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Настоящият документ съдържа набор от препоръки, предложени от 50-те граждани, участващи в гражданския панел, организиран под 
егидата на заместник министър-председателя и министър на външните работи и европейските въпроси Софи Уилмес, като принос на 
белгийското федерално правителство към Конференцията за бъдещето на Европа. Темата на този панел беше „Как гражданите да 
участват по-активно в европейската демокрация“. Без съмнение конференцията има по-широк обхват от въпросите, свързани само с ЕС, 
но от темата на този панел става ясно защо на толкова много места изрично се споменават ЕС и неговите институции. Когато е уместно, 
се споменава Европа като цяло. 

 

За да се отрази целият принос на гражданите, в настоящия доклад се отправят всички препоръки, включително тези, които не са 
получили обикновено мнозинство по време на заключителната сесия за гласуване по всички препоръки. Тези препоръки са ясно 
разпознаваеми, тъй като процентът е представен с червен удебелен шрифт. Освен това някои препоръки си противоречат и дори по 
време на заключителните обсъждания гражданите не бяха убедени в тяхната уместност. Тези препоръки са разпознаваеми, тъй като са 
в курсив. За една-единствена препоръка разделението беше толкова недвусмислено, че гласуването приключи ex aequo, като това е показано с 
оранжев удебелен шрифт. Гражданите споделят, че мненията по тези препоръки са били разделени. Поради това те предлагат органите 
на Конференцията за бъдещето на Европа и институциите на ЕС да бъдат бдителни при изпълнението им, тъй като гласуването показа 
известно разделение. 
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1. Комуникация 

Въпроси Препоръки Подкрепа от (%) 
 

1. Комуникацията относно ЕС не 
е задоволителна. 

1.1 Предлагаме в учебната програма от третия цикъл на началното училище да бъдат 
включени уроци за Европейския съюз. Целта е да се достигне до всички граждани и 
да се подобрят познанията за Европейския съюз. 

88,4%  

1.2 Европейският съюз, и по-специално Комисията, следва да предостави 
образователни материали за функционирането на Европа на министерствата на 
образованието на държавите членки. В допълнение към разясняването на 
функциите, състава и правомощията на институциите това обучение трябва да 
включва и кратък преглед на историята на европейската интеграция. Особено 
внимание трябва да се обърне на използването на ясен, разбираем и достъпен език, 
както и на образователни инструменти като документални филми, клипове или 
училищни телевизионни програми на всичките 24 езика. 

95,0%  
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2. Европейският проект остава 
чужд за гражданите. 

2.1 Предлагаме европейските институции да направят така, че техните комуникации 
да обясняват по-добре кои са областите на компетентност на ЕС и какво попада извън 
неговата компетентност. 

97,6%  

2.2 Европейският съюз следва да включи в комуникацята си познати примери от 
ежедневието на европейците. Тези разяснителни елементи трябва да се 
разпространяват в държавите членки чрез споразумения между европейските 
институции и националните обществени телевизионни канали, за да се достигне до 
широка аудитория. 

80,5%  

2.3 Освен това гражданите на всички държави членки трябва да бъдат редовно 
информирани за ролята на Европейския съюз в другите държави членки, например 
чрез видеоклипове. По този начин предимствата и недостатъците на Европа ще 
бъдат разгледани по-добре в дебатите за бъдещето на Европа. 

85,7%  

2.4 С цел укрепване на европейската идентичност предлагаме да се предоставя 
информация и редовно да се съобщава за това какво би представлявал животът на 
европейците без ЕС и конкретните му постижения. 

92,7%  

Освен това предлагаме Денят на Европа (9 май) да бъде обявен за Европейски 
официален празник за всички граждани на ЕС. 81,4%  

2.6 Препоръчваме европейските институции да обърнат още по-голямо внимание на 
опростяването, разбираемостта и достъпността на информацията по приоритетни 
теми, разглеждани на европейско равнище. 

97,6%  

2.7 Препоръчваме Европейският съюз да предостави информационно табло, 
показващо ресурсите, разпределени от ЕС по държави и приоритетни теми. Тази 
информация трябва да бъде изцяло достъпна на уебсайтовете на ЕС. 

93,0%  

2.8 Препоръчваме ЕС да представя ясно текущата законодателна работа. Тази 
информация трябва да бъде изцяло достъпна на уебсайтовете на ЕС. 90,7%  
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2.9 Искаме европейските институции да бъдат по-достъпни за европейците. Тяхното 
участие в дебатите по време на сесиите на Европейския парламент следва да бъде 
улеснено. 

