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Изменение 3
Andrew Duff

Предложение за решение
Параграф 3

Предложение за решение Изменение

3. Приканва заместник-председателя 
на Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, 
председателя на Съвета на 
председателите на комисии и 
докладчика за посочения доклад, 
заедно с представителите на другите 
политически групи, определени от 
Председателския съвет, да договорят 
с Комисията условията за прилагане 
на Регламент (ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. относно 
гражданската инициатива по 
отношение на сътрудничеството 
между двете институции за 
организацията и провеждането на 
публичните изслушвания, както и 
поемането и възстановяването на 
разходите, направени във връзка с 
тях; отправя искане тези условия да 
бъдат определени в рамките на 
междуинституционално 
споразумение, което може да бъде 
включено в Рамковото споразумение 
относно отношенията между 
Европейския парламент и 
Европейската комисия при 
предстоящото му преразглеждане; 
изразява готовност да поеме 
разходите за предоставяне на 
помещения и устен превод по време на 
публичните изслушвания, при условие 
че Комисията поеме пътните и 
дневни разходи на участниците;

заличава се

Or. en
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Изменение 4.
Gerald Häfner

Предложение за решение
Параграф 3

Предложение за решение Изменение

3. Приканва заместник-председателя 
на Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, 
председателя на съвета на 
председателите на комисии и 
докладчика за посочения доклад, заедно 
с представителите на другите 
политически групи, определени от 
Председателския съвет, да договорят с 
Комисията условията за прилагане на 
Регламент (ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. относно 
гражданската инициатива по отношение 
на сътрудничеството между двете 
институции за организацията и 
провеждането на публичните 
изслушвания, както и поемането и 
възстановяването на разходите, 
направени във връзка с тях; отправя 
искане тези условия да бъдат 
определени в рамките на 
междуинституционално
споразумение, което може да бъде 
включено в Рамковото споразумение 
относно отношенията между 
Европейския парламент и Европейската 
комисия при предстоящото му 
преразглеждане; изразява готовност 
да поеме разходите за предоставяне 
на помещения и устен превод по време 
на публичните изслушвания, при 
условие че Комисията поеме пътните 
и дневни разходи на участниците;

3. Приканва Председателския съвет да 
възложи на работната група, 
отговаряща за преговорите по 
междуинституционалните въпроси, и 
докладчика за посочения доклад, заедно 
с представителите на другите 
политически групи, да договорят с 
Комисията условията за прилагане на 
Регламент (ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. относно 
гражданската инициатива по отношение 
на сътрудничеството между двете 
институции за организацията и 
провеждането на публичните 
изслушвания във връзка с
разпределението на разходите за тези 
изслушвания; отправя искане тези 
условия да бъдат определени в рамките 
на споразумение, което може да бъде 
включено в Рамковото споразумение 
относно отношенията между 
Европейския парламент и Европейската 
комисия при предстоящото му 
преразглеждане;

Or. en
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Изменение 5
Enrique Guerrero Salom

Предложение за решение
Параграф 3

Предложение за решение Изменение

3. Приканва заместник-председателя на 
Парламента, отговарящ за гражданските 
инициативи, председателя на Съвета на 
председателите на комисии и 
докладчика за посочения доклад, заедно 
с представителите на другите 
политически групи, определени от 
Председателския съвет, да договорят с 
Комисията условията за прилагане на 
Регламент (ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. относно 
гражданската инициатива по отношение 
на сътрудничеството между двете 
институции за организацията и 
провеждането на публичните 
изслушвания, както и поемането и 
възстановяването на разходите, 
направени във връзка с тях; отправя 
искане тези условия да бъдат 
определени в рамките на 
междуинституционално споразумение, 
което може да бъде включено в 
Рамковото споразумение относно 
отношенията между Европейския 
парламент и Европейската комисия при 
предстоящото му преразглеждане; 
изразява готовност да поеме разходите 
за предоставяне на помещения и устен 
превод по време на публичните 
изслушвания, при условие че Комисията 
поеме пътните и дневни разходи на 
участниците;

