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Европейската гражданска инициатива 
Договорът от Лисабон предвижда въвеждане на Европейската гражданска инициатива 
(European Citizens’ Initiative - ECI). По този начин в него се включва значителен 
новаторски елемент в европейското конституционно законодателство, който 
първоначално беше разработен в Европейския конвент в тясно сътрудничество с 
неправителствените организации и едва след дълги спорове намери място в проекта за 
Европейска конституция, разработен от Конвента. Европейската гражданска 
инициатива представлява съвършено нов инструмент за укрепване на демокрацията в 
Европейския съюз. С него се прави първа стъпка към развитието на наднационална 
пряка демокрация. Прилагането на този инструмент би могло да допринесе в по-
дългосрочен план за утвърждаването на европейска общественост.

Правните основания за Европейската гражданска инициатива са заложени в бъдещия 
член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз (Договор за Европейския съюз в 
нова редакция – н. р.) и в бъдещия член 24, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Условията и процедурите, валидни за 
тази Гражданска инициатива, се установяват чрез регламент, който се приема в рамките 
на редовната законодателна процедура.

I. Общи въпроси

§ 1. Какво представлява гражданската инициатива?

След влизане в сила на Договора от Лисабон всички законодателни актове на 
Европейския съюз, било под формата на регламенти, директиви или решения, ще бъдат 
приемани по принцип съвместно от Европейския парламент и от Съвета и то по 
предложение на Комисията (срв. член 289 от ДФЕС). Следователно приемането на 
европейски нормативен акт предполага по правило преди това да бъде внесено 
предложение от страна на Комисията (срв. член 17, параграф 2 от ДЕС (н. р.)).

След като държавите-членки още при създаването на Европейската икономическа 
общност през 1957 г. бяха предвидили за Съвета, че той може да поиска от Комисията 
да предприеме проучвания, които счита за уместни за осъществяването на общите цели 
и да му представи съответни предложения (срв. първоначален член 152 от Договора за 
ЕИО, настоящ член 208 от ДЕО, бъдещ член 241 от ДФЕС), 35 години по-късно с 
Договора от Маастрихт и въвеждането на процедурата за съвместно вземане на 
решения те дадоха накрая възможност и на Европейския парламент да изисква от 
Комисията представяне на законодателно предложение (срв. настоящ член 192 от ДЕО, 
бъдещ член 225 от ДФЕС).

Това право на искане, което двата законодателни органа днес притежават, в бъдеще 
трябва да получат и гражданите на Европейския съюз чрез Европейската гражданска 
инициатива. "Гражданите на Европейския съюз, чийто брой трябва да бъде най-малко 
един милион и които трябва да притежават гражданство в значителен брой държави-
членки, могат да поемат инициатива и да поискат от Комисията в рамките на нейните 
правомощия да представи подходящи предложения по теми, за които тези граждани 
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смятат, че е необходим законодателен акт на Европейския съюз за изпълнение на 
договорите." По този начин за първи път гражданите на Европейския съюз ще бъдат 
включени пряко в европейския законодателен процес. Те ще получат право на участие 
в Европейска гражданска инициатива, с което по отношение на правото да внасят 
искане пред Комисията ще бъдат равнопоставени с двата законодателни органа.

§ 2. Съдържание на правото за участие в гражданска инициатива 

Съгласно член 11, параграф 4 от ДЕС (н. р.) гражданите на Европейския съюз могат да 
започнат гражданска инициатива. Като специфичен израз на правото на демократично 
участие съгласно член10, параграф 3 от ДЕС (н. р.) тази разпоредба има за цел 
учредяване на индивидуално право на гражданите на Европейския съюз за участие в 
Европейска гражданска инициатива, без в частност да съдържа подробно описание на 
съдържанието на това право. Освен това тази разпоредба съдържа резерва относно 
приемането на регламент за условията и процедурите, валидни за такава гражданска 
инициатива. По този начин регламентът има не само за задача да направи института на 
Европейската гражданска инициатива оперативно приложим, но и освен това да уреди 
по-подробно различните аспекти на произтичащото от договора право на участие в 
Европейска гражданска инициатива.