79,0%  

2.10 Препоръчваме участието в програмата „Еразъм“ да обхване всички студенти, 
независимо от тяхното образователна квалификация (професионално и техническо 
обучение, работа и обучение). Всички следва да могат да участват в европейския 
обмен. 

79,5%  

2.11 Препоръчваме работещото население да може да се възползва от европейските 
програми за обмен, независимо от сектора на дейност; същото се отнася и за 
местните предприятия. Всички следва да могат да участват в европейския обмен. 

83,7%  

2.12 Препоръчваме да се създадат курсове по европейско гражданство за всички 
европейски граждани. 83,7%  



 

5 
 

 

3. Европейското 
законодателство не се прилага 
по един и същ начин във всички 
държави членки. 

3.1 Препоръчваме Европейският съюз да използва по-често законодателство, което 
е пряко приложимо в държавите членки. Това би намалило националните различия 
в прилагането на европейското законодателство, които подкопават европейския 
проект. По този начин ЕС ще може по-добре да защитава и насърчава целостта на 
постиженията, като вътрешния пазар, еврото и Шенгенското пространство. 

81,4%  

4. Европейската демокрация е 
застрашена. 

4.1 Препоръчваме комуникацията на ЕС относно европейската демокрация 
постоянно и недвусмислено да напомня какво означава Европа за европейците. 78,0%  

4.2 Ценностите и принципите на Договорите за ЕС, които държавите членки са 
приели при присъединяването си, са необратими. Тяхната защита трябва да 
продължи да бъде гарантирана. 

81,0%  

4.3 Защитата на ценностите и принципите на Договорите се осигурява от Съда на 
Европейския съюз и не може да бъде поставяна под въпрос от държавите членки. 81,0%  

5. Информацията за ЕС не е 
лесно достъпна и разбираема. 

5.1 Препоръчваме да бъде засилена проверката на информацията по европейските 
въпроси. Тази информация, разпространявана и проверявана от институциите, 
трябва да бъде лесно достъпна за европейската общественост и за националните 
медии във всяка държава членка. 83,3% 

 

6. Националните медии често 
представят един негативен 
образ на ЕС. 

6.1 Освен това ЕС трябва да присъства повече в ежедневието на европейците чрез 
проактивна комуникация. (Например чрез спонсориране на събития, по-специално 
културни прояви, които обединяват гражданите и ги правят горди, че са граждани на 
ЕС. Изготвянето на доклади и рекламни анонси също така ще позволи на 
европейците да имат достъп до контекстуална информация за ЕС). 

85,7%  
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7. Гражданите не познават 
хората, които ги представляват 
в Европейския парламент. 

7.1 Препоръчваме членовете на ЕП да да направят така, че да станат по-познати в 
родните си страни, особено извън периодите на избори. Гражданите трябва да имат 
по-голям достъп до тях. Мотивите за гласуването им в Европейския парламент трябва 
да станат по-лесно достъпни за европейските граждани на уебсайта на Европейския 
парламент. 

92,7%  

7.2 Препоръчваме националните политически партии да направят така, че по-млади 
кандидати също да бъдат включени в листите им за изборите за Европейски 
парламент. На мандата в ЕП не следва да се гледа като на награда за добра и лоялна 
служба в националната политика. 

74,4%  

8. Комуникацията на ЕС са 
много шаблонна; тя не отчита 
многообразието на 
населението 

8.1 За да се обърне към достатъчно широка и разнообразна аудитория, 
препоръчваме ЕС да вземе предвид образователното равнище на целевите групи и 
всички увреждания, които хората може да имат, посредством приобщаваща 
комуникация, още от етапа на подготовка. Освен това препоръчваме в тази 
комуникация да участват хора и организации (обучители на бездомни деца, 
квартални служители, социални работници, гражданското общество). 

73,2%  

8.2 За да се достигне до работещото население, препоръчваме да се инвестира 
повече в използването на съществуващите комуникационни канали, за да се 
предоставя редовно подходяща информация за ЕС, например чрез разяснителни 
програми. Освен това препоръчваме да се разчита на посланици (както физически 
лица, така и организации), които да популяризират европейския проект. 

83,7%  

8.3 За да се достигне до младите хора и студентите, препоръчваме, в допълнение 
към съществуващите канали като образованието и съответните младежки движения, 
да се използват посланици, по-специално да се привлекат инфлуенсъри, които могат 
да достигнат до младите хора чрез социалните медии. Друга препоръка, която може 
да се отправи, е да се организира общоевропейски конкурс за създаване на 
анимационен герой, който да се харесва на младите хора и да им изпраща 
европейски послания. 