3. Приканва заместник-председателя на 
Парламента, отговарящ за гражданските 
инициативи, председателя на Съвета на 
председателите на комисии и 
докладчика за посочения доклад, заедно 
с представителите на другите 
политически групи, определени от 
Председателския съвет, да договорят с 
Комисията условията за прилагане на 
Регламент (ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. относно 
гражданската инициатива по отношение 
на сътрудничеството между двете 
институции за организацията и 
провеждането на публичните 
изслушвания, както и поемането и 
възстановяването на разходите, 
направени във връзка с тях; отправя 
искане тези условия да бъдат 
определени в рамките на 
междуинституционално споразумение, 
което може да бъде включено в 
Рамковото споразумение относно 
отношенията между Европейския 
парламент и Европейската комисия при 
предстоящото му преразглеждане; 
изразява готовност да поеме разходите 
за предоставяне на помещения и устен 
превод по време на публичните 
изслушвания, при условие че Комисията 
поеме всички пътни и дневни разходи 
на участниците;

Or. en

Изменение 6
Roberto Gualtieri
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Предложение за решение
Параграф 3

Предложение за решение Изменение

3. Приканва заместник-председателя 
на Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, 
председателя на Съвета на 
председателите на комисии и 
докладчика за посочения доклад, 
заедно с представителите на другите 
политически групи, определени от
Председателския съвет, да договорят с
Комисията условията за прилагане на 
Регламент (ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. относно 
гражданската инициатива по 
отношение на сътрудничеството 
между двете институции за 
организацията и провеждането на 
публичните изслушвания, както и 
поемането и възстановяването на 
разходите, направени във връзка с 
тях; отправя искане тези условия да 
бъдат определени в рамките на 
междуинституционално 
споразумение, което може да бъде 
включено в Рамковото споразумение 
относно отношенията между 
Европейския парламент и 
Европейската комисия при 
предстоящото му преразглеждане; 
изразява готовност да поеме 
разходите за предоставяне на 
помещения и устен превод по време на 
публичните изслушвания, при условие 
че Комисията поеме пътните и 
дневни разходи на участниците;

3. Приканва Комисията да изрази 
съгласие относно необходимостта да 
бъде представяна на подходящо 
политическо равнище при всяко 
изслушване, свързано с успешна 
европейска гражданска инициатива, и 
приканва Председателския съвет да 
определи група членове, които ще 
имат за задача да осигурят такова 
споразумение с Комисията, преди да 
бъде организирано първото 
изслушване;

Or. en

Изменение 7
Erminia Mazzoni, от името на комисията по петиции
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Предложение за решение
Параграф 3a (нов)

Предложение за решение Изменение

3a. предлага на комисията по 
петиции да бъде възложено да 
отговаря за организацията на 
публичните изслушвания относно 
успешни европейски граждански 
инициативи под егидата на 
компетентния заместник-
председател и заедно със 
съответната законодателна 
комисия, отговаряща за дадения 
въпрос, както е посочена от Съвета 
на председателите на комисии, в 
съответствие с предложените 
изменения на Правилника за 
дейността;

Or. en

Изменение 8
Andrew Duff, Roberto Gualtieri

Предложение за решение
Параграф 4

Предложение за решение Изменение

4. приканва своето Бюро и своя 
генерален секретар да вземат 
съответните мерки за предоставяне 
на необходимата подкрепа на 
заместник-председателя, отговарящ 
за гражданските инициативи, така 
че той да може да изпълнява 
отговорностите, възложени му от 
настоящото изменение на 
Правилника за дейността на 
Европейския парламент, и по-
конкретно отговорностите си по 
отношение на функционирането на 
единствената административна 

заличава се
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входна точка;

Or. en

Изменение 9
Andrew Duff

Предложение за решение
Параграф 5

Предложение за решение Изменение

5. счита, че следва да бъде насърчено 
участието на членовете на 
Парламента в изслушванията на 
граждански инициативи;

