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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“.

Европейска гражданска инициатива въвежда ново понятие – транснационална 
демокрация – и внася в ЕС демокрацията на участието. Чрез Европейската гражданска 
инициатива гражданите на ЕС могат да призоват пряко Европейската комисия да 
инициира юридически акт. В определен смисъл Договорът от Лисабон създаде 
четвърти институционален орган на ЕС: един милион граждани.

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.

Докладчиците приветстват предложението на Комисията, тъй като включването на 
гражданското общество в определянето на политиките и подготвянето на решенията 
засилва демократичната легитимност на публичните институции и доближава 
Европейския съюз до гражданите.

Докладчиците обаче са убедени, че гражданската инициатива следва да бъде 
разработена по възможно най-прагматичен начин и че следва да се избягват сложните 
административни процедури. Те също така биха искали максимален брой започнати 
инициативи да бъдат обявени за допустими. За тази цел процедурните правила трябва 
да бъдат възможно най-улеснени. Докладчиците представят следните основни 
проблемни точки и предложения за изменение на предложението:

Според тях минималната възраст за поддържане на една инициатива следва да бъде 
16 години във всички държави-членки. Член 9 от ДЕС постановява, че всички граждани 
на Съюза следва да се ползват от еднакво внимание. Активното гражданство, 
социалното включване и солидарността на младите хора са изключително важни за 
бъдещето на Европа и снижаването на минималната възраст би помогнало за 
повишаване на осведомеността по европейските въпроси сред младите хора. Също така 
Европейската гражданска инициатива не е инструмент за вземане на решения, а само 
инициатива за поставяне на определен въпрос на дневен ред, и поддържането на една 
инициатива е съвършено различно от гласуването. Освен това обвързването на 
минималната възраст с изискванията на национално равнище относно възрастта за 
гласуване би създало неравенство поради различията в националните изисквания, 
поради което докладчиците предпочитат 16 години да е възрастта, приложима във 
всички държави-членки.
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Що се отнася до обхвата на събирането, докладчиците считат, че следва да е 
достатъчно да се събират подписи в една четвърт от държавите-членки, вместо в една 
трета, тъй като във всяка държава-членка, в която се събират подписи, са необходими 
много време и ресурси за администрация и превод. Тъй като докладчиците искат да 
елиминират риска от инициативи, които се провалят поради ограничения във времето 
или липса на финансова подкрепа, те предлагат една четвърт от държавите-членки да 
бъдат достатъчни, защото този брой също покрива голяма част от ЕС.

Като се има предвид, че Комисията поиска в предложението си срок от два месеца, за 
да проучи дали дадена инициатива е допустима, срокът от една година за събиране на 
подписите изглежда прекалено кратък. Докладчиците предлагат срокът за събиране 
на подписи да бъде удължен на четири години, за да се гарантира, че инициативи без 
финансова подкрепа също имат шанс да съберат 1 млн. подписа.

По отношение на въпроса с допустимостта, докладчиците считат, че не съществува 
необходимост да се събират 300 000 подписа, преди допустимостта да бъде проверена 
от Комисията. Докладчиците са убедени, че 5 000 подписа следва да бъдат достатъчни, 
а за поддръжниците не е необходимо да са от повече от една държава-членка.
Необходими са време и ресурси, за да се започне събирането на подписи в няколко 
държави-членки, и преди да е известно дали дадена инициатива е била определена като 
допустима, не е необходимо да се започва този процес в повече от една държава-
членка. Въпреки това, за да може този срок да изпълнява ролята на филтър за 
несериозни инициативи, докладчикът счита, че необходимите 5 000 подписа следва да 
бъдат събирани в рамките на 6 месеца; като се определи такъв срок ще бъде възможно 
да се елиминират инициативи, които са регистрирани, но никога не събират 
определения брой подписи.

Докладчиците също така предлагат Комисията да проучва допустимостта на дадена 
инициатива в рамките на един месец, вместо на два, така че да не се намалява 
набраната инерция при събирането на подписи.

Докладчиците считат също, че предложенията, които явно или по подразбиране 
противоречат на ценностите на Европейския съюз следва да се считат за 
недопустими.  

По отношение на събирането на подписи онлайн, докладчиците предлагат Комисията 
да лансира централен уебсайт, наречен  „citizensinitiative.eu“, където следва да се 
регистрират всички инициативи, и всички инициативи да могат да бъдат откривани и 
подписвани от гражданите.  Посоченото решение би било в голяма степен желателно 
по редица причини.