69,8%  
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8.4 За възрастните хора препоръчваме да се използват същите канали като 
предложените за работещото население. Освен това препоръчваме да се намери 
правилният баланс между цифровата и нецифровата комуникация (печат, радио, 
присъствени прояви), за да се отговори на нуждите на всички, включително на тези, 
които се чувстват по-некомфортно в цифрова среда, както и на онези, които са по-
малко мобилни в обществото. 

85,7%  

8.5 Препоръчваме чрез интеграционните курсове, които вече съществуват в много 
държави членки, ЕС да се ангажира с включването на „нови европейци“ (хора, които 
чрез една или друга процедура за законна имиграция пребивават в ЕС) и да ги 
информира за другите традиционни канали, чрез които ЕС комуникира. Накрая, 
препоръчваме също така да се даде роля на местните сдружения. 

76,7%  

8.6 Освен това препоръчваме ЕС да излезе на улицата с приобщаваща комуникация. 
Например биха могли да се използват (цифрови) билбордове, както и традиционни 
и нови средства за комуникация, като QR кодове. 

62,8%  

8.7 Сред останалите препоръки са ЕС да стане по-видим (чрез късометражни филми 
или инфографики), да се създаде европейско спортно движение за създаване на 
връзка/усещане за принадлежност и да се популяризира по-добре европейският 
химн. 

68,2%  
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2. Дезинформация 

Въпроси Препоръки Подкрепа от (%) 
 

1. Рискът от дезинформация все 
повече присъства в медиите. 

1.1 Препоръчваме преглед на модела за финансиране на медиите, включително 
задължително публикуване на източниците на приходи по ясен и достъпен начин. 
Моделът за финансиране на медиите води до превръщане на информацията в 
сензация, което я изважда от контекста и я прави дезинформация. 

73,8%  

1.2 Препоръчваме медиите да бъдат задължени да цитират своите източници и да 
предоставят линкове за проверка. В противен случай информацията следва да бъде 
обозначена като непроверена. 

90,2%  

1.3 Препоръчваме европейският регулаторен орган, отговарящ за борбата с 
дезинформацията (вж. точка 2), да отговаря и за акредитацията на организациите за 
проверка на информацията. 

85,4%  

1.4 Препоръчваме създаването на независим орган във всяка държава членка, който 
да следи за неутралността на медиите. Този орган следва да бъде финансиран и 
контролиран от Европейския съюз. 

75,6%  

1.5 Препоръчваме да се разпространи информация за URL адресите на официалните 
уебсайтове на ЕС, за да се вдъхне увереност на гражданите за произхода на 
информацията. 

90,2%  
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2. Много граждани се съмняват 
в неутралността на медиите. 

2.1 Препоръчваме да се създаде европейски регулаторен орган, който да отговаря за 
борбата с дезинформацията. Задачата на този регулатор ще бъде да определи 
критериите за „знак за неутралност“ и при необходимост да въведе система от 
санкции или стимули, свързани със спазването на стандартите за неутралност. Като 
алтернатива може да се обмисли придържането към етична харта. Знакът ще бъде 
предоставян от независимия национален орган и ще отчита мерките, прилагани от 
медиите за борба с дезинформацията. 

87,5%  

2.2 Препоръчваме създаването на европейска „гореща линия“, която да позволява 
на гражданите да съобщават за дезинформация във връзка с европейските 
политически и икономически компетенции. 

82,1%  

3. Гражданите не са запознати с 
рисковете от дезинформацията, 
на които са изложени.  

3.1 Препоръчваме платформите да бъдат задължени да публикуват ясна и 
разбираема информация за рисковете от дезинформацията, на които са изложени 
техните потребители. Тази информация следва да се съобщава автоматично при 
откриването на акаунт. 

85,7%  

3.2 Препоръчваме задължително обучение по медийна грамотност, което да започва 
от ранна възраст и да е адаптирано към различните равнища на образователната 
система. 

74,4%  

3.3 Препоръчваме Европейският съюз да постави началото на многократни кампании 
относно дезинформацията. Тези кампании могат да бъдат идентифицирани с лого 
или емблема. ЕС би могъл да задължи социалните мрежи да ги предават чрез 
излъчване на реклами. 

87,5%  
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4. Средствата за борба с 
дезинформацията са 
недостатъчни. 

