изисквания за гласуване 
може да създаде неравенство поради разлики в националните изисквания. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по конституционни 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  (3a) Необходимо е да се организират 
ефективни кампании за публичност, 
за да се увеличи информираността за 
европейската гражданска 
инициатива, да се насърчи диалогът с 
гражданите и да се изгради истинско 
европейско публично пространство; в 
този контекст комуникационните 
дейности и информационните 
кампании ще имат важна роля. Във 
връзка с това Комисията следва да 
обмисли използването на 
съществуващите програми, които 
насърчават мобилността и 
активното гражданство и новите 
форми на комуникация, като 
например социалните мрежи, които 
насърчават обществения дебат.

Обосновка

Ефективната комуникация относно гражданската инициатива е от съществено 
значение. Съществуващите програми, които насърчават мобилността (като 
например програмата за учене през целия живот и програмата "Младежта в 
действие") и активното гражданство (програма "Европа за гражданите"), както и 
Европейската година на доброволчеството 2011 могат да бъдат полезни в този 
контекст. 

Изменение 2
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Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Представителствата на 
Европейската комисия и 
информационните бюра на 
Европейския парламент в държавите-
членки, заедно с информационните 
мрежи на Комисията, следва да 
играят постоянна роля в 
предоставянето на гражданите на 
цялата необходима информация по 
отношение на гражданската 
инициатива.

Изменение 3

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 гарантира, че 
дадена гражданска инициатива е 
представителна за интересите на Съюза, 
този брой следва да се определи на една 
четвърт от държавите-членки.

Обосновка

Гражданската инициатива следва да е достъпна за гражданите и прагът за 
изразяване на подкрепа не бива да бъде твърде висок. Изискването за една четвърт 
от държавите-членки (т.е. 7 от настоящия брой на държавите-членки на ЕС - 27) е 
напълно достатъчен израз на общ европейски интерес. Същевременно то е в 
съответствие с други разпоредби на Договорите, като например член 76 от ДФЕС.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7 
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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 16 години.

Изменение 5

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 
разрез с ценностите на Съюза. 
Комисията следва да извършва 
регистрацията в съответствие с общите 
принципи на добрата администрация.

(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. Този уебсайт трябва да 
предоставя подробни пояснения 
относно официалните и правните 
изисквания за успеха на дадена 
инициатива. Той несъмнено би 
послужил като образователен 
инструмент, който ще позволи 
демократичният глас на гражданите 
да бъде чут. 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.
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Изменение 6

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. При все това, с цел 
опростяване на процедурата и 
увеличаване на нейната достъпност, 
следва да се насърчи събирането на 
изявления за подкрепа 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. 
Доверието на гражданите в проекта 
за гражданска инициатива ще бъде 
един от основните допринасящи 
фактори за неговия успех. За тази цел 
от Комисията следва да се изиска да 
изготви подробни технически 
спецификации за системите за събиране 
на изявления за подкрепа онлайн, с цел 
да се улесни процесът. Комисията 
следва свободно да предоставя сигурни 
инструменти, които позволяват 
онлайн събирането на подписи да се 
осъществява по начин, който не 
представлява опасност за 
неприкосновеността на личния 
живот.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Целесъобразно е Комисията да 
взема решение относно допустимостта 

(13) Целесъобразно е Комисията да 
взема решение относно допустимостта 
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на предложените инициативи на 
достатъчно ранен етап. Поради това 
организаторът следва да поиска 
такова решение относно 
допустимостта, след като са събрани 
300 000 изявления за подкрепа на 
предложената инициатива от 
поддръжници с произход от поне три 
държави-членки.

на предложените инициативи преди 
събирането на подписи. Комисията 
следва да разгледа допустимостта на 
инициатива незабавно след нейното 
регистриране.

Изменение 8

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. При 
онлайн събирането на подписи е 
необходима допълнителна проверка 
на валидността на подписите, наред 
с техническа проверка. 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.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 23 
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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 
две години след неговото влизане в 
сила.