На първо място, поради съображения свързани със защита на данните, т.е. ако 
Комисията създаде и поддържа уебсайт, ще се гарантира, че отнасящите се до защитата 
на личните данни правила и нормативна уредба ще се спазват. Докладчиците са 
категорично убедени, че не може да се очаква инициатор на гражданска инициатива да 
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създаде и поддържа система за онлайн събиране на подписи, която да изпълнява цялата 
отнасяща се до защитата на личния живот нормативна уредба.  

Още повече, ако всеки инициатор лансира собствен уебсайт, събирането на подписи не 
би било уеднаквено от гледна точка на защита на данните.

На второ място предложението на Комисията би създало проблеми, тъй като би 
наложило допълнителна тежест не само върху инициаторите, но и върху държавите-
членки, тъй като те следва да проверяват съответствието на онлайн системата за 
събиране на изявления за подкрепа с определената от Комисията нормативна уредба и 
те следва също така да издават сертификат, потвърждаващ съответствието за всеки 
отделен уебсайт.

На трето място събирането на всички граждански инициативи на един уебсайт би 
улеснило в голяма степен достъпността на инициативите, като заинтересованите 
граждани ще могат да открият, подпишат и проследяват бързо и без затруднения 
движението по всички инициативи.  

Следователно докладчиците считат, че Комисията следва да създаде централен уебсайт, 
като следва да привлече към изпълнението на тази задача съответните органи на 
държавите-членки, за да решат кои данни са необходими, за да установят и проверяват 
по-късно самоличността на поддръжниците. Уебсайтът следва да бъде организиран 
така, че когато подписва онлайн инициатива поддръжникът първо да бъде запитван 
относно националността си, след което следва да се попълват единствено полетата, 
които се изискват от съответните органи. Причината за посоченото решение е, че 
различните държави-членки имат различни видове лични номера и се нуждаят от 
различни данни, за да проверят самоличността на поддръжниците.  

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по конституционни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

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 
естеството на гражданската инициатива.

(3) Тези процедури и условия следва да 
бъдат ясни, разбираеми, лесни за 
прилагане и пропорционални на 
естеството на гражданската инициатива, 
така че да насърчават участието на 
гражданите и да правят Съюза по-
достъпен.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Важно е да се организират 
информационни кампании относно 
гражданските инициативи, за да се 
повиши осведомеността на 
гражданите и да се предостави точна 
информация относно този нов 
инструмент. Комисията и 
Европейският парламент, чрез 
своите представителства и бюра в 
държавите-членки, следва при 
поискване да предоставят на 
гражданите информация и 
неофициални консултации относно 
гражданските инициативи, особено 
що се отнася до критериите за 
допустимост, ценностите и 
компетентностите на Съюза и на 
европейските договори. Следва да бъде 
подготвено ръководство за 
гражданската инициатива на всички 
официални езици на Съюза, което да 
бъде достъпно онлайн.

Обосновка

Информационните кампании за Европейската гражданска инициатива имат ключово 
значение, за да се избяга създаването на фалшиви очаквания и погрешното разбиране 
на нейния характер и обхват. Изменението цели да подобри осведомеността на 
гражданите и точната информация относно този нов инструмент.

Изменение 3

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

Изменение 4

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 определена на 16 
години.

Обосновка

Член 9 от ДЕС постановява, че всички граждани на Съюза следва да се ползват от 
еднакво внимание. Активното гражданство, социалното включване и солидарността 
на младите хора са изключително важни за бъдещето на Европа. Освен това 
подкрепата за дадена инициатива е нещо съвършено различно от акта на гласуване, 
поради което би било уместно да включва и младите хора. Нещо повече, обвързването 
на минималната възраст с националните изисквания за гласуване би създало 
неравенство поради разлики в националните изисквания.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Необходима е минимална 
организационна структура, за да 
може успешно да се осъществи една 
гражданска инициатива. Тя следва да 
бъде под формата на граждански 
комитет, съставен от физически 
лица (организатори) от една пета от 
държавите-членки, за да се насърчава 
повдигането на теми от европейско 
значение и за да се поощрява тяхното 
внимателно обсъждане. От 
съображения за прозрачност и гладка 
и ефективна комуникация, 
гражданските комитети следва да 
определят представители, които да 
осъществяват връзка между 
комитета и институциите на Съюза 
по време на процедурата.

Обосновка

Гражданската инициатива е създадена, за да даде възможност на гражданите да 
участват в демократичния живот на Съюза. Тя следва да е открита само за 
физически лица, които създават граждански комитет.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Важно е да се ангажират млади 
хора и да се насърчава тяхното 
участие в гражданските инициативи. 