4.1 Препоръчваме публикуването на ясна и лесно разбираема информация за 
алгоритмите, по които се организират съобщенията, получавани от потребителите на 
платформите на социалните медии. 

83,3%  

4.2 Препоръчваме потребителите да разполагат с прост начин за блокиране на 
алгоритми, които засилват поведенческите отклонения. Може да се обмисли и 
задължението за предоставяне на достъп на потребителите до други източници, 
които представят различни гледни точки по една и съща тема. 

80,0%  

4.3 Препоръчваме Европейският съюз да подкрепи създаването на социална 
медийна платформа, която да отговаря на собствените му стандарти за неутралност 
и да се бори с дезинформацията. Биха могли да се добавят и нови функционалности 
към многоезичната цифрова платформа, създадена в подкрепа на Конференцията за 
бъдещето на Европа. 

56,4%  
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3. Граждански панели 

Въпроси Препоръки Подкрепа от (%) 
 

1. Трудно е да се гарантира 
представителността на даден 
граждански панел. В крайна 
сметка взима участие само една 
малка част от населението. 

1.1 Препоръчваме да се следват най-новите научни разработки в областта на 
съвещателната демокрация по отношение на формирането на извадките, 
проектирането и научното утвърждаване на метода за подбор, за да се гарантира 
възможно най-добра представителност. 

89,7%  

1.2 Препоръчваме в дебатите да участват достатъчно хора, за да се гарантира 
разнообразие от мнения и профили, включително – но не само – хора, които са пряко 
засегнати от темата. 

90,2%  

1.3 Препоръчваме да се добави критерият за родителство (т.е. дали лицето има деца 
или не) към правителствените критерии за формиране на извадките в допълнение 
към по-традиционните критерии като пол, възраст, местожителство или 
образователна степен. 

33,3%  

1.4 Препоръчваме да се определят квоти по географски райони, т.е. да се уточни, че 
европейският граждански панел трябва да бъде съставен от x души за всеки 
европейски географски район (да се определи), за да може този панел да бъде 
действително квалифициран като европейски и да провежда легитимни 
обсъждания. 

73,2%  

1.5 Препоръчваме да се използват регистрите на населението (или техни 
еквиваленти в зависимост от държавата) като основна база данни за избиране чрез 
жребий, за да се дадат на всички равни възможности да бъдат избрани и за да се 
създаде интерес към дадена тема сред населението. 

70,0%  

1.6 Препоръчваме участниците да бъдат компенсирани, за да се признае стойността 
на тяхната инвестиция и да се привлекат хора, които не биха участвали, ако не бъдат 
компенсирани. 

87,5%  
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1.7 Препоръчваме участниците да бъдат предварително информирани чрез 
презентации от експерти (по относително минимален начин без твърде много или 
твърде сложна информация), за да се гарантира, че дори и тези, които нямат 
предварителни знания, се чувстват подготвени да участват в дискусиите. 

82,9%  

1.7.2. Препоръчваме темата на гражданския панел да бъде съобщена 
предварително, така че хората да знаят какво ще обсъждат. 78,6%  

1.8 Препоръчваме гражданите да не бъдат задължени да участват. 97,6%  

2. Трудно е да се организират 
панели на европейско равнище.  

2.1 Препоръчваме заседанията на европейските граждански панели да се провеждат 
в комбиниран формат (присъствено/виртуално). Това ще позволи на хората, които 
не могат да пътуват, да участват. 

70,0%  

2.2 С цел по-лесен достъп и организация препоръчваме ЕС да делегира на 
национално равнище организирането на граждански панели по европейски въпроси. 69,0%  

2.3 Препоръчваме да се избере една-единствена тема за всеки панел, организиран 
на европейско равнище. По този начин всички участници могат да обсъждат една и 
съща тема, независимо от това откъде са в Европа. 

80,5%  

3. Да се предотврати 
използването на гражданските 
панели за цели, различни от 
обявените. 

3.1 Препоръчваме всеки гражданин да може да представя теми за обсъждане, а не 
това право да бъде запазено за политици или лобисти. 82,1%  

3.2 Препоръчваме правото на инициатива да принадлежи на Европейския 
парламент, така че той да определя темите за обсъждане и впоследствие да приема 
необходимите текстове за последващи действия по препоръките, произтичащи от 
обсъжданията. 

63,4%  
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4. Трудно е да се реши как най-
добре да се организира 
процесът за най-добро 
представителство на 
гражданите. 