Обосновка

Прегледът на успеха на инициативата следва да се осъществява в рамките на период, 
който е достатъчно дълъг, за да позволи приключването на процеса на нейното 
изпълнение и същевременно който е достатъчно кратък, за да гарантира, че не 
минава твърде много време след възникването на необходимост от оценка на нейната 
ефективност при постигането на целите й.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. „организационен комитет” е група 
от най-малко седем граждани на 
Съюза, всеки от различна държава-
членка, която отговаря за 
подготовката и внасянето на 
гражданската инициатива в Комисията.

(Това изменение важи за целия текст. 
Приемането му ще наложи нанасянето 
на съответните промени в целия 
текст.)

Изменение 11

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 

1. Организационният комитет се 
състои от членове, които са 
граждани на Съюза и са на възраст, на 
която имат право да гласуват на 
изборите за Европейски парламент, и 
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изборите за Европейски парламент. които към съответния момент не са 
членове на Европейския парламент.

Обосновка

Excluding legal persons from the organising committee will protect the citizens' initiative 
from the possible abuse of existing business organisations, political parties and other 
organisations which are much stronger then a group of citizens and have more possibilities to 
act on the EU level. The citizens´ initiatives should not develop into election campaigns nor 
should they be used as a tool for such campaigns. Politicians and especially MEPs have other 
tools to influence legislative decisions. It is worth to underline that Members of the European 
Parliament will have a chance to examine each initiative after the communication from the 
European Commission.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато организаторът е юридическо 
лице или организация, той трябва да е 
установен в държава-членка. 
Организациите, които нямат 
правосубектност в приложимото 
национално право, трябва да имат 
представител, който е правоспособен 
да поема правни задължения от 
тяхно име и да носи отговорност.

заличава се

Изменение 13

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 
навършили 16-годишна възраст.
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Обосновка

Обвързването на минималната възраст с националните изисквания за гласуване може 
да създаде неравенство, както например в Австрия, където минималната възраст за 
гласуване е 16 години, докато в други държави-членки е 18 години. Намаляването и с 
това хармонизирането на минималната възраст за гласуване за подписалите е 
препоръчително, за да има равно третиране на всички граждани и за да се 
ангажират младите хора в ЕС в определянето на политиката и гражданския диалог.

Изменение 14

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 получаването на решение от 
страна на Комисията относно 
допустимостта и 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.

Изменение 15

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 ценностите 
на Съюза. Комисията трябва 
надлежно да обясни и да публикува 
основанията за решенията за 
отхвърляне.
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Обосновка

Подобна прозрачност несъмнено би имала образователен ефект и би предотвратила 
увеличаването на броя недопустими или нелепи инициативи.

Изменение 16

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 
обществено достояние чрез регистъра.
След приключването на 
регистрацията Комисията проверява 
допустимостта на предложената 
гражданска инициатива в 
съответствие с член 8.

Обосновка

Няма нужда да се изчаква с проверката за допустимост докато организационният 
комитет е събрал определен брой подписи и е представил на Комисията искане за 
решение относно допустимостта. За да се предотвратят ненужни 
административни тежести, Комисията следва да проверява допустимостта на 
предложената инициатива веднага след регистрацията и незабавно.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Всички регистрирани инициативи 
получават пореден номер.
Базата от данни на Комисията за 
съхраняване на регистрираните 
инициативи следва да предоставя 
седмичен показател относно етапа, 
достигнат от дадена инициатива.
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Обосновка

Така гражданите ще бъдат винаги информирани относно статуса на различните 
граждански инициативи.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Организаторът е отговорен за 
събирането на необходимите изявления 
за подкрепа от поддръжниците на 
дадена предложена гражданска 
инициатива, която е регистрирана в 
съответствие с член 4.