Обосновка

В предложението, държавите-членки носят отговорност за проверката на 
подписите. За да се ангажират млади хора, следва да се стремим към разработване 
на система за проверка на подписите на равнище ЕС, за да се осигури обща минимална 
възраст.
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Изменение 7

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 и 
за да се избягва ситуация, при която
са събрани подписи за предложение, 
което не попада в обхвата 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 в съответствие с 
настоящия регламент, следва да не 
бъдат регистрирани, а Комисията следва 
да отхвърля регистрацията на 
предложения, които са отявлено в 
разрез с ценностите на Съюза, така 
както са определени в член 2 от 
Договора за Европейския съюз.
Регистрацията е административна 
процедура, целяща да подбере 
инициативите, които попадат в 
обхвата на настоящия регламент; 
съответно отказът за регистрация 
следва да се базира само на правни 
основания и в никакъв случай на 
съображения за политическа 
целесъобразност. Комисията следва да 
извършва регистрацията в съответствие 
с общите принципи на добрата 
администрация и съответно следва да 
бъде задължена да информира 
организаторите на дадена 
инициатива относно причините за 
отказ за регистрация на инициатива 
и за правните средства за защита, с 
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които те разполагат в този случай.
Комисията също така следва да 
изясни, че регистрацията и 
събирането на изисквания брой 
изявления за подкрепа няма 
непременно да доведе до приемането 
на предложение за законодателен акт 
от страна на Комисията, и че 
регистрацията на инициатива не 
представлява официално решение 
относно компетентността.

Обосновка

Това се отнася до премахването на проверката за допустимост: Комисията само 
удостоверява дали дадена инициатива е гражданска инициатива, съгласно 
регламента. След това инициативата следва да бъде регистрирана и организаторите 
не могат да бъдат спрени да събират подписи. Но за да може да се предотврати 
използването на инициативата за провокиране на решения от страна на Комисията 
по въпроси, свързани с компетентността, следва да се обясни на организаторите, че 
регистрацията означава само, че инициативата от гледна точка на Комисията е 
гражданска инициатива, но не е официално решение относно компетентността.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Организаторът на дадена 
предложена гражданска инициатива 
следва да отговаря за събирането на 
необходимите изявления за подкрепа 
от гражданите.

(9) След като дадено предложение е 
регистрирано като гражданска 
инициатива, изявления за подкрепа от 
гражданите могат да бъдат внасяни 
от организаторите.

Обосновка

Изменението на Съображение 9 укрепва позицията, според която регистрацията цели 
само да определи дали става дума за Европейска гражданска инициатива или не. Ако 
става въпрос за гражданска инициатива, организаторите не трябва да отговарят на 
никакви други изисквания (допустимост и т.н.) и са свободни да упражняват правото, 
дадено им от Договора, а именно да събират подписи в подкрепа на дадена 
инициатива.
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Изменение 9

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. Системите за 
събиране на изявленията за подкрепа 
онлайн следва да имат адекватни 
характеристики за сигурност, за да се 
гарантира, inter alia, че лицето има 
право да се подпише и че се подписва 
само веднъж, и че данните са сигурно 
съхранявани. Подробните технически 
спецификации следва да бъдат 
изработени на експертно равнище и 
да се адаптират редовно към 
техническите новости;
правомощията да приема подробни 
технически спецификации за системите 
за събиране на изявления за подкрепа 
онлайн съответно следва да бъдат 
делегирани на Комисията.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Изявленията за подкрепа следва 
да се събират по начин, лесен за 
гражданите и включващ 
необходимите предпазни мерки за 
защита на данни. Същевременно той 
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не следва да води до прекомерна 
тежест за организаторите.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Целесъобразно е държавите-
членки да проверят дали системите 
за събиране на изявления за подкрепа 
онлайн отговарят на изискванията на 
настоящия регламент.

заличава се

Обосновка

Тъй като Комисията следва да създаде и управлява централен уебсайт, проверката на 
съответствието от страна на държавите-членки вече не е необходимо.

Изменение 12

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.

Изменение 13
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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.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Целесъобразно е Комисията да 
взема решение относно 
допустимостта 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.

заличава се
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В срок от два месеца след 
получаването на искането на 
организатора Комисията следва да 
приеме решение относно допустимостта 
на инициативата. Дадена предложена 
гражданска инициатива следва да бъде 
считана за допустима, ако тя попада в 
правомощията на Комисията и засяга 
сфера, в която може да бъде приет 
законодателен акт на Съюза за целите 
на прилагането на Договорите.

(14) В срок от един месец след 
получаването на искането на 
организатора Комисията следва да 
приеме решение относно допустимостта 
на инициативата. Дадена предложена 
гражданска инициатива следва да бъде 
считана за допустима, ако тя попада в 
правомощията на Комисията и засяга 
сфера, в която може да бъде приет 
законодателен акт на Съюза за целите 
на прилагането на Договорите. 
Комисията може да се консултира с 
Европейския парламент относно 
важността или уместността на 
предложената гражданска 
инициатива, преди да започне 
изготвянето на проекта на 
законодателен текст, базиран на нея.