4.1.1 Препоръчваме създаването на един или повече постоянен(нни) европейски 
граждански панел(и), които да поемат конкретни задачи заедно с Парламента. 
Панелът(ите) ще бъде(ат) подновяван(и) редовно. Това би позволило гражданите 
да се срещат в дългосрочен план и да се отделя необходимото време за 
провеждането на такива дебати. Това време дава възможност за нюансирани 
дебати и постигане на консенсус. Наред с този постоянен панел ad hoc 
граждански панели могат да обсъждат избрани от него теми. Предлагаме да се 
следва моделът на немскоговорящата общност в Белгия. 

54,8%  

4.1.2 Препоръчваме създаването на един или повече непостоянен(нни) европейски 
граждански панел(и), които да провеждат срещи само за обсъждане на конкретни 
теми за определен период от време. 

58,5%  

4.2 Препоръчваме да не се организират европейски граждански панели по 
неотложни въпроси, тъй като е необходимо достатъчно време, за да се гарантира 
качеството на дебатите. 

63,4%  

5. Твърде често гражданите, 
които участват в инициативи за 
демокрация на участието, като 
например граждански панели, 
не получават обратна 
информация в краткосрочен 
или дългосрочен план относно 
последващите действия, 
предприети във връзка с 
тяхната работа. 

5.1 Препоръчваме да се предоставя обратна информация на гражданите относно 
последващите действия, предприети (или не) във връзка с препоръките, отправени 
след европейските граждански панели. Ако препоръките не бъдат изпълнени, 
съответните европейски институции следва да обосноват своето решение (напр. 
липса на компетентност). За тази цел препоръчваме да се изготвят редовни 
резюмета по време на целия процес след панела. 

97,5%  

 

6.1 Препоръчваме да се организират граждански панели и с деца в ранна възраст 
(напр. на възраст между 10 и 16 години), за да се повиши осведомеността им за 
участието и дебата. Това може да бъде организирано в училищата. 

59,5%  
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4. Референдуми 

Въпроси Препоръки Подкрепа от (%) 
 

 0.1 Препоръчваме да може да се организират референдуми на европейско равнище 
по европейски въпроси. 73,3%  

1. Културата на 
референдумите се различава 
значително в отделните 
държави членки. 

1.1 Препоръчваме да се възложи извършването на проучвания за това как да се 
създаде обща култура на референдумите в Европа. 70,7%  

1.2 Препоръчваме независима работна група да проучи дали е целесъобразно да се 
проведе европейски референдум по конкретен въпрос.  77,5%  

2. Формулировката на 
поставения в референдума 
въпрос може да има 
отрицателно въздействие, 
както и фактът, че отговорът е 
само „да“ или „не“, което 
често поляризира дебатите и 
обществата. Изборът на тема 
също е чувствителен въпрос. 

2.1 Препоръчваме създаването на научен комитет, който да определя как по 
възможно най-неутрален начин да се задават въпросите, които биха били предмет на 
един европейски референдум. 

87,2%  

2.2 Препоръчваме да се задават въпроси с избор между няколко отговора, излизащи 
извън рамките на обикновения избор между „да“ или „не“, за да се осигури 
нюансиране, дори да се поставят условия към „да“ и „не“ (т.е. „да, ако...“, „не, ако...“). 

65,0%  

2.3 Препоръчваме празните гласове да не се вземат предвид при изчисляването на 
мнозинството, независимо дали става въпрос за обикновено или абсолютно 
мнозинство. Въпреки това трябва да има достатъчно гласове (кворумът трябва да се 
спазва). 

75,0%  

2.4.1 Препоръчваме въпросите, задавани на европейските референдуми, да бъдат по 
всяка тема от компетентността на Европейския съюз. 87,5%  

2.4.2 Препоръчваме да се изключат теми, които биха могли да бъдат източник на 
конфликти между държавите членки. 39,0%  
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2.5 Препоръчваме също така да се задават ясно формулирани технически и трудни 
въпроси, тъй като хората могат да си набавят достатъчно информация. 77,5%  

3. Референдумите не са 
демократичен инструмент, ако 
само политическата сфера 
може да решава да го 
организира. 

3.1 Препоръчваме Европейският парламент да има право на инициатива да 
организира европейски референдуми и след това да може да прилага резултатите 
(Европейската комисия и Съветът трябва да го последват, без да имат възможност за 
блокиране). 

67,5%  

3.2 Препоръчваме инициативата за организиране на референдуми да може да идва и 
от самите граждани (като се следват например правила, сходни с тези на Европейската 
гражданска инициатива). 