заличава се

Or. en

Изменение 10
Erminia Mazzoni, от името на комисията по петиции

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 42а (нов)

Текст в сила Изменение

Член 42а
Публично изслушване относно 

гражданска инициатива
1. Когато гражданска инициатива е 
събрала повече от един милион 
подписа от най-малко седем държави 
членки и Комисията я е публикувала в 
регистъра съгласно член 10, 
параграф 1, буква а) от 
Регламент (ЕС) № 211/2011 и е 
информирала Парламента, 
инициативата се разпределя от 
Председателя на комисията, 
отговаряща за организацията на 
публичните изслушвания относно 
гражданската инициатива.
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2. Инициативата се включва в 
дневния ред за следващото заседание 
на Съвета на председателите на 
комисии, който следва да бъде 
уведомен за този факт. 
Председателят на Съвета на 
председателите на комисии, след 
консултация с председателствания 
от него орган, определя допълнителни 
постоянни комисии, чиито членове 
могат да участват в публичното 
изслушване.
Член 23, параграф 9 не се прилага за 
тези изслушвания.
3. Компетентната комисия 
установява контакти с Комисията и 
ако е целесъобразно, с други 
институции и органи на Съюза, и 
проверява дали е спазено условието по 
член 10, параграф 1, буква б) от 
Регламент (ЕС) № 211/2011.
4. В тримесечен срок, считано от 
представянето на инициативата 
пред Комисията съгласно член 9 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011, 
компетентната комисия организира 
публично изслушване в Европейския 
парламент, по целесъобразност 
заедно с други институции и органи 
на Съюза, желаещи да участват. 
Компетентната комисия гарантира, 
че Комисията е представена на 
съответното равнище.
5. Компетентната комисия кани 
организаторите на гражданската 
инициатива или представителна 
тяхна делегация да представят 
инициативата на публично 
изслушване.

Or. en

Изменение 11
Rafał Trzaskowski
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Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 197а (нов) — параграфи 1—7 (нови)

Текст в сила Изменение

Член 197а
Публично изслушване относно 

гражданска инициатива
1. Заместник-председателят на 
Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, 
поддържа, от името на председателя, 
връзки с гражданите, 
представителните сдружения и 
гражданското общество по 
въпросите, свързани с гражданските 
инициативи.
2. Съветът на председателите на 
комисии осигурява координирането на 
публичните изслушвания, предвидени 
в член 11 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 година относно 
гражданската инициатива1. Той 
осигурява връзката с Комисията и по 
целесъобразност с други институции 
и органи на Съюза, с оглед на 
прилагането на подходящи и 
стандартизирани условия при 
организацията и провеждането на 
публичните изслушвания.
Когато Съветът на председателите 
на комисии проучва въпроси, свързани 
с публичните изслушвания, той кани 
заместник-председателя на 
Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, да 
участва в заседанието със 
съвещателен глас.
3. Когато Комисията публикува 
граждански инициативи в 
предвидения за целта регистър 
съгласно член 10, параграф 1, буква a) 
от Регламент (ЕС) № 211/2011, 
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председателят на Съвета на 
председателите на комисии:
a) проучва дали организаторите са 
приети на подходящо равнище в 
Комисията съгласно член 10, 
параграф 1, буква б) от 
Регламент (ЕС) № 211/2011,
б) след консултация със Съвета на 
председателите на комисии определя 
коя комисия е най-компетентна по 
въпроса, засегнат от гражданската 
инициатива, и съгласно това следва 
да отговаря за организирането на 
публичното изслушване,
в) по искане на председателя на 
комисията по петиции може да 
упълномощи членове на Бюрото, 
координатори на тази комисия и 
нейни членове, изпълняващи функция 
на докладчици по въпроси, които 
имат най-голямо отношение към 
предмета на гражданската 
инициатива, да участват в 
организирането на публичното 
изслушване,
г) следи Комисията да участва 
пълноценно в организацията на 
публичното изслушване и да бъде 
представена на подходящо равнище 
при провеждането му, и
д) определя, по споразумение с 
председателя на компетентната 
комисия, подходящо време за 
организиране на публичното 
изслушване в срок от три месеца от 
датата на представяне на 
инициативата пред Комисията 
съгласно член 9 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011.
4. Член 23, параграф 9 не се прилага за 
тези изслушвания.
5. Ако са изпълнени условията по 
член 50 или по член 51, разпоредбите 
им се прилагат mutatis mutandis. В 
този случай Съветът на 
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председателите на комисии може да 
покани заместник-председателя на 
Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, да 
председателства публичното 
изслушване.
6. Компетентната комисия 
организира публичното изслушване в 
Европейския парламент, по 
целесъобразност заедно с други 
институции и органи на Съюза, 
желаещи да участват.
Тя кани организаторите на 
гражданската инициатива или 
делегация от техни представители 
да представят инициативата на 
публичното изслушване.
Всички заинтересовани членове на 
Парламента могат да присъстват на 
публичното изслушване.
При откриването на публичното 
изслушване заместник-председателят 
на Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, може да 
произнесе реч.
7. С предварителното съгласие на 
заместник-председателя на 
Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, пътните 
и дневните разноски, направени от 
поканените представители във връзка 
с участието им в публично 
изслушване, могат да бъдат поети 
съобразно нормативната уредба, 
приета от Бюрото, и според 
условията, договорени с Комисията.
___________________
1 ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 12
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat
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Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 197а (нов) — параграфи 1—7 (нови)

