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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

с препоръки към Комисията относно насоки за предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на гражданската 
инициатива 
(2008/2169(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 192, втори параграф от Договора за ЕО,

– като взе предвид Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския 
съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 
13 декември 2007 г.1,

– като взе предвид Договора за създаване на Конституция за Европа2,

– като взе предвид своята резолюция от 20 февруари 2008 г. относно Договора от 
Лисабон3,

– като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2006 г. относно периода за 
размисъл: структура, теми и рамка за оценка на дебатите за Европейския съюз4,

– като взе предвид членове 39 и 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата 
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията 
по петиции (A6-0000/2008),

A. като има предвид, че с Договора от Лисабон се въвежда Европейската гражданска 
инициатива — член 11 алинея 4 на Договора за ЕС в новата му редакция (ДЕС н. 
ред.),

Б. като има предвид, че по този начин един милион  граждани на Съюза ще получат 
същото право да инициират пред Комисията внасянето на законодателни 
предложения, каквото притежават Съветът, още от създаването на Европейските 
общности през 1957 год. (първоначално член 152 на Договора за ЕИО, 
понастоящем член 208 на Договора за ЕО (ДЕО), в бъдеще член 241 на Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и Европейският парламент от 
влизането в сила на Маастрихтския договор през 1993 год. (понастоящем член 192 
на ДЕО, в бъдеще член 225 на ДФЕС),

В. като има предвид, че по този начин гражданите на Съюза за пръв път участват 
пряко в европейския законотворчески процес,

                                               
1 ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 1.
2 ОВ C 310. 16.12 2004 г., стр. 1.
3 Приети текстове, P6_TA(2008)0055
4 ОВ C 287 E, 24.11.2006 г., стр. 306.
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Г. като има предвид, че член 11 алинея 4 на ДЕС н. ред. цели като специално 
проявление на правото на участие в демократичния живот на Съюза (член 10 
алинея 3 на ДЕС н. ред.) формулирането на индивидуално право на участие в 
гражданската инициатива,

Д. като има предвид, че това право дава на гражданите на Съюза право на иск към 
органите на ЕС и на държавите-членки за въздържане от всякакви мерки, които 
имат за цел предотвратяване, възпрепятстване или намаляване на атрактивността 
на участието в граждански инициативи, както и за създаването на процедура за 
ефективно упражняване на това право,

Е. като има предвид, че процедурите и условията за реализиране на гражданска 
инициатива, включително минималният брой на държавите-членки, от които идват 
гражданите, които поемат тази инициатива, се определят от съответния регламент 
(член 24 алинея 1 ДФЕС),

Ж. като има предвид, че при приемането на този регламент, както и при неговото 
прилагане преди всичко трябва да бъдат гарантирани основните права на 
равнопоставеност, добро управление и ефективна правна защита,

По отношение на минималния брой на държавите-членки

З. като има предвид, че при „минимален брой на държавите-членки, от които идват 
гражданите, които поемат тази инициатива“ (член 24 алинея 1 ДФЕС) трябва да 
става въпрос за „значителен брой държави-членки“ (член 11 алинея 4 ДЕС н. ред.),

И като има предвид, че определянето на минималния брой на държавите-членки не 
бива да се извършва произволно, а трябва да се ориентира към целите на този 
регламент и да се реализира в светлината на другите разпоредби на Договора, за да 
бъдат избегнати евентуални противоречия,

Й. като има предвид, че този регламент си поставя за цел гарантирането на принципа, 
че изходната точка за Европейския законотворчески процес се определя не от 
специфичните интереси на отделни държави, а от интересите на общото 
европейско благо,

К. като има предвид, че член 76 ДФЕС постановява, че едно законодателно 
предложение, внесено от една четвърт от държавите-членки, предполага 
достатъчно съблюдаване на общите европейски интереси; че това обаче се отнася 
до подаването на законодателно предложение, докато гражданската инициатива 
съдържа искане до Комисията за внасяне на такова предложение и по този начин се 
отнася до един предходен етап в законотворческия процес; че поради това при 
гражданска инициатива се счита за достатъчно, когато минималният брой на 
държавите-членки е под една четвърт от общия им брой,

Л. като има предвид, че целите на този регламент могат да бъдат изпълнени, 
единствено ако той бъде подкрепен от необходимия минимален брой подписи за 
подкрепа от всяка една от тези държави-членки,

М. като има предвид, че член 11 алинея 4 ДЕС н. ред. съдържа оценката, че за един 
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милион граждани на Съюза при общ брой на населението на ЕС от около 500 
милиона души съотношението 1/500 може да бъде разглеждано като 
представително,

По отношение на минималната възраст на участниците 

Н. като има предвид, че член 11 алинея 4 ДЕС н. ред. се отнася до всички граждани на 
ЕС,

О. като има предвид, че все пак изглежда разумно да бъде определена минимална 
възраст за участие в гражданската инициатива,

П. като има предвид, че все пак всяко ограничаване на правото на демократично 
участие и всяка проява на неравнопоставено третиране по причини на възрастта 
трябва да отговарят на принципа за пропорционалност,

Р. като има предвид, че наред с това трябва да бъдат избегнати противоречия, до 
каквито например би могло да се стигне, ако минималната възраст за участие в 
изборите за Европейски парламент в една страна-членка е по-ниска от 
минималната възраст за участие в Европейската гражданска инициатива,

По отношение на процедурата

С. като има предвид, че чрез една успешна гражданска инициатива Комисията се 
задължава да се занимае с нейните искания и да вземе решение, дали и доколко да 
внесе съответно предложение за нормативен акт;

Т. като има предвид, че една гражданска инициатива е успешна само тогава, когато е 
допустима, в смисъл

 че съдържа искане към Комисията за внасянето на предложение за нормативен 
акт на Общността,

 че Общността притежава законотворчески правомощия, а Комисията —
правото за правене на предложения, и

 че желаният нормативен акт не е в явно неправомерен;

и ако е представителна, в смисъл, че е подкрепена от най-малко един милион 
граждани на Общността, като тук става въпрос за граждани на значителен брой 
държави-членки,

У. като има предвид, че задача на Комисията е да провери, дали са изпълнени 
предпоставките за успешна гражданска инициатива,

Ф. като има предвид, че за организацията на една гражданска инициатива е 
необходимо, още преди започване на събирането на подписки за подкрепа, да е 
налице правна сигурност относно допустимостта на гражданската инициатива,
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Х. като има предвид, че задачата за проверка на правомерността и автентичността на 
подписите за подкрепа не може да бъде изпълнена от Комисията и поради това 
следва да се поема от държавите-членки,

Ц. като има предвид, че е целесъобразно, процедурата за Европейска гражданска 
инициатива да включва следните четири фази:

 заявяване на инициативата,

 събиране на подписки за подкрепа,

 внасяне на инициативата,

 изказване на становище от страна на Комисията;

По отношение на Конституционната гражданска инициатива

Ч. като има предвид, че е спорно, дали член 11 алинея 4 ДЕС н. ред. включва и 
инициативи, които са насочени към изменения в Договора (конституционни 
граждански инициативи),

Ш. като има предвид, че за Парламента са добре дошли и такива предложения от 
страна на гражданите,

Щ. като има предвид, че с влизането в сила на Договора от Лисабон и Парламентът за 
пръв път получи правото да внася „проекти за изменените на Договорите“,

взе следните решения:

1. приканва Комисията, непосредствено след влизане в сила на Лисабонския договор 
да внесе предложение за Регламент за европейска гражданска инициатива въз 
основа на член 24 ДФЕС;

2. приканва Комисията, при разработването на предложението да се съобрази и 
обвърже със залегналите в приложението към тази резолюция ръководни 
принципи;

3. да провери възможностите за реализиране на конституционна гражданска 
инициатива, отправена към Парламента;

4. възлага на своя Председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОЕКТА ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ: ПРЕПОРЪКИ КЪМ 
СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГЛАМЕНТ 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИТЕ И 
УСЛОВИЯТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

По отношение на определянето на минимален брой държави-членки
1. Минималният брой държави-членки, от които идват гражданите на ЕС, участващи в 

гражданската инициатива, е четири.
2. Това изискване е изпълнено, само ако най-малко 1/500 от населението на всяка една 

от участващите страни-членки подкрепя инициативата.

По отношение на определянето на минимална възраст на участниците 
3. Всеки гражданин на Общността може да участва в Европейската гражданска 

инициатива след навършване на 16 годишна възраст.

По отношение на процедурата 
4. Процедурата за Европейска гражданска инициатива включва следните четири фази:

 заявяване на инициативата,

 събиране на подписки за подкрепа,

 внасяне на инициативата,

 изказване на становище от страна на Комисията.