77,5%  

3.3 Препоръчваме практическата организация на европейските референдуми да бъде 
отговорност на неутрален орган. 75,0%  

4. Задължителният или 
необвързващ характер на 
референдума трябва да бъде 
ясно определен. 

4.1.1 Препоръчваме резултатът от даден европейски референдум да бъде обвързващ 
само ако са изпълнени определени условия по отношение на процента на участие. 92,7%  

4.1.2 Препоръчваме резултатите от референдума да бъдат обвързващи само ако бъдат 
достигнати определени мнозинства (51/49, 70/30). Тези условия следва да бъдат 
определени преди всеки референдум. 

72,5%  

4.2 Препоръчваме резултатът от даден европейски референдум да бъде обвързващ, 
ако инициативата за организирането му е предприета от граждани (успели да съберат 
определен брой подписи за тази цел), но необвързващ, ако инициативата е 
предприета от политическа институция. 

47,5%  

4.3 Препоръчваме резултатът от даден европейски референдум да бъде обвързващ 
само по отношение на определени въпроси, но не и по отношение на онези, при които 
последиците от гласуването биха могли да бъдат много сериозни. 

40,0%  
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5. Обществеността често е 
слабо информирана, преди да 
бъде поканена да гласува на 
референдум. Същевременно е 
важно да се контролира 
предоставената информация, 
за да се избегнат отрицателни 
влияния (местни или 
чуждестранни) върху 
гласуването. 

5.1 Препоръчваме преди всеки европейски референдум населението да бъде ясно 
информирано за въздействието на резултатите от гласуването върху тяхното 
ежедневие чрез брошури, както се прави в Швейцария, и/или чрез информационни 
сесии. 

97,5%  

5.2 Препоръчваме да се създаде научен комитет за всеки европейски референдум, за 
да се гарантира неутралността на предоставената информация. 87,2%  

6. Въпреки че референдумът 
приканва цялото население да 
участва пряко (за разлика от 
гражданските панели), винаги 
известна част от хората не 
гласуват. 

6.1.1 Препоръчваме гласуването на европейските референдуми да бъде 
задължително. 43,6%  

6.1.2 Препоръчваме гласуването на европейските референдуми да бъде 
доброволно. 52,5%  

6.2 За да се намали броят на хората без право на глас, препоръчваме да се разреши 
електронно гласуване в допълнение към гласуването на хартиен носител (или дори в 
допълнение към други средства за гласуване, като например гласуване по пощата). 
Електронното гласуване е в интерес най-вече на хората, които отиват на почивка, но 
също така поради премахване на ограничението за пътуване до мястото за гласуване, 
е стимул за онези, които проявяват по-малък интерес към гласуването. 

90,0%  

7. Твърде често гражданите, 
които участват в инициативи 
за демокрация на участието, 
като например граждански 
панели, не получават обратна 
информация в краткосрочен 
или дългосрочен план относно 
последващите действия, 
предприети във връзка с 
тяхната работа. 

7.1 Препоръчваме да се предоставя обратна информация на гражданите относно 
последващите действия, предприети (или не) във връзка с решенията, взети от тях на 
европейските референдуми. 

92,5%  
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5. Съществуващи инструменти 

5.1 Избори 

Въпроси Препоръки Подкрепа от (%) 

1. В различните държави 
членки съществуват 
различни правила. 

1.1 Предлагаме гласуването на изборите за Европейски парламент да бъде 
задължително, но да се предостави достатъчно информация, за да могат 
гражданите да разберат причините за това. 

50,0% 

1.2 Нашата препоръка е правилата за изборите за Европейски парламент да бъдат 
възможно най-уеднаквени във всички държави, включително минималната възраст. 87,2% 

2. Няма достатъчно 
многообразие сред 
членовете на ЕП по 
отношение на критерии като 
възраст, произход, пол. 

2.1.1 Предлагаме членовете на ЕП да бъдат от всички възрасти и среди 82,1% 

2.1.2 Предлагаме членовете на ЕП да избират съзнателно европейската кариера, 
а не само защото са в края на професионалния си път. 82,5% 

2.1.3 Предлагаме да се стремим към балансирано разпределение на половете, 
например чрез редуване на половете в избирателните списъци. ЕС трябва да установи 
тези критерии и да ги спазва в рамките на квотата. Ако кандидат откаже мандата си, 
следващият кандидат по предпочитание от същия пол поема мандата. 