Обосновка

Комисията следва да проучи допустимостта на дадена инициатива в рамките на един 
месец, вместо на два, така че да не се намалява набраната инерция при събирането на 
подписи.

Изменение 16

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 

(15) При липсата на компетентен 
избирателен орган на равнището на 
Съюза е целесъобразно да се предвиди, 
че когато дадена гражданска 
инициатива е получила необходимите 
изявления за подкрепа от 
поддръжниците, всяка държава-членка 
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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.

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, който може 
да е въз основа на случайната извадка,
и да издадат документ, удостоверяващ 
броя на действителните изявления за 
подкрепа, които са получени.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 16 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) От изключително значение е 
организаторите на дадена 
гражданска инициатива да 
предоставят декларация за всички 
финансови средства, използвани за 
подкрепа и популяризиране на 
инициативата, за да се осигури пълна 
прозрачност. 

Изменение 18

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 действията, които 
възнамерява да предприеме във връзка с 
нея.
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Обосновка

За да се гарантира и поддържа високо равнище на гражданско участие, от ключово 
значение е да се разчита на бърза процедура. Следователно се счита, че Европейската 
комисия е способна изцяло да формулира собствените си заключения относно 
инициативата и действията, които възнамерява да предприеме в рамките на период 
от три месеца.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Европейският парламент може 
да предприеме всяко целесъобразно 
действие, в рамките на своите 
правомощия, за да гарантира, че 
гласът на гражданите е чут.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни се прилага изцяло към 
обработването на лични данни, 
извършвано при прилагането на 
настоящия регламент. В тази връзка е 
целесъобразно да се поясни, че 
администратори на личните данни по 
смисъла на Директива 95/46/ЕО са 
организаторът на дадена гражданска 
инициатива и компетентните органи на 

(18) Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни се прилага изцяло към 
обработването на лични данни, 
извършвано при прилагането на 
настоящия регламент. В тази връзка е 
целесъобразно да се поясни, че в случай 
на събиране на данни на хартиен 
носител, администратори на личните 
данни по смисъла на Директива 
95/46/ЕО са организаторът на дадена 
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държавата-членка, както и да се посочи 
максималният период на съхранение на 
личните данни, събрани за целите на 
дадена гражданска инициатива. В 
качеството си на администратори на 
лични данни организаторите трябва да 
предприемат всички необходими мерки 
за спазването на наложените от 
Директива 95/46/ЕО задължения, и по-
специално тези относно 
законосъобразността на обработването, 
сигурността на дейностите по 
обработването, предоставянето на 
информация и правото на физическото 
лице на достъп до неговите лични 
данни, както и на поправянето и 
изтриването им.

гражданска инициатива и 
компетентните органи на държавата-
членка, както и да се посочи 
максималният период на съхранение на 
личните данни, събрани за целите на 
дадена гражданска инициатива. В 
случай на събиране на данни онлайн, в 
качеството си на администратор на 
лични данни Комисията трябва да 
предприеме всички необходими мерки 
за спазването на наложените от 
Директива 95/46/ЕО задължения, и по-
специално тези относно 
законосъобразността на обработването, 
сигурността на дейностите по 
обработването, предоставянето на 
информация и правото на физическото 
лице на достъп до неговите лични 
данни, както и на поправянето и 
изтриването им.

Обосновка

Комисията следва да създаде централен уебсайт, за да гарантира защитата на 
личните данни в случай на събиране онлайн. Всички инициативи следва да бъдат 
регистрирани и достъпни за подпис на този уебсайт. В противен случай би се създала 
допълнителна тежест за инициаторите.

Изменение 21

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 

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 
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произхождат от най-малко една трета
от всички държави-членки;

произхождат от най-малко една пета от 
всички държави-членки;

Изменение 22

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 
в Комисията.

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

Изменение 23

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. организаторите създават 
граждански комитет и произхождат 
от поне една пета от държавите-
членки. Организаторите трябва да са 
граждани на Съюза и да са навършили 
поне 16 години.

Изменение 24

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 

заличава се
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правосубектност в приложимото 
национално право, трябва да имат 
представител, който е правоспособен 
да поема правни задължения от 
тяхно име и да носи отговорност.

Обосновка

Само физически лица следва да бъдат организатори на гражданска инициатива, за да 
се избягват евентуални злоупотреби от страна на съществуващи бизнес организации, 
политически партии и т.н.

Изменение 25

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 
предложена гражданска инициатива, 
поддръжниците трябва да са граждани 
на Съюза и да са навършили 16-
годишна възраст.

