
Европейска гражданска 
инициатива
 

ПОЕМЕТЕ 
ИНИЦИАТИВАТА

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

МИТ 1

Щом няма законодателство, 
няма смисъл.

 РЕАЛНОСТ

1. Дори ако в резултат на дадена инициатива 
не бъде прието законодателство, тя все 
пак може да доведе до повишаване на 
осведомеността и да стимулира дебатите по 
съответните въпроси.

2. Тя помага за изграждането на мрежи от 
контакти на регионално, национално и 
европейско равнище.

3. Чрез нея съответните въпроси се поставят 
в полезрението на политиците и това може 
да доведе до други значими последващи 
действия.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ   

МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ

МИТ 3

Европейската гражданска 
инициатива е само празни  
думи от страна на Комисията.

 РЕАЛНОСТ

1. Европейската гражданска инициатива е един от основните инструменти за участие 
на гражданите в изготвянето на политиките на ЕС. Европейската комисия гледа 
сериозно на всички успешни инициативи и обяснява ясно мотивите за своите 
решения относно последващите мерки. 

2. Когато дадена инициатива е успешна, Комисията:
	 организира	среща	между	организаторите	и	ресорните	комисари
	участва	в	организацията	на	открит	дебат	с	основните	заинтересовани	страни	в	
Европейския	парламент
	приема	и	публикува	официален	отговор.

3. Новите правила, които се прилагат от 2020 г. насам, улесняват използването на 
инструмента. Освен това има повече време за процеса на последващи действия, 
за по-съдържателно повишаване на осведомеността и за обществен дебат, преди 
Комисията да приеме своя отговор.

Вашият инструмент за оформяне  
на европейската политика

МИТ 2

Процентът на отказите за 
регистрация е много висок.

 РЕАЛНОСТ

От 2015 г. насам са регистрирани 90 % 
от предложените инициативи! А от 
януари 2020 г., когато започнаха да се 
прилагат новите правила, за нито една 
инициатива не е отказана регистрация1.

1. Регистрация се отказва само ако 
инициативата попада по очевиден начин 
извън обхвата на правомощията на 
Комисията или е в злоупотреба, несериозна 
или в противоречие с ценностите на ЕС.

2. В стремежа си да намали процента на 
отказите, Комисията подобри подкрепата, 
предоставяна на организаторите, 
чрез независима услуга за съвети 
(Форум на ЕГИ) и разреши частичната 
регистрация на инициативи.
1 Към	октомври	2021 г.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_bg


МИТ 4

Последващите действия  
във връзка с инициативите, 
получили необходимата 
подкрепа, са разочароващи.

 РЕАЛНОСТ

Вследствие на инициативата Край на 
клетките Комисията се ангажира да представи 
до края на 2023 г. законодателно предложение 
за постепенно премахване, завършващо с 
пълна забрана, на използването на системи 
за отглеждане в клетки за всички животни, 
споменати в рамките на инициативата.

Вследствие на инициативата Minority Safe 
Pack Комисията: 

 Прецени, че след представянето на 
инициативата за първи път през 2013 г. 
са предприети широк набор от мерки, 
насочени към различни аспекти на 
предложенията на инициативата. Въпреки 
че не бяха предложени допълнителни 
правни актове, пълното прилагане на 
вече действащото законодателство и 
политики предоставя мощни инструменти 
в подкрепа на целите на инициативата.

Инициативата Забрана на използването на 
глифозат и защита на хората и околната 
среда от токсични пестициди доведе до:

1. Предложение на Комисията за регламент 
относно прозрачността и устойчивостта 
на оценката на ЕС на риска в хранителната 
верига. Регламентът бе приет от Европейския 
парламент и Съвета през юни 2019 г. Това 
ново законодателство влезе в сила през март 
2021 г.

2. Увеличаване на одитите и контактите с 
държавите членки от 2017 г. насам с цел 
осигуряване на спазването на Директивата 
за устойчива употреба на пестициди.