82,5% 

2.1.4 Препоръчваме кандидатите от европейските листи да упражняват мандата си, 
ако бъдат избрани. 89,2% 
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3. Гласуваме за Европейския 
парламент, но нямаме 
думата за състава на 
Комисията 

3.1 Предлагаме промяна в Договора, където се казва, че най-голямата партия в 
Европейския парламент може да назначава председателя на Европейската комисия. 48,6% 

3.2 Препоръчваме съставът на Европейската комисия да стане по-прозрачен в 
съответствие с някои основни правила, така че да отразява гласа на гражданите и 
гражданите да знаят как е направен изборът. 

88,9% 

4. Кандидатите на изборите 
за Европейски парламент не 
се познават от хората, нито 
пък тяхната програма или на 
политическата група, от 
която ще бъдат част в 
Европейския парламент. 

4.1 Предлагаме европейските кандидати да представят себе си, своите цели и 
програми по-конкретно на местно равнище чрез различни канали за комуникация. 

84,2% 
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5.2 Европейски омбудсман 

Въпроси Препоръки Подкрепа от (%) 

1. Уебсайтът, който не е на английски, на първите си две 
страници съдържа информация само на английски език. 
Това създава проблеми за гражданите, които не владеят 
английски. 

1.1 Предлагаме на началната страница да се публикува 
информация на всички европейски езици, но ако 
преводът е невъзможен, новините на английски език 
да се публикуват на друго място на сайта. 

89,2% 

2. Омбудсманът не участва в санкциите и евентуалните 
обезщетения за жалбоподателя. 

2.1 Предлагаме омбудсманът да бъде част от процеса 
на намиране и изпълнение на решението, санкцията 
или компенсацията и да има право на глас в процеса. 

71,1% 

3. Одобряването на абонамента за уебсайта може да трае 
много дълго време. То може да отнеме до 24 часа, което 
обезкуражава гражданите и те нямат желание да 
продължат по-нататък. 

3.1 Предлагаме да се инсталира система за незабавно 
одобряване. 47,4% 

4. При подаване на жалба се задава въпросът дали всички 
възможни процедури са били изпробвани. Гражданите не 
познават тези процедури и не могат да отговорят на 
въпроса. 

4.1 Предлагаме да се включи линк към простичка 
презентация или обяснение за другите процедури. 89,5% 

5. Уебсайтът на омбудсмана е добре направен, но няма 
истински европейски имидж, което кара гражданите да си 
задават въпроси (на правилното място ли съм, надежден 
ли е този уебсайт). 

5.1 Предлагаме да се преразгледа графичният дизайн 
на уебсайта и да се приведе в по-голямо съответствие с 
този на ЕС. Първият съвет би бил европейското знаме 
да се сложи в горната част на страницата. Още с 
първото щракване на гражданите трябва да става ясно, 
че се намират на сайта на омбудсмана. 

78,4% 
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5.3 Обществени консултации 

Въпроси Препоръки Подкрепа от (%) 

1. Уебсайтът за консултациите е променен и гражданите се 
изпращат първо на неактуален уебсайт. Трябва да 
извършите търсене, за да намерите URL адреса на новия 
сайт. 

1.1 Предлагаме старият сайт да се изтрие и първо да 
излиза новият сайт. 

81,6% 

2. Пътната карта (на английски език) и съветите (езикът на 
„гражданския редактор“) на дадена консултация не се 
превеждат на езика на гражданина, който ги чете. 

2.1 Настоятелно препоръчваме пътната карта да бъде 
преведена на езика на гражданина, който търси 
информацията. Наличието на пътна карта само на 
английски език блокира участието на всеки гражданин, 
който не говори английски език. 

81,6% 

2.2 Предлагаме да се постави раздел или икона 
„Автоматичен превод“ за всяка отделна заявка, който да 
бъде свързан с инструмент за превод с отворен код, като 
Google Translate или DeepL. 

65,8% 

3. Трябва да се абонирате, за да получавате информация 
за последващите действия по процеса. 

3.1 Предлагаме информацията за последващите 
действия по процеса да се изпраща автоматично на 
всеки, който дава отговор, с възможност за прекратяване 
на абонамента. 

89,5% 

4. Не знаем дали броят на мненията в една посока оказва 
влияние върху Комисията или дали те се възприемат като 
една гледна точка (каква тежест имат). Ако се отчита 
натрупването на броя на мненията в една посока, ние се 
опасяваме, че лобистите/активистите/големите 
предприятия ще надделеят над гласа на гражданите/НПО 
в консултациите и че това ще повлияе на действията на ЕС. 