Текст в сила Изменение

Член 197а
Публично изслушване относно 

гражданска инициатива
1. Заместник-председателят на 
Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, 
поддържа, от името на председателя, 
връзки с гражданите, 
представителните сдружения и 
гражданското общество, по 
въпросите, свързани с гражданските 
инициативи.
2. Съветът на председателите на 
комисии осигурява координирането на 
публичните изслушвания, предвидени 
в член 11 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 година относно 
гражданската инициатива1. Той 
осигурява връзката с Комисията и по 
целесъобразност с други институции 
и органи на Съюза, с оглед на 
прилагането на подходящи условия 
при организацията и провеждането 
на публичните изслушвания.
Когато Съветът на председателите 
на комисии проучва въпроси, свързани 
с публичните изслушвания, той кани 
заместник-председателя на 
Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, да 
участва в заседанието със 
съвещателен глас.
3. Когато Комисията публикува 
граждански инициативи в 
предвидения за целта регистър 
съгласно член 10, параграф 1, буква a) 
от Регламент (ЕС) № 211/2011, 
председателят на Съвета на 
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председателите на комисии:
a) проучва дали организаторите са 
приети на подходящо равнище в 
Комисията съгласно член 10, 
параграф 1, буква б) от регламента,
б) след консултация със Съвета на 
председателите на комисии определя 
комисията, която да отговаря за 
последващите действия на 
инициативата, включително за 
организацията на публичното 
изслушване,
в) по искане на председателя на 
комисията, отговаряща за 
последващите действия на 
инициативата, и на председателя на 
комисията по петиции може да 
упълномощи членове на тези комисии 
да вземат участие в организирането 
на публичното изслушване,
г) следи Комисията да участва 
пълноценно в организацията на 
публичното изслушване и да бъде 
представена на подходящо равнище 
при провеждането му, и
д) определя, по споразумение с 
председателя на компетентната 
комисия, подходящо време за 
организиране на публичното 
изслушване в срок от три месеца от 
датата на представяне на 
инициативата пред Комисията, 
съгласно член 9 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011.
4. Член 23, параграф 9 не се прилага за 
тези изслушвания.
5. Ако са изпълнени условията по 
член 50 или по член 51, разпоредбите 
им се прилагат mutatis mutandis. В 
този случай Съветът на 
председателите на комисии може да 
покани заместник-председателя на 
Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, да 
председателства публичното 
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изслушване.
6. Компетентната комисия, при 
поискване заедно с комисията по 
петиции, организира публичното 
изслушване в Европейския парламент, 
по целесъобразност заедно с други 
институции и органи на Съюза и с 
представители на гражданското 
общество, желаещи да участват.
Тя кани организаторите на 
гражданската инициатива да 
представят инициативата на 
публичното изслушване.
Всички заинтересовани членове на 
Парламента могат да присъстват на 
публичното изслушване.
Предприемат се мерки, които да 
гарантират, че членове на 
обществото могат физически да 
вземат участие в изслушването при 
спазване на разпоредбите за здравето
и безопасността. За да се улесни 
участието на обществеността, 
изслушването се излъчва на живо по 
интернет, придружено от 
интерактивно използване на новите 
технологии и на социалните медийни 
мрежи, с цел да се улесни 
включването на възможно най-много 
членове на обществото.
При откриването на публичното 
изслушване заместник-председателят 
на Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, може да 
произнесе реч.
7. С предварителното съгласие на 
заместник-председателя на 
Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, пътните 
и дневните разноски, направени от 
организаторите във връзка с 
участието им в публичното 
изслушване, на което са били 
поканени, се поемат съобразно 
нормативната уредба, приета от 
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Бюрото, и според условията, 
договорени с Комисията.
________________
1 ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 13
Anneli Jäätteenmäki

