Резюме за гражданите
Предложени правила за Европейската гражданска
инициатива
КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

•

Въведените с Договора от Лисабон Европейски граждански инициативи дават
възможност на обществеността да се обърне директно към Европейската комисия с
искане за действия по определен проблем чрез приемане на нови закони.

•

Инициативите трябва да бъдат подкрепени от най-малко 1 млн. души от значителен
брой страни от ЕС.

•

Необходим е регламент, уреждащ основните правила и процедури за гражданските
инициативи.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРАВИЛА?
Да гарантират, че:
•

гражданските инициативи представят реално общественото мнение в ЕС (т.е. в
достатъчен брой страни от ЕС)

•

правилата са прости и лесни за спазване, за да може хората да подкрепят лесно
съответните инициативи

•

правилата не представляват допълнителна тежест за правителствата в ЕС

•

подписите са автентични.

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРАВИЛА?

•

Подкрепилите дадена гражданска инициатива трябва да бъдат от най-малко от една
трета от страните в ЕС.

•

Подписалите трябва да са на възраст за гласуване в изборите за Европейски
парламент.

•

Хората трябва да могат да се подпишат навсякъде – на улицата, по пощата или
онлайн.

•

Трябва да бъдат въведени мерки за сигурност, които да гарантират, че хората,
подкрепящи инициативите, съществуват реално.

•

Инициативите трябва да бъдат проверявани, за да е сигурно, че се отнасят до области
на политиката, в които ЕС има правомощия за действие. След това националните
власти ще трябва да проверят автентичността на изявленията за подкрепа на
подписалите граждани.

Ако дадена инициатива отговаря на тези правила, Комисията ще вземе решение за
последващи действия:
•

допълнително проучване на проблема

•

предложение за нови закони на ЕС

•

без последващи действия (ако сметне, че гражданската инициатива не е уместна)

Независимо какво действие ще предприеме, Комисията ще обясни публично защо.
КОГА ЩЕ ВЛЯЗАТ В СИЛА ПРАВИЛАТА?
До края на 2010 г. - след одобрение от Съвета на ЕС и от Европейския парламент.