4.1 Препоръчваме на уебсайта да се предостави ясна 
информация по темата. 81,6% 

4.2 Ако броят на мненията в една посока има 
въздействие, препоръчваме да се въведе система за 
филтриране на лобистите, активистите или големите 
предприятия, така че да не им се придава по-голяма 
тежест. 

60,5% 
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4.3 Препоръчваме създаването на софтуер с изкуствен 
интелект, който да класифицира различните мнения и да 
отчита мненията „за“ и „против“. 

47,4% 

4.4 Предлагаме да бъдат организирани срещи между 
гражданите и сдруженията (на активистите): на места, 
където гражданите могат да изразяват своето мнение, да 
бъдат под формата на „Домове на Европа“, които да 
могат да допринесат за разпространяването на мненията 
на гражданите на европейско равнище. Те трябва да 
съществуват на различни места и на местно равнище. 

62,2% 

5. Формата за изразяване на мнения е неясна: има както 
отворен въпрос, така и въпросник. Каква е ролята на всеки 
документ, какво трябва да бъде попълнено? 

5.1. Тази информация трябва да бъде разяснена на 
уебсайта. 81,6% 

6. Съществуват твърде много нива на компетентност по 
отношение на инструментите. 

6.1 Предлагаме да се създаде „диспечерски център“, 
който да насочва въпросите към съответното ниво на 
компетентност. 

78,9% 
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5.4 Европейска гражданска инициатива 

Въпроси Препоръки Подкрепа от (%) 

1. Трудно се достига до 
гражданите, които нямат 
интернет. 

1.1 Предлагаме местните органи или библиотеки, които са независими от 
правителството, да могат да участват в разпространението на инициативи и 
събирането на подписи, както по електронен път, така и на хартиен носител. ЕС 
следва да изготви опис на тази мрежа по държави и да го предостави на 
разположение на гражданите, които стартират Европейска гражданска инициатива. 

71,1% 

2. Броят на държавите, които 
ще участват, е твърде малък, 
за да се осигури достатъчна 
подкрепа. 

2.1 Предлагаме броят на държавите, от които се събират подписи, да се увеличи на 
13 с цел получаване на по-голяма подкрепа за предложението. Броят на подписите 
следва да съответства пропорционално на броя на жителите. 64,9% 

3. Разходите и усилията за 
събиране на подписите са 
високи. 

3.1 Предлагаме да се предостави финансиране от ЕС в подкрепа на тези инициативи. 71,1% 

3.2 Предлагаме създаването на орган за улесняване на координацията между 
държавите. 75,7% 

4. Процедурата е сложна за 
гражданите. 

4.1 Предлагаме създаването на бюро за помощ, което да подпомага гражданите при 
изпълнението на процедурите. 83,8% 

5. Не е ясно какъв е резултатът 
от дадена гражданска 
инициатива. 

5.1 Препоръчваме Европейската комисия да бъде задължена да обсъжда и да работи 
по последващите действия във връзка с предложенията, а не просто да отговори и 
потвърди получаването им. Ако Комисията реши да не предприема действия по 
дадено предложение, тя трябва да се обоснове. 

100,0% 

5.2 Предлагаме да се организира консултация с гражданите, когато бъде получена 
Европейска гражданска инициатива, за да се поиска тяхното мнение, преди 
Комисията да предприеме последващи действия по нея. Това би предотвратило 
наличието само на крайни мнения или гласове и би включило мнението на хората, 
които не са подписали Европейската гражданска инициатива. Освен това, ако всички 
граждани изразят мнението си, предложението ще има по-голяма тежест на 
равнище ЕС и при последващите действия. 

55,3% 
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5.5 Право на петиции 

Въпроси Препоръки Подкрепа от (%) 

1. Европейската комисия 
взема окончателното 
решение, няма сигурност по 
отношение на резултатите. 

1.1 Предлагаме препоръката на Европейския парламент да бъде последвана от 
действия на Комисията. 81,1% 

2. Липсва прозрачност по 
отношение на процеса и 
мотивацията за решенията. 

2.1 Предлагаме лицето, което внася петицията, да бъде редовно информирано за 
напредъка и решенията. Следва да бъдат дадени и аргументи в полза на 
окончателното заключение. 

94,4% 

3. За гражданите е трудно да 
сигнализират за 
необходимостта от ново 
законодателство. 

3.1 Нашата препоръка е петициите да се използват и като инструмент за доказване 
на необходимостта от ново законодателство. 78,4% 

 