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 197а (нов) — параграфи 1—7 (нови)

Текст в сила Изменение

Член 197а
Публично изслушване относно 

гражданска инициатива
1. Заместник-председателят на 
Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, 
поддържа, от името на председателя, 
връзки с гражданите, 
представителните сдружения и 
гражданското общество, по 
въпросите, свързани с гражданските 
инициативи.
2. Съветът на председателите на 
комисии осигурява координирането на 
публичните изслушвания, предвидени 
в член 11 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно гражданската инициатива. 
Той осигурява връзката с Комисията 
и по целесъобразност с други 
институции и органи на Съюза, с 
оглед на прилагането на подходящи и 
стандартизирани условия при 
организацията и провеждането на 
публичните изслушвания.
Когато Съветът на председателите 
на комисии проучва въпроси, свързани 
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с публичните изслушвания, той кани 
заместник-председателя на 
Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, да 
участва в работата със съвещателен 
глас.
3. Когато Комисията публикува 
граждански инициативи в 
предвидения за целта регистър 
съгласно член 10, параграф 1, буква a) 
от Регламент (ЕС) №211/2011, 
председателят на Съвета на 
председателите на комисии:
a) проучва дали организаторите са 
приети на подходящо равнище в 
Комисията съгласно член 10, 
параграф 1, буква б) от регламента,
б) след консултация със Съвета на 
председателите на комисии определя 
комисията, компетентна за 
организацията на публичното 
изслушване,
в) по искане на председателя на 
комисията по петиции може да 
разреши участието на членове на 
бюрото и координаторите на тази 
комисия в организирането на 
публичното изслушване,
г) гарантира, че Комисията участва 
пълноценно в организацията на 
публичното изслушване и e
представена в подходяща форма, 
както и на възможно най-високо 
равнище при провеждането му, и
д) определя, по споразумение с 
председателя на компетентната 
комисия, подходящо време за 
организиране на публичното 
изслушване в срок от три месеца от 
датата на представяне на 
инициативата пред Комисията 
съгласно член 9 от 
Регламент (ЕС) №211/2011.
4. Член 23, параграф 9 не се прилага за 
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тези изслушвания.
5. Ако са изпълнени условията по 
член 50 или по член 51, разпоредбите 
им се прилагат mutatis mutandis. В 
този случай Съветът на 
председателите на комисии може да 
покани заместник-председателя на 
Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, да 
председателства публичното 
изслушване.
6. Компетентната комисия 
организира публичното изслушване в 
Европейския парламент, по 
целесъобразност заедно с други 
институции и органи на Съюза, 
желаещи да участват.
Компетентната комисия кани 
организаторите на гражданската 
инициатива или техни 
представители да представят 
инициативата на публичното 
изслушване и им дава възможност да 
обяснят подробно направените 
предложения.
Всички заинтересовани членове на 
Парламента могат да присъстват на 
публичното изслушване.
При откриването на публичното 
изслушване заместник-председателят 
на Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, може да 
произнесе реч. 
7. С предварителното съгласие на 
заместник-председателя на 
Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, пътните 
и дневните разноски, направени от 
поканените представители във връзка 
с участието им в публично 
изслушване, могат да бъдат поети 
съобразно нормативната уредба, 
приета от Бюрото, и според 
условията, договорени с Комисията.
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Or. fi

