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II. Процедурни въпроси 

§ 4. Процедура за европейската гражданска инициатива 

Процедурата за европейска гражданска инициатива може да се раздели на четири фази:
 заявяване на гражданската инициатива,

 събиране на волеизявления за подкрепа на гражданската инициатива, 

 внасяне на гражданската инициатива и 

 представяне на позиция на Комисията по гражданската инициатива 

Първа фаза на европейската гражданска инициатива: „Заявяване” 
Първата фаза на европейската гражданска инициатива започва от момента на 
заявяването на гражданската инициатива от организаторите пред Комисията и 
завършва с формалното решение на Комисията относно резултата от заявяването на 
гражданската инициатива.

От страна на неправителствените организации се посочва, че за организаторите на една 
гражданска инициатива е от особен интерес във възможно най-ранен момент от 
процедурата, в частност още преди да започне събирането на волеизявления за 
подкрепа на гражданската инициатива, да получат правна сигурност по отношение на 
допустимостта на съответната гражданска инициатива. Този принцип следва да намери 
подкрепа и от гледна точка на политиката за демокрация. 

Затова се препоръчва процедурата за гражданска инициатива да се разработи така, че 
още преди събирането на волеизявления за подкрепа да се извърши задължителна 
проверка относно допустимостта на съответната гражданска инициатива. Това може да 
стане в рамките на формална процедура за заявяване на гражданската инициатива.

Компетентен орган за приемането на заявлението и проверката на неговата 
допустимост според съществуващите обстоятелства може да бъде само Комисията. В 
резултат от извършената от нея проверка тя трябва да предостави на организаторите 
правнообвързващ акт за потвърждение на допустимостта  на гражданската инициатива. 
Разбира се, от съвсем друго естество е въпросът за правната проверка на едно подобно 
решение от Съда на Европейския съюз и Европейския омбудсман, както и въпросът за 
политическия контрол на Комисията от страна на Европейския парламент.

Във водената до момента дискусия беше предложено функцията за проверка на 
допустимостта на заявлението да бъде възложена на орган, различен от Комисията. 
Посочени бяха например Европейският омбудсман и Европейският парламент. 
Предимството на една подобна уредба изглежда очевидно – така още от самото начало 
би могло да се избегне впечатлението, че Комисията би могла сама да решава дали да 
се проведе или не насочена към нея гражданска инициатива. 
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Въпреки това докладчикът не препоръчва да се тръгва по този път. Допустимостта на 
една гражданска инициатива не е въпрос на политическа целесъобразност, а правна и 
изцяло правно проверима предпоставка за разглеждане на предмета на гражданската 
инициатива по същество. Затова във всички случаи Комисията е задължена, в 
качеството си на предвиден в Договора адресат на гражданската инициатива, преди да 
премине към разглеждане на предмета на гражданската инициатива по същество да 
провери нейната допустимост или (както се предлага тук) още при заявяване, или след 
внасяне на гражданската инициатива. При тези обстоятелства всяко включване на друг 
(следващ) орган за проверка на допустимостта в крайна сметка ще се окаже нова 
допълнителна пречка за осъществяването на гражданската инициатива, защото в този 
случай не само Комисията, но и този друг орган ще трябва да бъде убеждаван относно 
допустимостта на гражданската инициатива. 

Във всеки случай, по мнение на докладчика, всяко отделно решение относно 
допустимостта на една гражданска инициатива следва да бъде с обвързващ характер и 
да може да се проверява по съдебен път1. 

Насоки за възможна организация на процедурата: 

a)  Европейската гражданска инициатива трябва да бъде заявена от организаторите пред 
Комисията. При заявяването всеки организатор посочва на един от официалните езици 
на Европейския съюз своето име, дата на раждане, гражданство и адрес по 
местоживеене, както и точното наименование на гражданската инициатива. 

б) Комисията проверява допустимостта на заявената гражданска инициатива. Една 
гражданска инициатива е допустима, когато отговаря на следните четири условия:

 Тя съдържа искане към Европейската комисия за представяне на предложение за 
приемане на юридически акт на Европейския съюз.