1. Хармонизирани показатели за риска, 
въведени с Директива 2019/782 на 
Комисията, в сила от септември 2019 г. 

Вследствие на инициативата Спрете 
вивисекцията Комисията:

1. Призна необходимостта от ускоряване на 
напредъка в областта на заместването, 
намаляването и облекчаването на 
изпитванията върху животни.

2. Пое ангажимент за увеличаване 
на подкрепата за разработване и 
валидиране на алтернативни подходи.

Инициативата Право на вода:
1. Доведе до предложение на Комисията 

за преразглеждане на Директивата за 
питейната вода с цел подобряване на 
достъпа до вода и гарантиране на достъпа 
на уязвимите и маргинализираните групи. 
Преразгледаната директива влезе в сила на 
12 януари 2021 г.

2. Допринесе за това Европейската комисия 
да се застъпи за запазването на всеобщия 
достъп до вода и санитарно-хигиенни 
условия като една от целите за устойчиво 
развитие в Програмата до 2030 г. на ООН.

3. Допринесе за изричното посочване на 
правото на вода в Европейския стълб на 
социалните права.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj


ИНФОРМАЦИОНЕН  
ДОКУМЕНТ
МИТОВЕ И  
РЕАЛНОСТ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

За	повече	информация	относно	Европейската	гражданска	
инициатива,	включително	списъка	на	инициативите,	
за	които	в	момента	се	събира	подкрепа,	вижте:	
ec.europa.eu/citizens-initiative 

©	Европейски	съюз,	[2021]	Повторната	употреба	се	разрешава,	при	положение	че	е	посочен	източникът.
Политиката	относно	повторната	употреба	на	документи	на	Европейската	комисия	е	уредена	с	Решение	2011/833/ЕС	 
(ОВ	L	330,	14.12.2011	г.,	стр.	39).

МИТ 5

Инструментът е твърде 
сложен и труден за 
използване.

 РЕАЛНОСТ

1. Новите правила, които се основават 
на обратна информация от 
ползвателите и се прилагат от 2020 г. 
насам, улесняват създаването, 
регистрирането, организирането 
и подкрепата на инициативи.

2. С новите правила процесът на 
регистрация бе подобрен, а на 
организаторите се предлага по-голяма 
подкрепа чрез Форума на ЕГИ. 

3. Вече се необходими по-малко лични 
данни, за да бъде подкрепена дадена 
инициатива, а организаторите разполагат 
с подробни насоки в това отношение.

4. Организаторите не трябва да създават 
свой собствен инструмент за събиране 
на изявления за подкрепа онлайн, а 
могат да използват управлявания от 
Комисията инструмент, който отговаря 
на много високи стандарти за сигурност. 
Комисията непрекъснато се стреми 
да го направи по-лесен за ползване, 
включително като подобрява достъпа 
чрез мобилни устройства. Новите правила 
също така позволяват използването 
на електронна идентификация, 
когато се подкрепя инициатива.

#EUTakeTheInitiative
ISBN	978-92-76-42746-9	–	DOI	10.2792/703068

МИТ 6

Никой не е чувал за 
Европейската гражданска 
инициатива.

 РЕАЛНОСТ

1. Проучването Flash Eurobarometer 485 
показва, че 75 % от гражданите са запознати 
с правото си да участват в европейски 
граждански инициативи.

2. Информационна кампания относно ЕГИ 
(#EUTakeTheInitiative), която се провежда на 
европейско и национално равнище, има за 
цел повишаване на осведомеността сред 
гражданите за тяхното право да започват 
или подкрепят европейски граждански 
инициативи.

3. Всеки може да допринесе за успеха на 
Европейската гражданска инициатива – 
помогнете за нейното популяризиране!

Европейска гражданска 
инициатива

ПОЕМЕТЕ 
ИНИЦИАТИВАТА
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_bg
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_bg
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_bg
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf

