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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. счита, че Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е първият инструмент на 
пряка демокрация, който предоставя на гражданите възможността да участват 
активно в оформянето на европейските политики и законодателство;

2. припомня, че в предходни резолюции и годишни доклади, изготвяни от комисията 
по петиции, Парламентът е посочвал слабости в съществуващата правна рамка и 
бюрократични тежести при функционирането на практика на ЕГИ, които се дължат 
на липсата на ИТ поддръжка и разнородно използване в националните 
администрации; призовава за опростени и хармонизирани изисквания и процедури 
относно личните данни;

3. изразява своята загриженост относно ниския процент на успешните инициативи и 
драстичният спад в броя на новите инициативи; подчертава, че европейските 
институции и държавите членки трябва да предприемат всички необходими мерки 
за насърчаване на ЕГИ и за стимулиране на доверието на гражданите по отношение 
на този инструмент; счита, че инструментът все още има потенциал за привличане 
на обществеността и за насърчаване на диалога между гражданите и между 
гражданите и институциите на ЕС; приветства факта, че някои ЕГИ са успели да 
окажат въздействие на местно равнище;

4. счита, че преразглеждането на регламента относно Европейската гражданска 
инициатива следва да бъде използвано като възможност за повишаване на 
осведомеността за процеса на подаване на петиции, за разясняване на разликата 
между петициите и ЕГИ и насърчаване на връзката между тях, чрез хармонизирана 
информация на интернет сайтовете на европейските институции и в техните
политики за реклама;

5. изразява съжаление относно липсата на ранен етап на ясна информация относно 
ЕГИ като инструмент, което доведе до общо погрешно схващане относно нейното 
естество и до известно разочарование, когато първите ЕГИ бяха отхвърлени от 
Комисията; припомня, че инструментът следва да бъдат опростен, ясен и лесен за 
ползване;

6. призовава за по-добро междуинституционално сътрудничество в областта на ЕГИ в 
предоставянето на информация и подкрепа на организаторите на ЕГИ; призовава за 
създаването в бъдеще на физическо и онлайн „единно гише“, предоставящо 
информация, правни съвети, преводачески услуги и финансиране, което би могло да 
използва ресурсите на точката за контакт, базирана в информационния център 
„Europe Direct“ и представителствата на Комисията и информационните бюра на 
Парламента в държавите членки; счита, че такава структура би приближила проекта
относно ЕГИ до гражданите;
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7. призовава Комисията да гарантира прозрачност в процеса на вземане на решения и 
да се изясни процедурата за правната допустимост; приканва Комисията да 
отговори на успешни ЕГИ с по-конкретни действия;

8. призовава Комисията да подобри софтуера на системата за събиране на заявления 
онлайн (OCS) и той да стане достъпен за хората с увреждания, да даде възможност 
за електронни подписи и за събиране на електронни адреси и да включва 
последните характеристики на онлайн кампаниите, като следва примера на други 
успешни кампании на интернет платформи; призовава Комисията да подкрепи 
създаването на публично приложение за ЕГИ за мобилни устройства;

9. приканва Комисията да проучи предложенията, отнасящи се до създаването на 
европейска карта за самоличност, която следва също така да отговаря на 
изискванията на Регламента относно гражданската инициатива за събиране на 
подписи;

10. призовава Комисията да излезе с предложения за създаване на пълен избирателен 
списък на гражданите;

11. приканва Комисията да обмисли при бъдещия преглед на регламента 
предложението за допускане на ЕГИ, които изискват изменения на Договорите 
съгласно член 48 от ДФЕС;

12. припомня, че понастоящем от компетентната комисия се организират изслушвания 
относно успешните ЕГИ, съобразно предмета на ЕГИ, с асоциираната комисия по 
петиции; предлага комисията по петиции да поеме ролята на организатор на 
изслушвания, като неутрален форум с най-голям опит в работата с граждани.


