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III. Отделни въпроси 
§ 5. По въпроса за "значителния брой държави-членки"

Съгласно член 11 алинея 4 ДЕС (н. р.) гражданите на Европейския съюз, които 
подкрепят дадена гражданска инициатива, трябва да бъдат граждани на значителен 
брой държави-членки. Какво обаче следва да се разбира под "значителен брой", остава 
без пояснение и вместо това съгласно член 24 алинея 1 ДФЕС законодателят трябва да 
определи този брой, като има твърде широко поле за действие между 2 и 26 държави-
членки. Единствено двата крайни варианта, според които под "значителен брой " би 
следвало да се разбира или една единствена държава-членка, или всички 27 държави-
членки, следва да се изключат в правно отношение.

Тълкуването на понятието "значителен брой държави-членки " трябва да се извършва и 
в светлината на други договорни разпоредби с цел избягване на противоречиви оценки. 
От една страна трябва да се има предвид, че един от основните принципи на правовия 
ред на Европейския съюз е забраната за дискриминация по причини на гражданството. 
Следователно в приложното поле на правото на ЕС националното гражданство на 
гражданите на ЕС принципно не трябва да има никакво значение. Всяко отклонение от 
този принцип изисква ясна мотивация и може да се извършва дотолкова, доколкото 
това е необходимо за постигане на легитимна цел. Напълно произволното установяване 
на даден брой държави-членки като "значителен" би влязло в противоречие с този 
принцип.

Легитимната цел на изискването лицата, подкрепящи гражданската инициатива, да са 
от няколко различни държави-членки, е да се гарантира, че започването на европейски 
законодателен процес не се диктува от частичните интереси на една държава-членка, а 
се определя в достатъчна степен от публичния интерес в ЕС. Затова по принцип 
Комисията има монопол по отношение на инициативата за нормативни актове. 

Нормативни актове в Пространството на свободата, сигурността и правото могат да се 
приемат съгласно член 76 от ДФЕС и по инициатива на една четвърт от държавите-
членки. По този начин договорът съдържа указание за броя на държавите-членки, като 
се приема по презумпция, че чрез този брой се отчита в достатъчна степен публичния 
интерес в ЕС. При разработката на Европейската гражданска инициатива законодателят 
не бива да влиза в противоречие с тази преценка.

В тази връзка следва да се посочи още, че член 76 от ДФЕС се отнася до необходимия 
брой участващи държави-членки в непосредственото внасяне на законодателно 
предложение, докато Европейската гражданска инициатива  съдържа "само" искане до 
Комисията да внесе такова предложение. По този начин тя се отнася до етап от 
законодателния процес, предхождащ етапа, за който се отнася член 76 от ДФЕС. 
Установяването на "значителния брой държави-членки " съгласно член 11, параграф 4 
от ДЕС (н. р.) следователно може да се приеме като еднозначно тогава, когато 
предвижда по-малко от една четвърт от държавите-членки съгласно член 76 от ДФЕС.

По този начин по отношение на определянето на това, какъв брой държави-членки се 
приема за "значителен" по смисъла на член 11, параграф 4 от ДЕС (н. р.) на 
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законодателя остава еднозначно в правно и политическо отношение поле за действие от 
2 до 6 държави-членки. Ако Европейският парламент желае да даде ясен политически 
сигнал при определянето на условията и процедурите за Европейската гражданска 
инициатива, избягвайки всичко, което би създало ненужни затруднения при 
упражняването на правото на участие в Европейска гражданска инициатива, 
определянето на четири държави-членки като значителен брой по смисъла на член 11, 
параграф 4 от ДЕС (н. р.) изглежда уместно и разумно.

Наистина целта на изискването подкрепящите гражданската инициатива да бъдат 
граждани на значителен брой държави-членки се взема предвид в достатъчна степен 
само тогава, когато същевременно се обвързва с изискване за минимален брой 
подкрепящи инициативата лица от всяка от тези държави-членки. Добър ориентир за 
това предлага член 11, параграф 4 от ДЕС, който, регламентирайки изискването за 1 
милион граждани на ЕС, съдържа оценката, че 1/500 от броя на населението следва да 
се приема като достатъчно представителна част. Затова тази оценка трябва да се 
възприеме и по отношение на представителността на отделните държави-членки.

