Реформи и подобряване на регулацията на ЕГИ
ДОСТЪПНА – Достъпност за граждани
1. Да се позволи ЕГИ да включва теми, които могат да доведат до
подканване Комисията да използва правото си да иницира
предложения за промяна на основополагащите договори
2. Да се предложат по-прости и уеднаквени изисквания за лични данни
във всички страни членки, за да се улеснят гражданите на ЕС, които
желаят да подпишат ЕГИ, независимо от тяхната страна или
местожителство
3. Да се предоставя на отхвърлените предложения за ЕГИ изчерпателна,
понятна и прозрачна обосновка за отхвърлянето им, да се предложат
консултации на гражданските комитети за преформулиране техните
ЕГИ и да се даде възможност да ги внесат наново, общо до три пъти

ДИНАМИЧНА – Динамичен и олеснен процес
4. Да се промени софтуера за онлайн събиране на подписи и бланката на
заявлението за подкрепа да позволява на подписалите да споделят своя
адрес на електронна поща с организаторите на ЕГИ, ако изберат тази
опция
5. Вместо периода за събиране на подписи да започва в деня, когато
Комисията обяви една ЕГИ за допустима и регистрирана, да се даде на
организаторите на ЕГИ избор за дадата на стартиране на тяхната ЕГИ в
рамките на три месеца от регистрацията й от Комисията
6. Да се използват всички обществени канали на комуникация, за
осведомяване за ЕГИ и да се улесни разгласата на текущите ЕГИ, т.е. да се
създаде мобилно пролижение за с информация, съобщения и възможност за
мобилно подписване

МОЩНА – Силен резултат от успешните ЕГИ
7. Ако комисията приеме успешна ЕГИ, в рамките на една година да
изготвя законодателно предложение, както прави с инициативи,
идващи от Парламента. В случай на отказ, Комисията да обяснява
мотивите си подробно и ясно
8. В парламента на ЕС да се провежда първо изслушване на ЕГИ, когато тя
достигне 200 000 подписа през първите шест месеца. Това би дало на
текущите ЕГИ политическа платформа и би улеснило обществения
дебат по темата.
9. Ресорната комисия на парламента на ЕС да изготвя доклад по темата на
ЕГИ съвместно със съдокладчик, посочен от гражданския комитет на
ЕГИ. Докладът да бъде обсъден на пленарно заседание, следвано от
гласуване.