Обосновка

Член 9 от ДЕС постановява, че всички граждани на Съюза следва да се ползват от 
еднакво внимание. Активното гражданство, социалното включване и солидарността 
на младите хора са изключително важни за бъдещето на Европа. Освен това 
подкрепата за дадена инициатива е нещо съвършено различно от акта на гласуване, 
поради което би било уместно да включва и младите хора. Нещо повече, обвързването 
на минималната възраст с националните изисквания за гласуване би създало 
неравенство поради разлики в националните изисквания.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 4 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регистрация на предложена гражданска Регистрация и допустимост на 
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инициатива предложена гражданска инициатива

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен в случаите, предвидени в 
параграфи 3 и 4, Комисията 
регистрира незабавно предложената
инициатива, като й присвоява
уникален регистрационен номер, и
изпраща потвърждение за това на 
организатора.

2. В рамките на един месец след 
получаване на искането за 
регистрация, посочено в параграф 1, 
Комисията взема решение относно 
допустимостта на инициативата.
Предложената гражданска
инициатива се смята за допустима и 
се вписва в регистър, ако отговаря на 
следните условия:
– не може с основание да се счита за 
неподходяща, защото е обидна или 
лишена от сериозни намерения;
– не е в противоречие с ценностите 
на Съюза;
– засяга сфера, в която може да бъде 
приет законодателен акт на Съюза за 
целите на прилагането на 
Договорите; както и
– попада в рамките на правомощията 
на Комисията за представяне на 
предложение.

Изменение 28

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 

заличава се
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обидни или лишени от сериозни 
намерения.

Изменение 29

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, посочени в член 2 от 
Договора за Европейския съюз. 
Основанията на Комисията за 
отхвърляне регистрацията на 
инициатива са добре обосновани и се 
публикуват на уебсайта, който 
Комисията е създала за тази цел.

Обосновка

Прозрачността несъмнено ще доведе до извличането на поуки и ще предотврати 
умножаването на недопустими или нелепи инициативи.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Решението относно  
допустимостта се съобщава на 
организаторите на предложената
гражданска инициатива и се прави 
обществено достояние чрез регистъра и
чрез предоставения от Комисията 
уебсайт.

В решението също се посочва какъв 
законодателен акт или мерки 
Комисията счита за подходящо да 
предложи, ако в полза на тази 
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гражданска инициатива са събрани 
един милион изявления за подкрепа. 
Комисията винаги може да измени 
посочения акт или мярка, в момента, 
когато приеме решение дали да 
придвижи напред дадена гражданска 
инициатива.

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията уведомява 
организатора за причините, поради 
които е отказана регистрация на 
предложената гражданска 
инициатива.

Изменение 32

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 
дадена предложена гражданска 
инициатива, която е регистрирана и 
обявена за допустима в съответствие с 
член 4.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Организаторът следва също да 
внесе до компетентните органи 
декларация за всяка финансова 
подкрепа, която евентуално е получил 
или от която се е възползва, от 
различни заинтересовани групи или 
представители на заинтересовани 
групи, през цялото време на 
събирането на изявления за подкрепа, 
така че да гарантира пълна 
прозрачност през целия цикъл на 
съществуването на гражданската 
инициатива;

Изменение 34

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, 
който не надвишава 12 месеца.

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

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато изявления за подкрепа се 
събират по електронен път, получените 
чрез системата за събиране онлайн 
данни се съхраняват на територията 
на държава-членка. Образецът на 
формулярите за изявления за подкрепа 
може да бъде адаптиран за целите на 

1. Когато изявления за подкрепа се 
събират по електронен път, получените 
чрез системата за събиране онлайн 
данни се съхраняват централизирано 
от Комисията или от Европейския 
парламент. Образецът на формулярите 
за изявления за подкрепа може да бъде 
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събирането по електронен път. адаптиран за целите на събирането по 
електронен път.

Обосновка

Комисията следва да създаде централен уебсайт, за да гарантира защитата на 
личните данни. Всички инициативи следва да бъдат регистрирани и достъпни за 
подпис на този уебсайт. В противен случай би се създала допълнителна тежест за 
инициаторите.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Данните, предоставени от 
поддръжниците посредством 
системата за събиране онлайн, 
трябва да се проверят, съхраняват и 
унищожат съгласно правилата на 
Съюза за защита на данните и 
правото на личен живот.