 В договорите, на които се основава Европейският съюз, трябва да са предвидени 
правомощия за приемане на такъв юридически акт от Европейския съюз. 

 В договорите, на които се основава Европейският съюз, трябва да са предвидени 
правомощия за Европейската комисия за представяне на предложение за такъв 
юридически акт. 

 В останалата си част един такъв юридически акт не е очевидно противоправен.

                                               
1 Доколкото това решение би било прието от орган, различен от Комисията, последната би могла 
да  го оспори съдебно чрез подаване на жалба за нищожност. Ако заявлението бъде обявено за 
недопустимо, тази възможност биха имали и организаторите. И в двата случая ответник би бил органът, 
който се е произнесъл по допустимостта. По тази причина въвеждането на процедура, при която 
Европейският омбудсман или Европейският парламент отговарят за издаване на такова решение, би било 
свързано с недостатъка, че тези органи биха станали формални участници както в процедурата за 
заявяване, така и в процедурата за съдебна проверка, и самите не биха могли да изпълняват вече ролята 
на орган за правна проверка, респ. орган за политически контрол върху действията на Комисията.
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В срок от два месеца след заявяване на гражданската инициатива Комисията приема 
решение относно заявлението, което е задължително. Това решение включва 
произнасяне по допустимостта на гражданската инициатива, което е задължително. 
Отхвърлянето на заявлението може да стане само по правни причини. 

в) Решението е насочено както индивидуално към организаторите, така и към 
обществеността. То се съобщава на организаторите и се публикува в Официалния 
вестник на ЕС. Европейският парламент, Съветът и държавите-членки биват незабавно 
информирани за решението.

г) Решението подлежи на проверка от Съда на Европейския съюз, както и от 
Европейския омбудсман съгласно приложимите разпоредби от правото на Европейския 
съюз. Същото се отнася съответно и за случаите, при които Комисията не издаде такова 
решение. 

д) При съобщаване на решението Комисията информира организаторите на 
гражданската инициатива същевременно и за текущи или планирани законодателни 
дейности във връзка с предмета на гражданската инициатива, както и за вече успешно 
заявени граждански инициативи, които касаят изцяло или частично същите въпроси.

е) Комисията води списък за всички успешно заявени граждански инициативи, който е 
публикуван и свободно достъпен на нейните уеб-страници. 

ж) Организаторите на една гражданска инициатива могат по всяко време да оттеглят 
заявлението си за нея. В този случай тя се приема за незаявена и се заличава от 
горепосочения списък на Комисията.

Втора фаза на европейската гражданска инициатива: "Събиране"
Втората фаза на европейската гражданска инициатива включва събирането на 
индивидуални волеизявления за подкрепа на успешно заявената гражданска 
инициатива, както и официално удостоверяване на резултатите от събирането от страна 
на държавите-членки. 
Неправителствените организации посочват, че е уместно за целта да се предвиди 
определен срок от време. Подходящо е срокът да започне да тече от момента на 
издаване на решението на Комисията относно резултата от заявяването. 

По мнение на докладчика процедурата трябва да се разработи така, че да допуска
възможно най-голям спектър от възможности за събиране на волеизявленията за 
подкрепа. Във всички случаи този спектър трябва да включва възможността за 
събиране на волеизявления за подкрепа от организаторите "на улицата" , както и 
възможността за извършване на волеизявление за подкрепа по Интернет, ако има 
технически условия за това.

Основен проблем в тази фаза на процедурата представлява проверката на истинността 
на волеизявленията за подкрепа. Тя в никакъв случай не може да се извършва 
централно от Комисията. Тази задача трябва да се изпълнява по-скоро от държавите-
членки. Те трябва да гарантират, че организаторите на гражданската инициатива след 
изтичане на срока за събиране на волеизявления за подкрепа ще получат правно-
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обвързващо удостоверение за броя на подкрепилите гражданската инициатива лица, 
разпределени по гражданство.

