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ПОЕМЕТЕ 
ИНИЦИАТИВАТА

Европейска  
гражданска  
инициатива
Помогнете за оформянето  
на Европейския съюз

Европейска гражданска инициатива |  
Стъпка по стъпка
Европейската гражданска инициатива е инструмент на демокрацията на участието, 
който дава възможност на гражданите на ЕС да оформят европейската политика. 

Стъпка 2:  РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАШАТА 
ИНИЦИАТИВА

 Подайте искане за регистрация 
на инициативата до Европейската 
комисия.

 Комисията ще регистрира вашето 
предложение (изцяло или частично), ако то 
попада в обхвата на нейната компетентност, 
и ще го преведе на всички официални езици 
на ЕС.

Стъпка 1: НАЧАЛО
 Създайте група на 

организаторите, съставена от 
поне 7 граждани на ЕС, които са 
на възраст, позволяваща им да 
гласуват на европейски избори, и 
живеят в 7 различни страни от ЕС.

Стъпка 3:  СЪБИРАНЕ НА 
ПОДКРЕПА 

Макс. 2 месеца  
(Евентуално преразглеждане на 

предложението: + 2 месеца) Начало: макс. 6 месеца след 
регистрацията

 Съберете общо поне 
1 милион изявления за 
подкрепа и минимален  
брой изявления в поне  
7 държави от ЕС.  Можете 
да събирате подкрепа на 
хартия и онлайн.

Стъпка 4:  ПРОВЕРКА НА 
ИЗЯВЛЕНИЯТА ЗА 
ПОДКРЕПА

 Изпратете изявленията 
за подкрепа за проверка до 
компетентните национални 
органи във всяка страна, в която 
сте събирали подкрепа. 

Макс. 12 месеца

Макс. 6 месеца: 3 месеца 
за изпращане + 3 месеца 
за проверка

Макс. 3 месеца след края на 
проверката

Стъпка 6: ПОЛУЧАВАНЕ  
НА ОТГОВОР

Стъпка 5: ВНАСЯНЕ НА 
ВАШАТА ИНИЦИАТИВА

 След проверката, ако сте 
достигнали необходимия 

брой изявления за подкрепа, 
внесете вашата инициатива 

в Комисията. 

 Ще се срещнете с Комисията и ще 
представите инициативата на изслушване в 
Европейския парламент. След консултации, 
анализ и обсъждания Комисията ще 
приеме официален отговор, в който ще 
посочи какви действия възнамерява да 
предприеме. 

 Ако Комисията реши да предложи 
законодателен акт, тя ще изготви 
предложение и ще го представи на 
Парламента и Съвета, които трябва да го 
приемат, за да стане закон.

Макс. 6 месеца
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

За повече информация относно организирането на 
европейска гражданска инициатива: 

europa.eu/citizens-initiative