Обосновка

Поддръжниците предоставят лични данни, които трябва да са защитени срещу 
всякаква възможна форма на злоупотреба.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато системата за събиране на 
изявления за подкрепа онлайн 
отговаря на разпоредбите, посочени в 
параграф 4, съответният 
компетентен орган издава в срок от 
един месец удостоверение по образеца 
от приложение IV. До приемането на 
техническите спецификации, 

заличава се
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упоменати в параграф 5, за 
оценяването на съответствието на 
системата за събиране на изявления 
за подкрепа онлайн с параграф 4 
компетентният орган прилага 
съответните национални технически 
спецификации.
Държавите-членки признават 
удостоверенията, издадени от 
компетентните органи на другите 
държави-членки.

Обосновка

Тъй като Комисията следва да създаде и управлява централен уебсайт, проверката на 
съответствието от страна на държавите-членки вече не е необходима.

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a. единствено физическите лица могат 
да подават формуляри за изявления за 
подкрепа онлайн;

a. единствено физически лица, имащи 
право да се подпишат, могат да 
подават формуляри за изявления за 
подкрепа онлайн;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба. фактът, че всяко лице подава само 
едно заявление за подкрепа, може да 
бъде проверен;
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Изменение 40

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 12 месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент 
Комисията предприема, в 
сътрудничество с Европейския 
надзорен орган по защита на данните, 
оценка, която да й позволи, да приеме
технически спецификации за 
изпълнение на параграф 4 в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, установена в член 19, 
параграф 2. Оценката се препраща на 
Европейския парламент заедно с 
предложенията.

Изменение 41

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 пета от държавите-
членки.

Изменение 42

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 пета от държавите-членки 
поддръжниците наброяват най-малко 
минималния брой граждани, посочен в 
приложение I.
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Изменение 43

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.

Поддръжник, който не притежава 
гражданство на държавата-членка, в 
която пребивава постоянно, може да 
избере дали да бъде считан за 
произхождащ от държавата-членка, 
в която пребивава, или от 
държавата-членка, на която е 
гражданин.
За поддръжник, който пребивава 
постоянно в трета държава, се 
смята, че произхожда от държавата-
членка, на която е гражданин.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Решение относно допустимостта на 
предложена гражданска инициатива

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 
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изявления за подкрепа от 
поддръжници с произход от поне три 
държави-членки. За тази цел 
организаторът използва формуляра, 
установен в приложение V.
2. В срок от два месеца след 
получаване на искането, посочено в 
параграф 1, Комисията приема 
решение относно допустимостта на 
инициативата. Предложената 
гражданска инициатива се смята за 
допустима, ако отговаря на следните 
условия:
a. засяга въпрос, по който може да 
бъде приет законодателен акт на 
Съюза за целите на прилагането на 
Договорите; както и
b. попада в рамките на правомощията 
на Комисията за представяне на 
предложение.
3. Решението, посочено в параграф 2, 
се съобщава на организатора на 
предложената гражданска 
инициатива и се оповестява 
публично.

Обосновка

Целта е да се ограничи регистрацията и допустимостта до една стъпка. 
Следователно член 8 не е необходим, тъй като член 4 разглежда въпроса за 
регистрацията и допустимостта.

Изменение 45

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 

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 
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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.

гражданска инициатива е допустима в 
съответствие с член 4, 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.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организаторът предоставя изявленията 
за подкрепа на държавата-членка, която 
е издала документите за 
самоличност, посочени в тях.

Организаторът предоставя изявленията 
за подкрепа на държавата-членка, в 
която поддръжниците са установили 
постоянното си пребиваване.

Поддръжник, който не е гражданин 
на държавата-членка, в която 
пребивава постоянно, може да избере 
дали да бъде считан за произхождащ 
от държавата-членка, в която 
пребивава, или от държавата-членка, 
на която е гражданин.
Когато поддръжниците са 
установили постоянното си 
пребиваване в трета страна, 
организаторът представя изявления 
за подкрепа на държавата-членка, 
чиито граждани са те.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

компетентните органи проверяват 
предоставените им изявления за 
подкрепа чрез проверки въз основа на 
извадки и издават на организатора 
удостоверение по образеца от 
приложение VII, с което удостоверяват 
броя на действителните изявления за 
подкрепа за въпросната държава-членка.
В извадката процентът на 
недействителни подписи ще се 
приспадне от общия брой на 
изявленията за подкрепа. 
Удостоверение ще се издава 
единствено, ако оставащият брой 
изявления за подкрепа надвишава един 
милион.

Обосновка

Настоящият член цели да ускори проверката. Ако например Европейска гражданска 
инициатива събере 1,5 милиона подписа, проверяващият орган може да провери на 
случаен принцип 5000 извадки от цялото. Ако при проверката на тези 5000 се 
установи, че 500 (или 10%) са фалшиви, непълни или не могат да бъдат проверени, 
тогава този резултат може да бъде отнесен към всички събрани подписи и да се 
приеме, че 10% от 1,5 милиона подписа са фалшиви. Нещо повече посочената система 
за коригиране въз основа на извадки обезсилва и аргумента, изтъкнат от Комисията, 
според който за извършване на задълбочена проверка на действителността на 
подписите е необходим личен идентификационен номер.

