
Действайте по въпроси, 
които ви вълнуват – 
окажете влияние върху 

дневния ред на ЕС

Можете да подкрепите 
инициатива по предпочитания 

от вас начин – като я 
подпишете или като участвате в 

кампанията за инициативата

Можете да създадете мрежа от 
контакти и да получите помощ 

от Форума на Европейската 
гражданска инициатива

Европейската 
гражданска 
инициатива: инструмент  
за реализиране на идеите ви в целия ЕС

 

Защо да поемете инициативата?

Е В Р О П Е Й С К И 
С Ъ Ю З



Поемане на инициативата

Предприемането на действия и представянето на европейска гражданска ини-
циатива могат да донесат удовлетворение по много начини. От събирането 
на подписи до разпространението на вашата идея сред хората — кампаниите 
за европейски граждански инициатива са изпълнени с множество специ-
ални постижения и етапи. И всичко това се случва благодарение на вашите 
действия. Вижте какво споделят различни организатори за своя опит с ЕГИ.

Благодарение на това, че започнахме европейска гражданска инициатива, 
успяхме да проведем чудесни дискусии и да чуем какво мислят хора в целия 

ЕС, с които обикновено не бихме имали възможност да се срещнем. Най-положителното 
бяха благодарността и окуражителните думи от поддръжници в цяла Европа. Това 
ни напомни защо, дори когато е трудно, е толкова важно да се постараем гласът 
ни да бъде чут.“ 

Организатори на инициативата „Инициатива на гражданското 
общество за забрана на практиките на масово биометрично 
наблюдение“

Започването на ЕГИ отваря врати. Това е начин да отправите 
вашите искания и сериозна възможност да постигнете промяна. 

Неотдавна нашите идеи бяха включени в резолюцията на Европейския парламент 
относно „достъпа за всеки до достойни жилища“. Важно е да се опитате да съберете  
1 милион подписа, но най-важното е да се съсредоточите върху темата и съдържанието. 
Отправете исканията си и продължете напред дори ако не успеете да съберете 1 милион 
подписа! Магията се случва след това — в момента например работим по нашия последващ 
проект housing4europe.org. Запознахме се с много хора, които се присъединяват към проекта.“ 

Oрганизатори на инициативата Housing for All

Нашата ЕГИ до голяма степен съответства на целите и мерките на Европейския зелен 
пакт, както и на Програмата на ООН до 2030 г. Затова, след като Комисията „Фон дер 

Лайен“ започна работа, въпросите, свързани с опазването на почвите, се разглеждат и обсъждат 
на равнище ЕС. Бях поканен да представя нашите идеи на заседанията на Европейския парламент. 
След като Европейският парламент прие резолюция относно опазването на почвите, Комисията 
представи новата стратегия за почвите — точно това искахме да постигнем с нашата ЕГИ. То 
се случи, макар и три години по-късно.“ 

Oрганизатор на инициативата People4Soil 



 

Въведена е с Договора от 
Лисабон, който влезе в 
сила на 1 декември 2009 г.

Функционира от 1 април 
2012 г., когато започна 
да се прилага първият 

регламент относно ЕГИ.

Няколко европейски граждански 
инициативи успяха да достигнат 
броя изявления за подкрепа, който 
е необходим, за да предприеме 
действия Европейската комисия. 
Някои доведоха до приемането на 
ново законодателство, а останалите 
– до други значими резултати. 

Необходими са  
1 милион подписа,  
за да може вашето 
предложение да бъде  
внесено в Комисията, като 
трябва да бъдат достигнати 
минимални прагове в поне  
7 държави от ЕС.

Основни   факти за Европейската гражданска 
инициатива

Организаторите могат 
да използват безплатно 

управляваната от Комисията 
централна система за 

събиране на изявления 
за подкрепа онлайн, която 

дава възможност за събиране 
на подписи онлайн при пълно 

спазване на законодателството за 
защита на данните.
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Демокрация    на участието на равнище ЕС —  
кратък наръчник 

Като гражданин на ЕС имате право да участвате в процеса на вземане на решения в Съюза. 
Тук е разгледан широкият набор от инструменти, които ви дават възможност гласът ви 
да бъде чут и да участвате в оформянето на политиките на равнище ЕС.

