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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Европейската гражданска инициатива
(2014/2257(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 24, 
параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
гражданската инициатива (COM(2010)0119 — C7-0089/2010-2010/0074 (COD)),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета относно гражданската инициатива,

– като взе предвид публичното изслушване от 26 февруари 2015 г. относно 
гражданската инициатива, организирано от комисията по конституционни 
въпроси, в сътрудничество с комисията по петиции,

– като взе предвид проучването на Тематичен отдел „В“ на Парламента, озаглавено 
„Европейска гражданска инициатива — първи уроци от прилагането“, 
публикувано през 2014 г.,

– като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 4 март 2015 г. в 
заключение по проверка по собствена инициатива относно Комисията 
(OI/9/2013/TN),

– като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания 
от февруари 2015 г., озаглавено „Прилагане на европейската гражданска 
инициатива“,

– като взе предвид доклада на Комисията от 1 април 2015 г. относно Европейската 
гражданска инициатива,

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и 
становищата на комисията по правни въпроси и комисията по петиции (A8-
0000/2015),

A. като има предвид, че Европейската гражданска инициатива е необикновен и 
новаторски инструмент на демокрацията на участието в Европейския съюз, чийто 
потенциал следва да бъде използван напълно и засилено, за да се постигнат най-
добри резултати;

Б. като има предвид, че три години след влизането в сила на Регламент 211/2011 на 1 
април 2012 г. е необходимо да се направи оценка на неговото изпълнение, за да се 
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открият всички недостатъци и да се предложат надеждни решения за постигане на 
неговото ускорено преразглеждане;

В. като има предвид, че по-голямата част от организаторите на европейски 
граждански инициативи (ЕГИ) срещат редица трудности при създаването на ЕГИ, 
във връзка с практическите и правните аспекти, и като има предвид, че 
организаторите на няколко отхвърлени ЕГИ впоследствие са подали жалби до 
Съда на Европейския съюз срещу решението на Комисията, както стана ясно от 
широките контакти с гражданското общество и въз основа на проучвания на ЕГИ;

Г. като има предвид, че редица институции, НПО, мозъчни тръстове и организации 
на гражданското общество са разгледали различните недостатъци в организацията 
на ЕГИ и са предложили подобрения;

1. подчертава, че гражданската инициатива е изключителна възможност за 
гражданите да идентифицират и формулират своите стремежи и да изискват 
действия от страна на ЕС, и че тя трябва да бъде насърчавана, подобрявана и 
подкрепяна; освен това подчертава, че използването на майчиния език е 
гражданско право и че всички дейности, свързани с ЕГИ, може да се извършват на 
майчиния език;

2. призовава Комисията да предостави колкото е възможно повече насоки —
особено от правно естество — за организаторите на ЕГИ чрез центъра за контакт 
„Europe Direct“, така че те да са наясно с възможностите, които се разкриват пред 
тях, и да не предлагат ЕГИ, които са извън правомощията на Комисията, или пък 
да възлага задачата за предоставяне на консултации на друго независимо 
дружество или орган, за да се избегне евентуален конфликт на интереси в рамките 
на Комисията; отбелязва, обаче, че съгласно Договора от Лисабон въпросите, 
повдигнати от ЕГИ, може да не съответстват изцяло на правомощията на 
Комисията; освен това счита, че Комисията следва да обмисли създаването на 
посветена на ЕГИ служба във всяка държава членка;

3. подчертава, че е необходимо да се предоставят по-подробни насоки за 
тълкуването на правни основания и повече информация относно задълженията за 
защита на личните данни във всяка държава членка, в която организаторите 
провеждат кампаниите си, и относно възможността организаторите да сключват 
застраховки;

4. подчертава, че по силата на член 4 от Регламент 211/2011, в случай на отказ от 
страна на Комисията да регистрира ЕГИ Комисията информира организаторите 
относно причините за този отказ и относно всички възможни съдебни и 
извънсъдебни средства за защита, с които разполагат; във връзка с това отчита 
многобройните жалби от организаторите във връзка с това, че не са получили 
подробни и изчерпателни основания за отхвърлянето на техните европейски 
граждански инициативи, и приканва Комисията да предоставя възможно най-
голям брой елементи за обяснение на причините и насочване на организаторите 
към възможно решение;

