
ПОЕМЕТЕ 
ИНИЦИАТИВАТА  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейска гражданска 
инициатива 
Вашият инструмент за формиране 
на европейската политика

Ключови етапи на 
една гражданска 
инициатива   

 Подготовка на инициативата и създаване на  
група от организатори

 Регистрация на инициативата от Комисията с 
безплатен превод на всички официални езици на 
ЕС. В случай на предложения, които (частично) са 
извън правомощията на Комисията, са възможни 
също преразглеждане от организаторите и 
частична регистрация 

 Публикация на уебсайта на Европейската 
гражданска инициатива

 Събиране на изявления за подкрепа на хартия  
или онлайн

  Проверка на изявленията за подкрепа от 
националните органи

 Внасяне на инициативата в Европейската комисия

  Среща с представители на Комисията

 Публично изслушване и оценка на политическата 
подкрепа от Европейския парламент

 Официален отговор от Европейската комисия

 Последващи действия от страна на Комисията във 
връзка с предложената инициатива

Европейската 
гражданска инициатива 
накратко 
Европейската гражданска инициатива ви дава 
възможност да участвате пряко в европейския 
демократичен процес, като оказвате по-голямо 
влияние върху политиките, които ви засягат. 

Европейската гражданска инициатива е уни-
кална. Това е първият инструмент, който 
граждани от няколко държави от ЕС могат да 
използват, за да се обединят и да предложат 
конкретни законодателни промени във връзка 
с обща кауза. Като гражданин на ЕС можете да 
се присъедините към група от организатори, за 
да започнете инициатива, или да подкрепите 
съществуваща инициатива. 

За организирането на инициатива са необ-
ходими 7 граждани на ЕС, които живеят в  
7 различни държави членки и са на възраст, 
която им дава право да гласуват. След като 
дадена инициатива събере 1 милион подписа, 
Комисията взема решение какви последващи 
действия да предприеме.

Гражданска инициатива може да бъде орга-
низирана във всяка една област, в която 
Европейската комисия има правомощия да 
предлага законодателство, като например 
околна среда, защита на потребителите, селско 
стопанство, рибарство, енергетика, транспорт 
или търговия.

За повече информация относно Европейската гражданска 
инициатива, включително списъка на инициативите, 

за които в момента се събира подкрепа, вижте:    
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative

ISBN 978-92-76-12278-4 – DOI 10.2792/692281

© Европейски съюз, 2019
Повторното използване е разрешено, при условие че се посочи източникът.

Политиката на повторно използване на документите на Комисията 
е регламентирана с Решение 2011/833/ЕС (ОВ L 330, 14.12.2011 г., стр. 39).
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Възможност да 
действате по въпросите, 
които ви вълнуват
Може би имате идея как да се реши социален 
или екологичен проблем в Европа, но чувст-
вате, че само вашият глас не е достатъчен, за 
да ви чуят? В този случай Европейската граж-
данска инициатива може да ви помогне. Тя ви 
дава възможност да работите за каузи, в които 
вярвате, и да изразите своите предложения по 
много конкретен начин. 

Благодарение на този инструмент можете 
да повлияете на европейския дневен ред и 
да допринесете за положителни промени по 
въпроси, които ви вълнуват. Европейската 
гражданска инициатива усилва вашия глас и 
ви дава възможност да „натиснете стартовия 
бутон“ на процеса на изготвяне на политиките 
на ЕС. 

Създаване на  
мрежи и насърчаване 
на дебати
Като европейски граждани ние споделяме общи 
ценности и въпреки че живеем в различни дър-
жави, можем да се вълнуваме от едни и същи 
въпроси. Чрез Европейската гражданска ини-
циатива можете да се свържете с други хора 
от целия ЕС, за да обедините усилията си по 
въпрос, който е близо до сърцето ви, да сти-
мулирате дебатите по него и да поставите 
началото на реформи. 

Като дава възможност на гражданите от раз-
лични държави да обменят идеи и да действат 
заедно, Европейската гражданска инициатива е 
един от основните инструменти на Европейския 
съюз за насърчаване на по-голяма демокрация 
на участието.

Директен разговор с 
вземащите решения
Чрез Европейската гражданска инициатива 
хора от целия ЕС могат заедно да представят 
проблеми, които ги вълнуват, на вниманието 
на вземащите решения. 

Винаги е добре, когато се обменят идеи, но 
целта на Европейската гражданска инициатива 
е по-конкретна. Крайната цел е да се повлияе 
на политиката и да се постигне промяна. След 
като бъдат събрани 1 милион подписа, орга-
низаторите представят своите искания пряко 
– първо пред Европейската комисия, а след това 
публично в Европейския парламент. Така тях-
ното послание ще бъде чуто от много хора и ще 
бъде обсъдено с техните представители и други 
заинтересовани страни.

В процеса на работа по инициатива се създа-
ват мрежи от хора, които се вълнуват от един 
и същ проблем, на регионално, национално 
и европейско равнище. Така се повишава 
осведомеността и се стимулират дебатите, 
включително в медиите, и темата на инициа-
тивата намира трайно място в политическия 
дневен ред дори в случаите, когато не се стига 
до приемане на законодателство на ЕС. 
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инициатива, включително списъка на инициативите, 

за които в момента се събира подкрепа, вижте:    
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
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