ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Генерален секретариат

Брюксел, 13 април 2018 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛАТА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си
да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.
Освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне1 бъде определена друга дата,
това означава, че цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще
престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч.
централноевропейско време на 30 март 2019 г. („датата на оттегляне“)2. Тогава
Обединеното кралство ще стане „трета държава“3.
Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само ЕС и националните
органи, но и частноправните субекти.
На организаторите на текущи граждански инициативи, както и на тези, които
възнамеряват да започнат гражданска инициатива преди датата на оттегляне, се
напомнят правните последици, които трябва да се имат предвид, когато
Обединеното кралство стане трета държава.
Правилата в проекта на споразумението за оттегляне относно преходните разпоредби,
договорени между преговарящите на ЕС и Обединеното кралство и публикувани на 19
март 2018 г., изключват приложимостта в Обединеното кралство на правото на ЕС
относно европейската гражданска инициатива по време на преходния период.
(https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-unitedkingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomicenergy-community-0_en)
По този начин, считано от датата на оттегляне, правилата на ЕС относно
европейската гражданска инициатива, и по-специално член 11, параграф 4 от
Договора за Европейския съюз и Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския
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Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за
оттегляне.
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Освен това в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз
Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че
Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата.
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Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.

парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива
(„Регламента за ЕГИ“)4 повече няма да се прилагат за Обединеното кралство.
По-специално това ще има следните последици
инициативите, които са в ход към датата на оттегляне:
1.

за

организирането

на

ОРГАНИЗАТОРИ
Считано от датата на оттегляне, гражданите на Обединеното кралство повече
няма да могат да бъдат организатори на граждански инициативи по силата на
Регламента за ЕГИ, които са в ход към датата на оттегляне или които са
започнати към датата на оттегляне или след това.
В случай че сред седемте регистрирани организатори на инициативи има
граждани или жители на Обединеното кралство, считано от датата на
оттегляне те трябва да бъдат заместени от други лица, така че комитетът да
отговаря на условията по член 3, параграф 2 от Регламента за ЕГИ.

2.

ПОДДРЪЖНИЦИ
Считано от датата на оттегляне, изявления за подкрепа, представени чрез
формуляра на Обединеното кралство, повече няма да бъдат вземани предвид
от Комисията, освен ако са проверени и удостоверени съгласно член 8,
параграф 1 от Регламента за ЕГИ преди датата на оттегляне. Това трябва да се
прилага за изявления за подкрепа, които са представени както от граждани на
Обединеното кралство, пребиваващи в Обединеното кралство, така и от
граждани на ЕС-27, пребиваващи в Обединеното кралство.
Изявленията за подкрепа, представени от граждани на Обединеното кралство,
които пребивават в държави членки, които приемат изявления за подкрепа от
гражданите си5, ще бъдат разгледани, само ако са събрани преди датата на
оттегляне. Проверката и удостоверяването по член 8, параграф 1 от
Регламента за ЕГИ могат да се извършат преди или след датата на оттегляне.

3.

СИСТЕМИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА ОНЛАЙН
Считано от датата на оттегляне, всяка система за събиране на изявления за
подкрепа онлайн, която е удостоверена от органите на Обединеното кралство
в съответствие с член 6 от Регламента за ЕГИ, повече няма да може да се
използва.

Специален уебсайт на Комисията (ec.europa.eu/citizens-initiative) предоставя обща
информация относно европейската гражданска инициатива. При необходимост
този уебсайт ще бъде актуализиран с допълнителна информация.
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Белгия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Италия, Кипър,
Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словения,
Словакия, Финландия и Швеция.
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Европейска комисия
Генерален секретариат
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