
Гражданин е член на общност, който има права и 
задължения. Гражданите все по-добре разбират 
какво представлява гражданството и участват 
все по-активно в общността. Жизненоважно за 
демокрацията е гражданите да дават активен 
принос за живота на своята общност.

Участвай в процеса на взимане на 
решения в ЕС: www.eesc.europa.eu

ДА РАБОТИМ В ПОЛЗА НА БЪДЕЩЕТО
КАТО ОТГОВОРНИ ГРАЖДАНИ НА ЕС

АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО,  
ДАВАЩО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ
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УЧАСТИЕ
Можете да се включите в 
обществения живот, за да направите 
по-добър своя живот и този на 
другите на местно, национално 
и европейско равнище. Важна 
форма на участие в управлението 
е гласуването. Има и много други 
форми на участие – на работното 
място, в училище, в организации на 
гражданското общество и др.

УПРАВЛЕНИЕ
Гражданите имат правото да знаят защо, как и къде се взимат 
решенията. Те могат също да се кандидатират на избори и да 
участват по-тясно в живота на своята общност.

ИНВЕСТИРАНЕ  
В БЪДЕЩЕТО
Информираните и активни 
граждани се опитват да 
ангажират своето общество 
с един по устойчив начин 
на живот, така че начинът, 
по който се посрещат 
ежедневните нужди, да не 
излага на риск възможността 
на бъдещите поколения да 
посрещат своите нужди.

СВОБОДА И УВАЖЕНИЕ  
КЪМ ДРУГИТЕ
Обществото се обогатява от различните 
културни традиции, гледни точки, пол 
и т.н. Гражданите се ползват от редица 
свободи, например свобода на мисълта, 
свобода на изразяване на мнение и на 
информация, и свобода на събранията 
и сдруженията. Тези свободи им 
позволяват да участват в обществения 
живот.

ИНфОРМАцИя
Информираните граждани са по-добре подготвени да 
участват в живота на общността.

Информация, съдействие и съвет относно европейските 
права на гражданите и предприятията в ЕС могат да 
бъдат потърсени на адрес http://europa.eu/youreurope.

ГРАЖДАНИ НА СВЕТА
Глобалните предизвикателства 
могат да бъдат решени единствено 
в сътрудничество с останалите. 
Отговорното поведение започва 
от всеки отделен човек и намира 
продължение в действията на местно и 
международно равнище.

ИНТЕГРИРАНЕ
Всички граждани, 
независимо от своята 
възраст, пол, увреждане, 
произход и т.н., трябва да 
имат равни възможности 
да участват пълноценно 
и да дават своя принос за 
обществото.

СОЛИДАРНОСТ МЕЖДУ 
ПОКОЛЕНИяТА
Обществото се основава на обмен и 
солидарност между поколенията в 
общността.

ОБРАЗОВАНИЕ
Децата научават какво 
представлява гражданството  
от своите родители и в училище. 
Родителите могат да им служат 
за пример, а образованието – 
да им помогне да придобият 
задълбочен опит и познания.

Европейско гражданство 
Хартата на основните права на ЕС гарантира правата на европейските граждани, включително правото:
• да се движат и да пребивават свободно на територията на ЕС;
• да гласуват и да се кандидатират на избори за Европейски парламент и общински избори; 
• да получат защита от дипломатическите и консулските власти на всяка друга държава членка на ЕС;
• да подават петиции до Европейския парламент и жалби до Европейския омбудсман.
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