§ 6. Относно другите условия, валидни за гражданската инициатива 

Наред с дефиницията на понятието "значителен брой държави-членки " регламентът 
трябва да съдържа разпоредби и за другите условия, валидни за Европейската 
гражданска инициатива. От една страна тук възниква въпросът дали участието на 
дадено лице в гражданска инициатива наред с притежаването на гражданство на ЕС не 
следва да се обвърже и с други субективни условия. Възрастта може да бъде един такъв 
критерий. Европейската гражданска инициатива не бива да се ограничава само върху 
възрастните хора. По мнение на докладчика регламентът би могъл да съдържа 
разпоредба, според която всички граждани на ЕС след навършване на 14 години могат 
да участват в Европейска гражданска инициатива.

Друг въпрос, на който регламентът следва да даде отговор, е дали отделни лица могат 
да организират гражданска инициатива или тя трябва винаги да е организирана от 
няколко лица, и ако това е така, дали тези лица трябва да са обединени в определена 
организационна форма и дали трябва да са граждани на различни държави-членки.

§ 7. По проблема за конституционната гражданска инициатива 

Сред неправителствените организации тече дебат дали член 11, параграф 4 от ДЕС
(н. р.) принципно се отнася и за конституционни граждански инициативи, т. е. такива 
инициативи, които са насочени към изменение на Договорите. За това обаче има 
съмнения от правно естество. 

Разпоредбите за гражданската инициатива и за изменение на Договорите "не си 
съответстват". Гражданската инициатива съгласно член 11, параграф 4 от ДЕС (н. р.) 
включва искане до Комисията за внасяне на предложение за приемане на нормативен 
акт на Европейския съюз. Следователно тя е насочена в крайна сметка към приемане на 
нормативен акт на Европейския съюз, за който Комисията има право на инициатива. 
Подобен нормативен акт не е предвиден обаче никъде в редовната процедура по 
изменение на Договорите, протичаща на няколко етапа. 
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Изменение на Договорите се извършва принципно чрез договор между държавите-
членки (чрез споразумение между правителствените представители на държавите-
членки, което се ратифицира от държавите-членки). Комисията наистина има право да 
представя на Съвета "проекти за изменение на договорите ". В правото на ЕС обаче се 
прави много строга разлика между "предложения” от една страна и "проекти" или
"инициативи" от друга страна, така че е под въпрос дали един подобен "проект" би 
могъл да се разглежда като "предложение" по смисъла на член 11, параграф 4 от ДЕС
(н. р.). Още по-проблематично е разглеждането на договорите за изменение, сключвани 
от държавите-членки, като нормативни актове на Европейския съюз. 

Също така проблематично е позоваването на един отделен междинен етап от 
процедурата за изменение на Договорите. Наистина според редовната процедура за 
изменение на договорите представените от Комисията на Съвета "проекти за изменение 
на договорите " се изпращат от него на Европейския съвет. След това Европейският 
съвет може да вземе решение за проверка на проектите (от конституционен конвент 
или евентуално само от една конференция на правителствените ръководители) и това 
решение безспорно ще представлява нормативен акт на ЕС по смисъла на член 11, 
параграф 4 от ДЕС (н. р.). Строго погледнато, Комисията няма право на предложение 
тук, защото нейният "проект" (доколкото изобщо се разглежда като "предложение") се 
отнася до "изменението на договорите ", а не до решението за проверка на проектите.

Независимо от този сложен правен въпрос е безспорна политическата необходимост от 
европейска конституционна гражданска инициатива. Именно предвид развитието през 
последните години европейските институции трябва да приемат идеите и 
предложенията от страна на гражданите също и по отношение на преразглеждане на 
Договорите. 

С влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският парламент също получава 
правото да внася "проекти за изменение на Договорите ". Затова по мнение на 
докладчика трябва да се провери възможността аналогично на гражданската 
инициатива съгласно член 11, параграф 4 от ДЕС (н. р.) да се допусне същевременно и 
конституционна гражданска инициатива, която обаче да е насочена пряко към 
Европейския парламент. За нея могат да са валидни същите условия и аналогична 
процедура, само вместо Европейската комисия адресатът да бъде Европейският 
парламент.