Гражданите на Европейския съюз могат да участват в гражданска инициатива по два 
начина: като организатори и като подкрепящи гражданската инициатива. 
Организацията на една Европейска гражданска инициатива включва заявяване на 
инициативата пред Комисията, събиране на волеизявления за подкрепа сред 
гражданите на Европейския съюз, внасяне на гражданската инициатива пред 
Комисията, както  и излагане на искането до Комисията, съставляващо предмета на 
гражданската инициатива, пред колегиума от членовете на Комисията. Подкрепа на 
Европейската инициатива е съответстващото на формалните изисквания волеизявление 
на едно лице, че споделя целта, заложена в гражданската инициатива, и е съгласно да 
бъде отправено искане до Комисията. Правото на участие в Европейска гражданска 
инициатива обхваща по този начин правото на организация и правото на подкрепа на 
подобна гражданска инициатива.

По силата на тези права гражданите на Европейския съюз могат да претендират пред 
органите на ЕС и пред държавите-членки спиране на всички действия, които могат да 
осуетят, възпрепятстват или да направят по-малко привлекателно  упражняването на 
тези права. Освен това гражданите на ЕС могат да претендират за въвеждане на 
процедура за ефективно упражняване на тези права. Организаторите на Европейска 
гражданска инициатива получават – това трябва непременно да се изясни в регламента 
– при успешно внасяне на гражданска инициатива, и правото да поясняват пред
колегиума от членовете на Комисията целите на гражданската инициатива, което право 
могат да претендират по индивидуален исков ред, както и правото на мотивиран 
отговор от страна на колегиума. Освен това в цялата процедура за Европейска 
гражданска инициатива трябва да бъдат гарантирани в частност основните права на 
равно третиране и ефективна правна защита.
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§ 3. Разлика между Европейската гражданска инициатива и петицията до 
Европейския парламент  

Съгласно член 24, параграф 2 във връзка с член 227 от ДФЕС (настоящ член 21,
параграф1 във връзка с член 194 от ДЕО), както и съгласно член  44 от Хартата на 
основните права на ЕС всеки гражданин на Европейския съюз, както и всяко физическо 
лице с постоянно местоживеене на територията на ЕС и всяко юридическо лице със 
седалище на територията на ЕС притежава правото на внасяне на петиция пред 
Европейския парламент. Правото на участие в Европейска гражданска инициатива 
съгласно член 11, параграф 4 от ДЕС (н. р.) следователно се прибавя към европейското 
право на внасяне на петиция и го допълва, но не го заменя и не е идентично с него.

В резултат на гражданска инициатива или на петиция може да се получи известно 
сближаване между тези два правни института; при определени обстоятелства по искане 
на повече лица двата института могат да доведат до приемане на нормативен акт на 
Европейския съюз. Въпреки това те се различават принципно по отношение на тяхната 
функция и съответно по отношение на техните адресати и приложимите към тях 
условия.

Особено явна е разликата между адресатите. Докато петицията се изпраща до 
Европейския парламент, гражданската инициатива се внася пред Комисията. 
Европейската правна уредба за петициите е насочена към гражданите на Европейския 
съюз в качеството им на пряко или непряко засегнати от юрисдикцията на Европейския 
съюз и им предоставя възможност в това си качество да се обърнат директно към 
Европейския парламент, за да информират пряко избрания парламент като 
представител на интересите на гражданите за определено състояние и да поискат 
промяна на това състояние. За разлика от това гражданската инициатива за първи път 
дава възможност на гражданите на Европейския съюз да участват пряко в 
упражняването на юрисдикцията в Европейския съюз, като им позволява подобно на 
Съвета или на Европейския парламент да искат от Комисията представяне на 
законодателно предложение.

Условията, с които са обвързани двата правни института, също са различни. Така 
например правото на петиция се ограничава само до обстоятелства, засягащи 
непосредствено вносителя на петицията, докато за участниците в Европейска 
гражданска инициатива такива ограничения нито са предвидени, нито са уместни. 
Точно обратното – както всяка част от европейската юрисдикция те са насочени към 
общия европейски интерес и спазването на европейското законодателство. Именно 
последното не е условие, на което отговаря една петиция.

При разработването на условията и процедурите за Европейската гражданска 
инициатива могат да бъдат взети предвид сходствата с петицията до Европейския 
парламент. В никакъв случай обаче не бива да се размива съществената разлика между 
тях.
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