
Овластяване на гражданите и защита на техните права

Гражданството на ЕС е важно постижение на европейския проект. То не заменя националното гражданство: вие сте 
европейски гражданин, ако сте гражданин на която и да е от 27-те държави членки. Като гражданин на ЕС имате 
право например на свободно движение на територията на ЕС, както и на политически и демократични права, като 
правото на участие в изборите за Европейски парламент.

Докладът за гражданството на ЕС
Комисията докладва на всеки три години как гражданите на ЕС могат да упражняват правата си във всекидневието, 
когато работят, пътуват, учат или участват в демократичния живот на ЕС. Докладът за гражданството за 2020 година 
категорично доказва, че гражданите на ЕС все по-често упражняват своите права, което е видимо например в пови-
шената избирателна активност. Същевременно възникват нови предизвикателства, не на последно място в контекста 
на избухналата пандемия от COVID-19. Да знаете, че сте гражданин на ЕС, е първата стъпка към по-пълноценното 
упражняване на вашите права.
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Фигура 1 – Запознатост с понятието „гражданин на Европейския съюз“ (% – ЕС)

Над 90% от анкетираните в 
проучване на „Евробарометър“ са 
запознати с понятието „гражданин 
на Европейския съюз“.
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Фигура 2 – Избирателна активност в изборите за Европейски парламент (2004–2019 г.)
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Гражданите на ЕС най-високо ценят сво-
бодното движение, което дава възможност 
на всеки гражданин на ЕС да живее, работи 
или учи в друга държава членка. 

Фигура 3 – Свободното движение на гражданите на ЕС на територията на 
ЕС носи обща полза за икономиката на (НАШАТА СТРАНА) (% – ЕС)

Демокрациите зависят от участи-
ето на техните граждани. Евро-
пейците все по-често упражняват 
своите права да гласуват и да 
се кандидатират в избори, както 
пролича в изборите за Европейски 
парламент през 2019 година.

Източник: Европейски парламент в сътрудничество с Кантар

2004 45,47%

2009 42,97%

2014 42,61%

2019 50,66%

За да осигури по-нататъшно укрепване на демократичното участие и включване Комисията ще…

За да улесни свободното движение и да облекчи всекидневния живот, Комисията ще…

   Актуализира правилата на ЕС за избирателните права на мобилните граждани на ЕС в 
общинските и европейските избори. 

   Работи в по-тясно сътрудничество с Европейската мрежа за сътрудничество в областта на 
изборите.

  Подкрепя независимото наблюдение на изборите.
   Подкрепя демократичните обсъждания и обновява участието на гражданите в 
законодателния процес на ЕС.

  Подкрепя включването на гражданите на ЕС в обществото на ЕС.
   Информира за важната връзка между културните дейности, толерантността и демократичното 
участие..

   Актуализира насоките на ЕС за свободното движение, като вземе предвид въведените мерки поради 
съображения за общественото здраве, както и разнообразието на семействата („семействата на дъгата“).

   Насърчава включването на трансгранични решения за електронно управление и електронен бизнес в 
новоиздадените лични карти. 

   Защитава правата на гражданите на ЕС, които пребивават в Обединеното кралство, в съответствие със 
споразумението за оттегляне.

   Подкрепя разработването на модели за планиране на пътуванията с различни видове транспорт.
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Защитава гражданите на ЕС във времена на криза.

   Продължи да изгражда силен Европейски здравен съюз и заедно с държавите членки ще 
изпълнява стратегията на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19.

   Преразгледа правилата на ЕС за консулска закрила с цел да се подобри капацитетът на ЕС 
и на държавите членки за закрила на гражданите на ЕС във времена на криза.

През периода февруари – март 2020 
г. държавите членки с подкрепата на 
Европейската комисия и Европейската 
служба за външна дейност успяха да 
приберат от цял свят над 600 000 
европейски граждани, засегнати от 
ограниченията за пътуванията.

Пандемията от COVID-19 засегна всички нас, макар и 
по различни начини. Освен това тя открои съществува-
щите неравенства в нашето общество. Европа реагира 
на много равнища, като ангажира националните пра-
вителства, предприятията и гражданското общество.

Защита и укрепване на гражданството на ЕС

През изминалите три десетилетия над 10 
милиона души са участвали в „Еразъм+“ 
и предшестващите я програми, които 
изграждат връзки и обща идентичност в 
целия ЕС.

Гражданството на ЕС е символ на нашата споделена 
европейска идентичност на основата на равенството, 
недопускането на дискриминация и включването. 
Особено голямо значение имат утвърждаването и 
отстояването на ценностите и целостта на граждан-
ството на ЕС.

   Продължи да наблюдава „схемите за златни паспорти“ за гражданство на ЕС и при 
необходимост ще предприема действия.

   Предложи нови мерки за равенство и недопускане на дискриминация.

   Засилва чувството за европейска идентичност сред младежите чрез програмата „Еразъм+“, 
Европейския корпус за солидарност и дейностите по инициативата „Жан Моне“.

   Продължи да следи въздействието на ограничителните мерки, наложени по време на кризата с 
COVID-19, върху правата на гражданите на ЕС и справедливия демократичен дебат.

За да защитава и укрепва гражданството на ЕС, Комисията ще…

За да защитава гражданите на ЕС във времена на криза, Комисията ще…
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