Затова не изглежда нито необходимо, нито оправдано от гледна точка на принципа за 
субсидиарност да се въвежда единна европейска процедура за събиране на 
волеизявления за подкрепа. Регламентът за гражданската инициатива следва да се 
ограничи до задължаването на  държавите-членки към въвеждане на ефективна система 
в рамките на тяхното национално право и да съдържа само няколко централни 
разпоредби, които следва да се спазват в еднаква степен от всички държави-членки. 
Към тях следва да спада преди всичко задължението на държавите-членки да определят 
съответните компетентни органи за проверка на волеизявленията за подкрепа. 

Насоки за възможна организация на процедурата: 

a) За една гражданска инициатива е необходимо надлежно волеизявление на граждани 
на ЕС за нейната подкрепа, като броят им трябва да бъде най-малко един милион и те 
трябва да бъдат граждани на значителен брой държави-членки.

б) Държавите-членки предвиждат в правото си ефективна процедура за събиране на 
индивидуални волеизявления за подкрепа на европейска гражданска инициатива и 
официално удостоверяване на резултата от процедурата.

в) Едно волеизявление за подкрепа е надлежно, ако е извършено в рамките на 
предвидения срок за събиране на волеизявления за подкрепа при спазване на 
приложимите правни разпоредби на държавите- членки и на правото на Европейския 
съюз. Срокът за събиране на волеизявления за подкрепа е една година. Той започва да 
тече от първия ден на третия месец, следващ решението относно заявяването на 
гражданската инициатива.

г) Всяка подкрепа трябва да бъде заявена индивидуално, по правило чрез личен подпис 
(в писмена или евентуално в електронна форма). Волеизявлението трябва да съдържа 
като минимум името, датата на раждане, адреса по местоживеене и гражданството на 
лицето, подкрепящо инициативата. Ако лицето притежава повече от едно гражданство, 
то посочва само едно гражданство по свой избор.
Личните данни са обект на защита на данните, която организаторите на гражданската 
инициатива вземат предвид. 

д) Волеизявление за подкрепа на гражданска инициатива се прави само веднъж. Всяко 
волеизявление за подкрепа съдържа отделна клетвена декларация на лицето, заявяващо 
подкрепа, в която то посочва, че преди това не е заявявало подкрепа за същата 
гражданска инициатива.

е) Всяко волеизявление за подкрепа може да бъде оттеглено до изтичане на срока за 
събиране на волеизявления за подкрепа. По този начин първоначално заявената 
подкрепа се приема за недекларирана. Всяко лице, заявяващо подкрепа, трябва да бъде 
информирано за това от организаторите. Всяко заявление за подкрепа трябва да 
съдържа отделна декларация на лицето, заявяващо подкрепа, че е получило такова 
разяснение.
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ж) Всяко лице, заявяващо подкрепа, получава от организаторите копие от заявлението 
си, включително копие от подадената от него клетвена декларация, както и от 
декларацията, в която лицето посочва, че е запознато с възможността за оттегляне на 
волеизявлението си.

з) След проверка на доказателствените документи за волеизявленията за подкрепа, 
държавите-членки издават на организаторите на гражданската инициатива в срок от два 
месеца официално удостоверение за броя на надлежно извършените волеизявления за 
подкрепа, групирани по гражданство на лицата, заявяващи подкрепа. Чрез подходящи 
мерки те гарантират, че всяко волеизявление за подкрепа е било удостоверено само 
веднъж от една държава-членка и ефективно са избегнати многократно издадени 
удостоверения от различни държави-членки или различни органи на една и съща 
държава-членка.

Трета фаза на европейската гражданска инициатива: "Внасяне"
Третата фаза на европейската гражданска инициатива започва да тече от момента на 
внасяне на гражданската инициатива от организаторите пред Комисията и завършва с 
формалното решение на Комисията относно резултата от внасянето на гражданската 
инициатива. Аналогично на процедурата на заявяване на гражданската инициатива, и 
тук Комисията следва да бъде задължена да издаде решение, а съдържанието на 
решението следва да подлежи на съдебна проверка от Съда на Европейския съюз или от 
Европейския омбудсман.

Насоки за възможна организация на процедурата: 

a) Една европейска гражданска инициатива трябва да бъде внесена от организаторите 
пред Комисията. При внасянето се прилагат удостоверенията от държавите-членки 
относно броя на надлежно извършените волеизявления за подкрепа. 