1. Организаторът е отговорен за 
събирането на необходимите изявления 
за подкрепа от поддръжниците на 
предложена гражданска инициатива, 
която е регистрирана в съответствие с 
член 4 и по отношение на която е 
взето положително решение относно 
допустимостта.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел могат да се използват 
единствено формулярите за изявление 
за подкрепа, които отговарят на 
образеца, установен в приложение III. 
Организаторът попълва формулярите, 
както е указано в приложение III, преди 
да започне събирането на изявления за 
подкрепа от поддръжниците. 
Информацията в тези формуляри трябва 
да отговаря на информацията в 
регистъра. 

За тази цел могат да се използват 
единствено формулярите за изявление 
за подкрепа, които съдържат 
изискваната информация, съдържаща 
се в примера, показан в приложение III. 
Организаторът попълва формулярите, 
както е указано в приложение III, преди 
да започне събирането на изявления за 
подкрепа от поддръжниците. 
Информацията в тези формуляри трябва 
да отговаря на информацията в 
регистъра.

Обосновка

Целта е не да се поставят ограничения за организаторите с въвеждането на 
определен формуляр, а да им се даде възможност те да използват свои формуляри, 
като същевременно им се предоставя необходимата информация чрез модела, 
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предвиден от Комисията. 

Изменение 20

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. Изявленията за подкрепа се събират 
след датата на издаване на 
положително решение относно 
допустимостта по отношение на 
предложената инициатива и в срок от не 
повече от 12 месеца.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) системата може да генерира 
индивидуални изявления за подкрепа 
във формуляр, съответстващ на 
образеца, установен в приложение III, 
така че да позволи на държавите-членки 
да осъществяват контрол в съответствие 
с член 9, параграф 2.

г) системата може да генерира 
индивидуални изявления за подкрепа 
във формуляр, който съдържа 
необходимата информация, посочена 
в примера в приложение III, така че да 
позволи на държавите-членки да 
осъществяват контрол в съответствие с 
член 9, параграф 2.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. С цел гражданската инициатива 
да бъде достъпна за потребителите и 
да не провокира ненужно 
безпокойство относно защитата на 
данни, от нито един поддръжник 
няма да се изисква да посочи номера 
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на личната си карта.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок от 12 месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент 
Комисията приема технически 
спецификации за изпълнение на 
параграф 4 в съответствие с 
процедурата по регулиране, установена 
в член 19, параграф 2.

5. В срок от 6 месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент 
Комисията приема технически 
спецификации за изпълнение на 
параграф 4 в съответствие с 
процедурата по регулиране, установена 
в член 19, параграф 2. Комисията 
предоставя сигурни инструменти, 
които позволяват онлайн събирането 
на подписи да се осъществява по 
начин, който не представлява 
опасност за неприкосновеността на 
личния живот.

Изменение 24

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.

Изменение 25

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 

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

Изменение 26

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, 
където е техният адрес, който са 
посочили в изявлението за подкрепа.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Организаторът на инициативата 
внася искане в Комисията за решение 
относно допустимостта на 
предложената гражданска 
инициатива, след като са събрани в 
съответствие с член 5 300 000 
изявления за подкрепа от 
поддръжници с произход от поне три 
държави-членки. За тази цел 
организаторът използва формуляра, 
установен в приложение V.

1. След като гражданската 
инициатива е регистрирана,
Комисията разглежда допустимостта й 
незабавно.

Обосновка

Няма нужда да се изчаква с проверката за допустимост докато организационният 
комитет е събрал определен брой подписи и е представил на Комисията искане за 
решение относно допустимостта. За да се предотвратят ненужни 
административни тежести, Комисията следва да проверява допустимостта на 
предложената инициатива веднага след регистрацията и незабавно. 
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Решението, посочено в параграф 2, се 
съобщава на организатора на 
предложената гражданска инициатива и 
се оповестява публично.