Изменение 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a. публикува незабавно гражданската 
инициатива на своя уебсайт;

a. публикува незабавно гражданската 
инициатива на своя уебсайт на всички 
официални езици на Съюза.

Обосновка

Всички граждани на ЕС следва да могат да разбират съдържанието на 
предложената гражданска инициатива, за да могат да я подкрепят, след 
одобрението й от Европейската комисия. Това може да бъде постигнато единствено, 
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ако при публикуването им на уебсайта на Европейската комисия, инициативите са 
преведени на всички официални езици на Европейския съюз. 

Изменение 49

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 заключения за нея, 
както и подходящо предложение по 
въпроса, за който гражданите са 
посочили, че е необходим 
законодателен акт. Ако Комисията 
реши да предприеме някакви 
алтернативни действия, или да не 
предприема никакви действия, тя 
следва да посочи причините за своето 
решение в съобщение.

Обосновка

С цел да се създаде по-силно задължение за Комисията за последващи действия във 
връзка с гражданските инициативи. За да се гарантира и поддържа високо равнище 
на гражданско участие, от ключово значение е да се разчита на бърза процедура. 
Следователно се счита, че Европейската комисия е способна изцяло да формулира 
собствените си заключения относно инициативата и действията, които възнамерява 
да предприеме в рамките на период от три месеца.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съобщението, посочено в 
параграф 1, буква б), се нотифицира на 
организатора на предложената 
гражданска инициатива, на Европейския 
парламент и на Съвета и се оповестява 

2. Списъкът с внесените граждански 
инициативи, както и съобщението, 
посочено в параграф 1, буква б), се 
нотифицира на организатора на 
предложената гражданска инициатива, 
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публично. на Европейския парламент и на Съвета 
и се оповестява публично.

Обосновка

С цел да се създаде по-силно задължение за Комисията за последващи действия във 
връзка с гражданските инициативи.

Изменение 51

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията представя публичен 
годишен доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
прилагането на гражданските 
инициативи, в който посочва, наред с 
другото, броя на представените 
инициативи, тяхната допустимост и 
последващите действия от страна на 
Комисията за всяка инициатива.

Обосновка

С цел да се създаде по-силно задължение за Комисията за последващи действия във 
връзка с гражданските инициативи.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. По отношение на гражданските 
инициативи, за които са събрани един 
милион изявления за подкрепа, 
Европейският парламент може по 
всяко време да призове Комисията да 
обясни действията, които 
възнамерява да предприеме, или, в 
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зависимост от случая, решението да 
не се предприемат действия, както и 
причините за това. При упражняване 
на правомощията си Европейският 
парламент може по всяко време да 
организира изслушвания на 
организаторите или да приеме 
резолюция. Организаторите могат 
също така да представят петиция до 
Европейския парламент по този 
въпрос, ако са изпълнени 
съответните критерии.

Обосновка

С цел да се отговори на очакванията на гражданите и да се избегне недоволството е 
важно Европейският парламент да предложи други възможности и да предприеме 
разискване с цел изясняване на решението на Комисията.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 13 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) неспазване на изискванията за 
системите за събиране на изявления 
за подкрепа онлайн;

заличава се

Обосновка

Подкрепяме идеята за единен, централен уебсайт, поддържан от Комисията вместо 
уебсайт, създаван от всеки инициатор; по този начин нормативната уредба в 
областта на защитата на данни винаги ще се спазва.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема изменения 
на приложенията към настоящия 

Комисията може да приема изменения 
на приложенията към настоящия 



PE448.978v02-00 34/40 AD\837201BG.doc

BG

регламент посредством делегирани 
актове в съответствие с членове 16, 17 и 
18.

регламент посредством делегирани 
актове в съответствие с членове 16, 17 и 
18, отделно от приложения ІІ и ІІІ.

Обосновка

В тези две приложения има разпоредби, които трябва да бъдат разгледани от 
Парламента. Тези две приложения трябва следователно да бъдат изключени от 
обхвата на делегираните актове и комитологията. 

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегираният акт може да бъде 
публикуван в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на посочения срок, 
ако Европейският парламент и Съветът 
са информирали Комисията за 
намерението си да не повдигат 
възражения.

Делегираният акт се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила преди изтичането на 
посочения срок, ако Европейският 
парламент и Съветът са информирали 
Комисията за намерението си да не 
повдигат възражения.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията информира останалите 
държави-членки за това.

Комисията информира останалите 
държави-членки и Европейския 
парламент за това.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 21 
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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.