б) Комисията проверява дали са изпълнени минималните условия за подкрепа на 
гражданската инициатива. В срок от два месеца след внасяне на гражданската 
инициатива Комисията издава правнообвързващо решение относно резултата от 
внасянето. В това решение се съдържа определение със задължителна сила, което 
посочва дали са изпълнени минималните условия по отношение на волеизявленията за 
подкрепа. Внасянето може да бъде отхвърлено само по правни причини. 

в) Решението е насочено както индивидуално към организаторите, така и към 
обществеността. То се съобщава на организаторите и се публикува в Официален 
вестник на ЕС. Европейският парламент, Съветът и държавите-членки биват незабавно 
информирани за решението.

г) Решението подлежи на проверка от Съда на Европейския съюз, както и от 
Европейския омбудсман съгласно приложимите разпоредби на правото на ЕС. Същото 
се отнася съответно за случаите, при които Комисията не издаде такова решение. 

д) На своите уеб-страници Комисията води публично достъпен списък на всички 
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успешно внесени граждански инициативи. 

Четвърта фаза на европейската гражданска инициатива: "Представяне на позиция"
Четвъртата фаза на европейската гражданска инициатива включва периода на 
разглеждане на гражданската инициатива по същество от Комисията. Тя приключва с 
формалното представяне на позиция от страна на Комисията по съдържащото се в 
гражданската инициатива искане за внасяне на предложение за юридически акт. 

Четвъртата фаза е най-чувствителният в политическо отношение момент от цялата 
процедура. В нея в крайна сметка се решава дали гражданите възприемат европейската 
гражданска инициатива в действителност като инструмент за непосредствено участие в 
европейския законодателен процес и по този начин се мотивират към бъдещо участие в 
процеса на европейско обединение. При разработката на процедурата трябва да се 
вземе предвид този аспект от нейното значение.

Безспорно една гражданска инициатива не задължава сама по себе си Комисията 
действително да внесе предложение за юридически акт или дори предложение с 
определено съдържание. Такава правна последица не може да се изведе нито от 
разпоредбите на Договора от Лисабон, нито това би било в съответствие с желаното в 
Европейския конвент равнопоставяне на гражданската инициатива с правото на 
Европейския парламент и на Съвета да внасят искания за юридически актове. В 
никакъв случай обаче не бива искането за юридически акт, внесено чрез гражданска 
инициатива, да бъде третирано по-лошо от искането, внесено от един от двата 
законодателни органа. Точно обратното – за да се избегнат всякакви съмнения, че една 
гражданска инициатива „не се приема толкова сериозно “, в тази фаза са необходими 
максимална прозрачност и публичност.

Затова в тази фаза трябва да се осъществи непосредствен диалог между организаторите 
и колегиума от членовете на Комисията, в чиито рамки организаторите да получат 
правото да изложат подробно предмета на гражданската инициатива.

Насоки за възможна организация на процедурата: 

a) Една успешно внесена гражданска инициатива задължава Комисията да разгледа в 
рамките на разумен срок гражданската инициатива по същество и да представи след 
това публично позицията си.

б) В тази рамка колегиумът от членовете на Комисията изслушва организаторите на 
гражданската инициатива и им дава възможност да представят подробно предмета й. 

в) Като колегиален орган Комисията издава решение с правнообвързващ характер 
относно позицията си по искането в гражданската инициатива. Ако Комисията не смята 
да направи предложение за юридически акт, тя посочва мотивите си за това.

г) Решението е насочено както индивидуално към организаторите, така и към 
обществеността. То се съобщава на организаторите и се публикува в Официален 
вестник на ЕС. Европейският парламент, Съветът и държавите-членки биват незабавно 
информирани за решението.
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д) Ако Комисията не вземе такова решение, това обстоятелство подлежи на съдебна 
проверка от Съда на Европейския съюз, както и от Европейския омбудсман съгласно 
приложимите разпоредби от правото на ЕС.

Adlib Express Watermark


	747883bg.doc