3. Решението, посочено в параграф 2, се 
съобщава на организатора на 
предложената гражданска инициатива и 
се оповестява публично. То посочва кой 
правен акт или мярка Комисията 
счита за подходящи за постигането 
на целите на гражданската 
инициатива, в случай че 
инициативата е успешна.

Обосновка

Важно е организационният комитет да знае достатъчно рано кой вид правен акт или 
мярка ще бъде подходящ за постигане на целите на гражданската инициатива, в 
случай че е успешна. Във връзка с това, Комисията следва да предостави на 
организатора първи, реалистични насоки относно подходящи мерки в контекста на 
проверката за допустимост. 

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като бъдат събрани 
необходимите изявления за подкрепа от 
поддръжниците в съответствие с 
членове 5 и 7 и при условие че 
Комисията е решила, че 
предложената гражданска 
инициатива е допустима в 
съответствие с член 8, организаторът 
предоставя на хартиен носител или в 
електронна форма изявленията за 
подкрепа на посочените в член 14 
компетентни органи за проверка и 
удостоверяване. За тази цел 
организаторът използва формуляра, 
установен в приложение VI.

1. След като бъдат събрани 
необходимите изявления за подкрепа от 
поддръжниците в съответствие с 
членове 5 и 7, организаторът предоставя 
на хартиен носител или в електронна 
форма изявленията за подкрепа на 
посочените в член 14 компетентни 
органи за проверка и удостоверяване. За 
тази цел организаторът използва 
формуляра, установен в приложение VI.
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Изменение 30

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.

Организационният комитет
унищожава всички изявления за 
подкрепа, получени за дадена 
гражданска инициатива, както и всички 
копия от тях, най-късно един месец след 
публикуването на съобщението на 
Европейската комисия в съответствие 
с член 11, параграф 2.

Обосновка

Унищожаването на всички формуляри за изявление за подкрепа следва да се 
осъществи след публикуването на съобщението на Европейската комисия. 
Организационният комитет следва да има възможност да информира всички 
поддръжници за съобщението на Европейската комисия по отношение на дадена 
гражданска инициатива. Изключително важно е, за целия процес, гражданите да са 
информирани относно действията, последвали подкрепяното от тях предложение.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на прилагането на член 6, 
параграф 5 Комисията се подпомага от 
комитет.

1. За целите на прилагането на член 6, 
параграф 5 Комисията се подпомага от 
независим комитет, който притежава 
подходящите технически познания.
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Изменение 32

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.

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

Обосновка

Прегледът следва да се направи по-рано. Две години изглеждат достатъчно за оценка 
на първите инициативи.

Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение II – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. пълното име, пощенският адрес и 
електронният адрес на организатора 
или, в случай на правен субект или 
организация, на техния законен 
представител;

5. пълното име, пощенският адрес и 
електронният адрес на всеки член на 
организационния комитет;

Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  4a. Източници на финансиране*:

Обосновка

С цел постигане на прозрачност, източниците на финансиране на всяка гражданска 
инициатива следва да се посочват във формуляра за изявление за подкрепа. За всички 
поддръжници следва да е ясно кой финансира съответната инициатива.  
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Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Дата и място на раждане*: 4. Дата на раждане*:

Дата на раждане: Място и държава:

Обосновка

Не е необходима информация относно мястото на раждане. Докладчикът предлага 
заличаване с цел опростяване на формуляра.

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Личен идентификационен номер*: заличава се
Вид на идентификационния 
номер/документа за самоличност*:
Национална лична карта: Паспорт 
Социалноосигурителен номер:
Държава-членка, издала 
идентификационния 
номер/документа за самоличност*:

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение V

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава
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Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Пълно име, пощенски адрес и 
електронен адрес на организатора или, 
в случай на правен субект или 
организация, на техния законен 
представител*.

6. Пълно име, пощенски адрес и 
електронен адрес на всеки член на 
организационния комитет.
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