Изменение 58

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. правното основание от Договорите, 
което би позволило на Комисията да 
предприеме действие;

заличава се

Обосновка

Да очакваме гражданите, лансиращи инициатива, да познават правното основание 
от Договорите, което предоставя на Комисията правомощия да предприема 
действия, не е реалистично. Напротив, задължение на Комисията е да разгледа 
инициативата и нейната съвместимост с Договорите, след което да уведоми 
организаторите относно нейната допустимост, като им даде точните основания за 
своето решение и го публикува.

Изменение 59

Предложение за регламент
Приложение ІІ – 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 организатора;

Изменение60
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Предложение за регламент
Приложение ІІІ - Част 2 - точка 5 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Финансовата и политическата 
подкрепа, получена във връзка с 
предложената гражданска 
инициатива*:

Изменение 61Предложение за регламент
Приложение ІІІ - Част 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част 3: (попълва се от поддръжника) Част 3: (попълва се от поддръжника)

1. Име на поддръжника: 1. Име на поддръжника:
Собствено име*:…Фамилно име*: Собствено име*:…Фамилно име*:
2. Адрес:
Улица:
Пощенски код: Град*:
Държава*:

2. Адрес:
Улица:
Пощенски код: Град*:
Държава*:

3. Електронна поща: 3. Електронна поща:
4. Дата и място на раждане*: 4. Дата и място на раждане*:
Дата на раждане: Място и държава: Дата на раждане: Място и държава:
5. Гражданство*: 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*.

6. 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 и подпис на поддръжника* ♦: 
………..
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Изменение 62

Предложение за регламент
Приложение IV

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Удостоверение за съответствието на 
система за събиране на изявления за 

подкрепа онлайн с Регламент 
№ xxxx/xxxx

[….] [….] (наименование на 
компетентния орган) на [….] 
(държава-членка) с настоящото 
удостоверява, че системата за 
събиране на изявления за подкрепа 
онлайн [….] (адрес на уебсайта), 
използвана за събирането по 
електронен път на изявления за 
подкрепа за гражданска инициатива с 
регистрационен номер [….], отговаря 
на съответните разпоредби на 
Регламент № xxxx/xxxx.
Дата, подпис и официален печат на 
компетентния орган:

заличава се

Обосновка

Предложението на Комисията всеки инициатор да създава собствен уебсайт би 
наложило допълнителна тежест не само върху инициаторите, но също така и върху 
държавите-членки, тъй като те следва да проверяват съответствието на 
системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн с определената от 
Комисията нормативна уредба и те следва също така да издават сертификат, 
потвърждаващ съответствието за всеки отделен уебсайт. С цел да се избегне тази 
тежест считаме, че Комисията следва да лансира централен уебсайт, където да се 
съхраняват всички инициативи.

Изменение 63

Предложение за регламент
Приложение VI

Текст, предложен от Комисията Изменение

Формуляр за предоставянето на Формуляр за предоставянето на 
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изявленията за подкрепа на 
компетентните органи на държавата-
членка

изявленията за подкрепа на 
компетентните органи на държавата-
членка

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

1. Пълно име, пощенски адрес и 
електронен адрес на организатора*:

2. Наслов на гражданската инициатива*:
3. Регистрационен номер в Комисията*:
4. Дата на регистрация*:
5. Дата на искането за решение относно 
допустимостта*:
6. Брой поддръжници, произхождащи от 
[държава-членка]*:

2. Наслов на гражданската инициатива*:
3. Регистрационен номер в Комисията*:
4. Дата на регистрация*:
5. Дата на искането за решение относно 
допустимостта*:
6. Брой поддръжници, произхождащи от 
[държава-членка]*:

7. Приложения*:
(Включват се всички изявления за 
подкрепа от поддръжниците, които са 
посочили личен идентификационен 
номер, издаден от същата държава-
членка. Ако е приложимо, се 
добавя(т) съответното(ите) 
удостоверение(я) за съответствието 
на системата за събиране на 
изявления за подкрепа онлайн с 
Регламент № xxxx/xxxx)

7. Приложения*:
(Включително всички изявления за 
подкрепа от страна на поддръжниците)

8. Дата и подпис на организатора*: 8. Дата и подпис на организатора*:
*: задължителни полета *: задължителни полета

Обосновка

Някои държави-членки на ЕС не издават лични карти на гражданите си, поради 
което използването на гражданството би било по-уместно. Нещо повече, тъй като 
Комисията следва да създаде и поддържа централен уебсайт, проверката на 
съответствието от страна на държавите-членки вече не е необходима.

Изменение 64

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – 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 

6. Пълно име, пощенски адрес и 
електронен адрес на организатора.
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