5. Първата фаза на Европейската гражданска инициатива започва със заявяването на 
гражданската инициатива от страна на нейните организатори пред Комисията и 
завършва с формалното решение на Комисията относно успеха на заявяване на 
гражданската инициатива. Тя се характеризира със следното:

а) Една Европейска гражданска инициатива следва да бъде заявена по надлежния 
ред от нейните организатори пред Комисията. При заявяването е необходимо 
на един от официалните езици на Европейския съюз да бъдат предоставени 
името, датата на раждане, гражданството и адреса по местоживеене на всеки 
един от организаторите, както и точното наименование на гражданската 
инициатива. 

б) Комисията проверява допустимостта на заявената гражданска инициатива. 
Една гражданска инициатива е легитимна, ако отговаря на следните четири 
предпоставки:

 Съдържа искане към Европейската комисия за внасянето на предложение 
за приемане на нормативен акт на Европейския съюз.

 Въз основа на основополагащите за Европейския съюз договори, 
Европейският съюз притежава компетенциите за постановяването на такъв 
нормативен акт.
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 Въз основа на основополагащите за Европейския съюз договори, 
Европейската комисия е натоварена с правомощията за внасяне на 
предложение за такъв нормативен акт.

 Исканият нормативен акт не е очевидно неправомерен.
Комисията оказва на организаторите на инициативата необходимата подкрепа 
съгласно член 41 на Хартата на основните права на Европейския съюз, като се 
стреми преди всичко да бъде избегнато заявяването на недопустими 
инициативи. Наред с това Комисията информира организаторите на 
гражданската инициатива за текущи или планирани законодателни инициативи 
по въпроси, залегнали в съответната гражданска инициатива, както и за вече 
успешно подадени граждански инициативи, които изцяло или отчасти засягат 
същите въпроси.

в) В срок от два месеца след заявяване на гражданската инициатива Комисията 
взима обвързващо решение дали заявяването е успешно. Това решение 
включва и обвързващо изявление относно допустимостта на гражданската 
инициатива. Отхвърляне на заявлението за гражданска инициатива е възможно 
единствено по юридически причини. 

г) Решението е насочено както индивидуално към организаторите на 
инициативата, така и към обществеността. То се оповестява пред 
организаторите и се публикува в Официалния вестник. Европейският 
парламент, Съветът и държавите-членки се информират незабавно за взетото 
решение.

д) Решението подлежи на проверка от страна на Съда на Европейския съюз и на 
Европейския омбудсман съгласно съответните разпоредби на правото на 
Съюза. Същото важи и в случай, че Комисията не вземе решение по случая.

е) На своята уебстраница Комисията води публично достъпен регистър на всички 
успешно заявени граждански инициативи. 

ж) Организаторите на една гражданска инициатива могат да я оттеглят по всяко 
време. Тогава тя се счита за незаявена и се заличава от гореспоменатия 
регистър на Комисията.

6. Втората фаза на Европейската гражданска инициатива включва събирането на 
индивидуални подписи за подкрепа на успешно декларираната гражданска 
инициатива, както и служебна заверка на резултата от събирането на подписките от 
страна на държавите-членки. Тя се характеризира със следното:
а) Държавите-членки предвиждат в законодателството си ефективна процедура за 

събиране по надлежния ред на подписи за подкрепа на една Европейска 
гражданска инициатива и за служебната заверка на резултатите от тази 
инициатива за събиране на подкрепа.

б) Една подписка за подкрепа се счита за извършена по надлежния ред, когато е 
била декларирана в рамките на срока за събиране на подписи в знак на 
подкрепа при съблюдаване на релевантните правни предписания на държавите-
членки и на правото на Съюза. Срокът за събиране на подписи за подкрепа е 
една година. Той започва да тече в първия ден на третия месец след обявяване 
на решението на Комисията относно заявената гражданска инициатива. 
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в) Всяка подкрепа трябва да бъде индивидуално засвидетелствана, което по 
правило става с полагането на индивидуален подпис (собственоръчен или при 
нужда електронен). За всеки един това включва най-малкото име, дата на 
раждане, адрес по местоживеене и гражданство на подкрепящото лице. Ако 
лицето има няколко гражданства, вписва само едно от тях по свой собствен 
избор.
Личните данни на подкрепящите инициативата лица подлежат на защита, за 
която отговорност носят организаторите на гражданската инициатива.

г) Индивидуалната подкрепа за една гражданска инициатива може да бъде дадена 
само веднъж. Всеки един подпис за подкрепа съдържа отделна клетвена 
декларация на подкрепящото лице, че досега не е давало подкрепата си за 
същата гражданска инициатива.

