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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по конституционни въпроси 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава факта, че гражданската инициатива е първият инструмент на 
демокрацията на участието, която дава право на гражданите на ЕС, въз основа на 
най-малко един милион изявления за подкрепа, да поемат инициативата и да 
поискат от Комисията да представи, в рамките на своите правомощия, подходящо 
предложение по въпроси, по които гражданите считат, че е необходим 
законодателен акт за изпълнение на договорите;

2. счита, че е от съществено значение това, че гражданите могат да допринесат за 
упражняване на законодателните прерогативи на Съюза и да участват пряко в 
инициирането на законодателни предложения;

3. отбелязва, че повече от шест милиона граждани на ЕС са участвали в гражданската 
инициатива и че трите инициативи, а именно „Право на вода“ („Right2Water“), 
„Един от нас“ (One of Us) и „Спрете вивисекцията“ (Stop Vivisection) бяха успешни; 
въпреки това отбелязва различните практически трудности, възникнали пред 
организаторите, от момента на влизане в сила на регламента през април 2012 г.;

4. призовава Комисията да гарантира цялостна подкрепа, включително необвързващи 
правни консултации - например чрез създаване на точка за контакт, отговаряща за 
гражданската инициатива в представителствата на Комисията във всички държави 
членки, с оглед на трудностите, пред които са изправени организаторите при 
установяване на съответните разпоредби на договора и правни разпоредби, които да 
послужат за основа на добре обоснована инициатива;

5. в допълнение на това призовава Комисията да преразгледа списъка с правомощията 
си на своя интернет портал и да го направи по-разбираем и лесен за употреба, тъй 
като регистрацията на голям брой подадени граждански инициативи беше 
отхвърлена с мотива, че те очевидно попадат извън рамките на компетентност на 
Комисията;

6. подчертава необходимостта от хармонизирана процедура за подаване на изявления 
за подкрепа, тъй като е неприемливо гражданите на ЕС да бъдат изключвани от 
подкрепа за граждански инициативи поради различни изисквания за подаване на 
данни в държавите членки; призовава държавите членки спешно да премахнат 
изискването за предоставяне на личен идентификационен номер за изявление за 
подкрепа, тъй като това представлява ненужна бюрократична тежест за събирането 
на изявления за подкрепа, а също и ненужен начин за проверка на самоличността на 
подписало лице;

7. подчертава своята позиция, че автоматичната връзка между регистрацията на 
гражданската инициатива и датата на започване на дванадесетмесечния период за 
събиране на изявления за подкрепа следва да бъде премахната, така че 
организаторите на граждански инициативи да бъдат насърчавани да решават сами 
кога да започне събирането на изявления за подкрепа;



PE557.231v01-00 4/4 PA\1061908BG.doc

BG

8. отбелязва, че за организаторите на граждански инициативи са възникнали въпроси 
за отговорността поради факта, че на  гражданските комитети липсва 
правосубектност и че този проблем може да бъде решен само чрез преразглеждане 
на регламента;

9. отправя искане за единен подход в целия ЕС за определяне на минималната възраст 
за подаване на заявление за подкрепа; препоръчва тя да бъде намалена на 16 години, 
като се има предвид необходимостта от засилване на чувството за отговорност на 
младите хора по отношение на ЕС и да им се даде възможност да участват в 
оформянето на по-нататъшното развитие на европейския проект;

10. приветства готовността на Европейския икономически и социален комитет да 
предоставя безплатно преводачески услуги за инициатори, тъй като по този начин 
се улеснява разпространението на гражданските инициативи на всички официални 
езици; признава, че това е значителен принос за подпомагане на гражданите, който 
им предоставя възможност да популяризират своите опасения сред населението на 
ЕС;

11. призовава Комисията да представи предложение за преразглеждане на регламента 
относно гражданската инициатива възможно най-скоро, за да стане гражданската 
инициатива по-лесна за използване и по-ориентирана към гражданите и да има 
възможност да разгърне напълно своя потенциал.


