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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

А. като има предвид, че е важно да се съблюдават разпоредбите в Договора от 
Лисабон, свързани с гражданската инициатива, които имат за цел осигуряване на 
по-значима пряка роля на европейските граждани в оказването на влияние върху 
европейските законодателни актове, необходими за целите на изпълнение на 
Договорите,

Б. като има предвид, че правото на петиция съществува от Маастрихтския договор, и 
като има предвид, че Парламентът е разработил редица процедури за зачитане на 
това важно право на всички граждани и жители на ЕС, особено по отношение на 
въпроси, касаещи прилагането на законодателството на ЕС от страна на национални 
и местни органи, и въздействието на такова законодателство върху отделни лица и 
техните местни общини,

1. призовава за изготвянето на ясен, опростен и удобен за прилагане регламент за 
прилагането на гражданската инициатива, установяващ условията за упражняване 
на правото в това отношение, който да включва практически елементи, свързани с 
определението за гражданска инициатива, с цел тя да не се бърка с правото на 
петиция;

2. изразява загриженост по отношение на факта, че според предложенията, които в 
момента се разпространяват от поддръжниците на гражданската инициатива, много 
от показаните практически примери са всъщност текущи кампанийни петиции, 
някои от които вече са вписани в регистъра на Парламента като петиции, без да 
имат някаква специфична връзка с гражданската инициатива, така както е 
определена в Договора;

3. поради това обръща внимание на необходимостта от гарантиране на пълна 
осведоменост на гражданите за това разграничение, като се вземе предвид, че 
правото на петиция е насочено към Европейския парламент, а гражданската 
инициатива е насочена към Комисията;

4. отбелязва в допълнение, че Парламентът, при упражняване на своето право на 
законодателна инициатива, може да реши да започне тази процедура и да действа 
съгласно препоръки въз основа на петиции, получени от неговата компетентна 
комисия;

5. призовава за възлагане на отговорност на комисията по петиции за следене на 
прилагането на регламента за гражданската инициатива чрез гарантиране, че 
отправяните от граждани предложения се разглеждат на заседанията на комисията 
по петиции, на които са поканени и други свързани комисии със секторна 
отговорност за съответната политическа област, и на които Комисията следва да 
бъде призована да предоставя становище;
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6. счита, че такива мерки могат по-добре да гарантират съвместимост между 
предложенията, първоначално насочени от граждани към Комисията, и 
демократично одобрените приоритети и предложения на Парламента;

7. счита, че Парламентът следва да е в състояние да се произнася по уместността на 
гражданска инициатива, свързана с отправени предложения и препоръки, преди 
Комисията да започне подробното разработване на законодателен текст, основан на 
гражданската инициатива;

8. признава, че следва да се разгледат въпросите относно отговарянето на условията, и 
в този контекст счита, че следва да се прояви гъвкавост по отношение на 
тълкуването какво точно се съдържа в понятието „няколко държави-членки“, от 
които следва да се съберат един милион или повече подписа; подобно на това, в 
съответствие с практиката, прилагана за петиции, счита, че възможността за 
подкрепяне на гражданска инициатива следва да е отворена за всички граждани и 
жители на ЕС, без изискване за ценз по отношение на възраст или други 
дискриминационни елементи.
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