д) Всяка една индивидуална подкрепа може да бъде оттеглена до изтичане на 
срока за събиране на подписите за подкрепа. Това означава, че първоначално 
заявената подкрепа не е окончателна. Всяко едно от подкрепящите лица трябва 
да бъде информирано за това от организаторите на инициативата. Всеки един 
подпис за подкрепа трябва да съдържа отделна декларация на подкрепящото 
лице, че е запознато с това указание.

е) Всяко подкрепящо инициативата лице получава копие от индивидуалната си 
подкрепа, включително копие от клетвената декларация и декларацията за 
познаване на възможностите за оттегляне на подкрепата.

ж) В срок от два месеца държавите-членки издават на организаторите на 
гражданската инициатива, след проверка на документацията по подписката за 
нейната подкрепа, служебна заверка за броя на правомерно събраните подписи 
за подкрепа, подредени по гражданство на подкрепящите лица. Чрез съответни 
подходящи мерки се гарантира, че всяка индивидуална подкрепа е заверена от 
съответната държава-членка само веднъж, както и че ефективно се 
предотвратява многократната заверка от няколко страни-членки или от няколко 
инстанции.

Личните данни на подкрепящите инициативата лица подлежат на защита, за 
която отговорност носят съответните участващи служби на страните-членки. 

7. Третата фаза на Европейската гражданска инициатива започва с внасянето на 
гражданската инициатива от нейните организатори в Комисията и приключва с 
формалното решение на Комисията относно успешното внасяне на гражданската 
инициатива. Тя се характеризира със следното:

а) Една Европейска гражданска инициатива подлежи на внасяне по надлежен ред 
от организаторите й в Комисията. При внасянето трябва да бъдат приложени и 
служебните заверки на държавите-членки, потвърждаващи броя на 
подкрепящите инициативата лица. 

б) Комисията проверява представителността на внесената гражданска 
инициатива. Една гражданска инициатива е представителна,

 ако е подкрепена от най-малко един милион граждани на Съюза, 

 при което става въпрос за граждани на най-малко четири държави-членки, 
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 като броят на подкрепящите инициативата граждани на една страна-членка 
трябва да бъде не по-малко от 1/500 от населението на тази страна. 

в) В срок от два месеца след внасянето на гражданската инициатива Комисията 
взима обвързващо решение за успешността на внасянето. Това решение 
съдържа обвързващо становище относно представителността на гражданската 
инициатива. Отхвърляне на внасянето е възможно само по правни причини. 

г) Решението е насочено както индивидуално към организаторите на 
инициативата, така и към обществеността. То се оповестява пред 
организаторите и се публикува в Официалния вестник. Европейският 
парламент, Съветът и държавите-членки се информират незабавно за взетото 
решение.

д) Решението подлежи на проверка от страна на Съда на Европейския съюз и на 
Европейския омбудсман съгласно съответните разпоредби на правото на 
Съюза. Същото важи и в случай, че Комисията не вземе решение по случая. 

е) На своята уебстраница Комисията води публично достъпен регистър на всички 
успешно внесени граждански инициативи. 

8. Четвъртата фаза на Европейската гражданска инициатива включва разглеждането 
по същество на исканията на гражданската инициатива от страна на Комисията и 
завършва с формалното изказване на становище от страна на Комисията относно 
залегналото в гражданската инициатива искане за внасяне на предложение за 
нормативен акт. Тя се характеризира със следното:
а) Една успешно внесена гражданска инициатива задължава Комисията, в 

подходящ срок да се запознае по същество с исканията на гражданската 
инициатива и да изкаже публично становището си по този въпрос.

б) В тази рамка колегиумът на членовете на Комисията изслушва организаторите 
на гражданската инициатива и им предоставя възможност да представят 
подробно исканията на гражданската инициатива. 

в) Комисията взима като колегиум обвързващо решение относно своята позиция 
по искането на гражданската инициатива. Ако не възнамерява да внесе 
предложение, тя съобщава причините за решението си.

г) Решението е насочено както индивидуално към организаторите на 
инициативата, така и към Общността. То се оповестява пред организаторите и 
се публикува в Официалния вестник. Европейският парламент, Съветът и 
държавите-членки се информират незабавно за взетото решение.

д) В случай, че Комисията не вземе решение по случая, това подлежи на съдебна 
проверка от страна на Съда на Европейския съюз и на Европейския омбудсман 
съгласно съответните разпоредби на правото на Съюза.