5. приканва Комисията да обмисли възможността за регистриране само на част от 
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дадена инициатива, в случай че цялата европейска гражданска инициатива не 
попада в рамките на правомощията на Комисията, и за предоставяне на 
организаторите, в момента на регистрация, указание за това коя част  могат да 
регистрират;

6. призовава Комисията да повиши удобството на ползване на софтуера за събиране 
на подписи онлайн и да предостави своите сървъри за съхранение на подписи 
онлайн безплатно на постоянна основа;

7. приканва Комисията да преразгледа автоматичното начало на периода на 
събирането на подписи след регистрацията на ЕГИ, както и да даде възможност 
на организаторите да решават кога този период следва да започне;

8. приветства предложението на Европейския икономически и социален комитет да 
предоставя безплатен превод на свързани с ЕГИ текстове, така че да се намалят 
разходите по организирането на ЕГИ, и го приканва да създаде необходимата 
оперативна рамка;

9. счита, че е твърде сложно за организаторите да предоставят различни лични 
данни в подкрепа на ЕГИ в 28-те държави членки, съобразно предвиденото в 
Регламент 211/2011 въз основа на различните национални разпоредби, и предлага 
да се помисли за създаването на европейско цифрово гражданство; поради това 
призовава Европейската комисия да проучи този въпрос в своята програма в 
областта на цифровите технологии;

10. отбелязва деликатния въпрос за личната отговорност на организаторите по 
отношение на защитата на данните, когато се събират личните данни на 
поддръжниците, и предлага да се намали обхватът на необходимите данни или 
отговорността да бъде носена и от доброволци–участници в кампаниите, както и 
да бъде изменен текстът на член 13 от Регламент 211/2011 относно отговорността, 
за да се поясни, че личната отговорност не е неограничена; предлага, за тази цел, 
като основа да се използва член 3 от Директива 2008/99/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда 
чрез наказателно право, с оглед на установяването, че организаторите носят 
отговорност за деяния, които са неправомерни и извършени умишлено, или най-
малкото са свързани със сериозна небрежност;

11. предлага периодът на сертифициране от държавите членки на системата за 
събиране на подписи онлайн да се удължи на два месеца (вместо един месец) и 
периодът на събиране на заявления в подкрепа за организаторите – на 18 месеца 
(вместо 12 месеца);

12. приканва държавите членки да бъдат гъвкави в своята проверка, когато получават 
заявления за подкрепа на ЕГИ, които са малко над прага от 1 милиона подписа, с 
оглед да се позволи представянето на инициативата;

13. призовава Комисията да преразгледа текста на член 10, буква в) от Регламент 
211/2011, за да позволи подходящо проследяване на успешна ЕГИ, включително 
парламентарно разискване в пленарна зала, последвано от гласуване относно 
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ЕГИ; настоятелно призовава Комисията да започне подготовката на правен акт 
относно успешните ЕГИ в рамките на 12 месеца след тяхното приемане;

14. счита, че с цел да се подчертае политическото измерение на ЕГИ, публично 
изслушване, проведено съгласно условията на член 11 от Регламент 211/2011, 
следва да бъде структурирано по такъв начин, че да се даде възможност на 
организаторите да започнат диалог с членовете на Европейския парламент; 
подчертава, че изслушванията относно ЕГИ следва да се организират от 
независим комитет, който не носи основната отговорност за съответния въпрос;

15. приканва Комисията да разгледа възможността за финансиране на ЕГИ чрез 
бюджета на ЕС, посредством европейските програми, като например програмата 
„Европа за гражданите“ и програмата „Права, равенство и гражданство“, като се 
има предвид, че е налице реална необходимост от финансова подкрепа за 
организацията на европейски граждански инициативи и че множество изменения 
в бюджета на ЕС бяха представени за тази цел;

16. приветства доклада на Комисията от 1 април 2015 г. относно Европейската 
гражданска инициатива и я призовава да гарантира, при преразглеждането на този 
инструмент, че се предприемат всички подходящи правни мерки, когато за една 
ЕГИ се счита, че е била завършена успешно;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.