1. Гласуване или кандидатиране на изборите за Европейски парламент. Гласувайте за 
кандидатите, чиято политическа програма най-добре отразява вашите желания по отношение на ЕС. 
Поддържайте връзка с членовете на Европейския парламент през целия им мандат, за да могат те 
да представляват интересите ви. Гражданите на ЕС, живеещи в друга държава от Съюза, също имат 
избирателни права. Имате право също така да се кандидатирате на избори. Научете как.

2. Европейска гражданска инициатива – както е посочено по-горе, ЕГИ ви дава въз-
можност да предложите действия по въпрос, който ви вълнува, и да съберете подкрепа в целия 
ЕС. След като съберете 1 милион подписа, ще се срещнете с представители на Комисията и ще 
участвате в публично изслушване в Европейския парламент. Комисията ще разгледа вашата 
инициатива по същество и ще приеме официален отговор, в който ще посочи какви действия 
възнамерява да предприеме. Ако не планира да предприеме действия, тя трябва да обясни 
причините за това. Ако Комисията обмисля изготвянето на законодателно предложение, 
ще се прилагат принципите на субсидиарност, пропорционалност и по-добро законотвор-
чество. В повечето случаи Европейският парламент и Съветът ще трябва да приемат 
предложението, за да може то да се превърне в законодателство на ЕС.

 
3. Конференцията за бъдещето на Европа (2021—2022 г.) дава възможност 

на гражданите да участват в общоевропейския дебат, да организират прояви „отдолу 
нагоре“ и да представят предложения, които според тях са за важни за бъдещето на 
ЕС. Многоезичната платформа на конференцията е замислена така, че да предиз-
вика истински общоевропейски дебат, давайки възможност за събиране на всички 
свързани с конференцията предложения. Институциите на ЕС поеха ангажимент да 
предприемат последващи действия във връзка с резултатите от конференцията, когато 
това е възможно.

4. Порталът „Споделете мнението си“ дава възможност на всички граждани и заин-
тересовани страни (публични органи, НПО, изследователи, академични институции, предприятия) 
да изпращат своите коментари и да допринасят за оформянето на инициативите на ЕС. Можете да спо-
делите мнението си за предстоящи закони и инициативи на ЕС, като попълните въпросник в рамките на 
обществена консултация или изпратите коментари относно проекти на правни актове. Комисията анализира 
и обобщава получените коментари и предложения. За някои инициативи се изготвят доклади. Така можете 
да видите как изпратените коментари допринасят за усъвършенстване на инициативите. Научете повече.

5. Порталът „Споделете мнението си: Помогнете за опростяването!“ ви дава възможност да 
споделите идеите си за опростяване на съществуващо законодателство на ЕС. Предложенията ви ще бъдат 
обсъдени от експертите в рамките на платформата „Готови за бъдещето“. Разгледайте списъка с теми 
в работната програма на платформата и споделете идеите си за използване в по-голяма степен на потен-
циала на цифровизацията, за опростяване на процедурите и задълженията, свързани с етикетирането, 
разрешенията и докладването, или за избягване на припокривания или несигурност. Можете също така да 
предлагате нови теми.

6. Подайте петиция до Европейския парламент относно начина, по който европейското законода-
телство се прилага и оказва влияние върху живота ви. Петициите са свързани със съществуващи дейности 
на ЕС. Те не могат да се използват, за да се поиска приемането на нови закони на ЕС. Петиция може да бъде 
подадена от един-единствен човек. Комисията по петиции на Европейския парламент се стреми да дава 

отговор на всички петиции и когато е възможно, да намира извънсъдебни решения на основателно пов-
дигнати от вносителите проблеми, свързани с областите на дейност на ЕС. Научете как функционират 

петициите.

Европейска гражданска инициатива
вашият инструмент за оформяне на европейската политика

ПОЕМЕТЕ 
ИНИЦИАТИВАТА

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

ЕВРОПЕЙСКИС  ЪЮЗ
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