Изменение 14
Gerald Häfner

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 197а (нов) — параграфи 1—6 (нови)

Текст в сила Изменение

Член 197а
Публично изслушване относно 

гражданска инициатива
1. Председателят на Парламента 
поддържа връзки с гражданите, 
представителните сдружения и 
гражданското общество по 
въпросите, свързани с гражданските 
инициативи. Той може да делегира 
това задължение на заместник-
председател на Парламента.
2. Председателският съвет, в 
изпълнение на своите задължения 
съгласно член 25, параграфи 2 и 3 от 
Правилника за дейността и след 
консултация със Съвета на 
председателите на комисии, 
координира публичните изслушвания, 
предвидени в член 11 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 година относно 
гражданската инициатива1. Той 
осигурява връзката с Комисията и по 
целесъобразност с други институции 
и органи на Съюза, с оглед на 
прилагането на подходящи и 
стандартизирани условия при 
организацията и провеждането на 
публичните изслушвания.
3. Когато Комисията публикува 
гражданска инициатива в 
предвидения за целта регистър 
съгласно член 10, параграф 1, буква a) 
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от Регламент (ЕС) № 211/2011, 
Председателският съвет:
a) проучва дали организаторите са 
приети на подходящо равнище в 
Комисията съгласно член 10, 
параграф 1, буква б) от регламента,
б) след консултация със Съвета на 
председателите на комисии определя 
комисията, която да отговаря за 
организацията на публичното 
изслушване, съгласно член 188 от 
правилника,
в) по искане на председателя на 
комисията по петиции гарантира, че 
тази комисия участва пълноценно в 
организирането на публичното 
изслушване,
г) следи за това Комисията да 
участва пълноценно в организацията 
на публичното изслушване и да бъде 
представена на подходящо равнище 
при провеждането му, и
д) определя, по споразумение с 
председателя на компетентната 
комисия, подходящо време за 
организиране на публичното 
изслушване в срок от три месеца от 
датата на представяне на 
инициативата пред Комисията, 
съгласно член 9 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011.
4. Член 23, параграф 9 не се прилага за 
тези изслушвания.
5. Ако са изпълнени условията по 
член 50 или по член 51, разпоредбите 
им се прилагат mutatis mutandis. В 
този случай Председателският съвет 
може да покани председателя или 
заместник-председателя на 
Парламента да председателства 
публичното изслушване.
6. Компетентната комисия 
организира публичното изслушване в 
Европейския парламент, по 



AM\897392BG.doc 21/33 PE486.111v01-00

BG

целесъобразност заедно с други 
институции и органи на Съюза, 
желаещи да участват.
Тя кани организаторите на 
гражданската инициатива или 
делегация от техни представители 
да представят инициативата на 
публичното изслушване.
Всички заинтересовани членове на 
Парламента могат да присъстват на 
публичното изслушване.
При откриването на публичното 
изслушване председателят или някой 
от заместник-председателите на 
Парламента могат да произнесат
реч.
_______________
1 ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 15
Roberto Gualtieri

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 197а (нов) — параграфи 1—5 (нови)

Текст в сила Изменение

Член 197а
Публично изслушване относно 

гражданска инициатива
1. Когато Комисията публикува 
гражданска инициатива в 
предвидения за целта регистър 
съгласно член 10, параграф 1, буква а) 
от Регламент (ЕС) №211/2011 на 
европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 година относно 
гражданската инициатива1, по 
предложение на председателя на 
Съвета на председателите на 
комисии председателят на 
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Парламента кани компетентната по 
повдигнатите с инициативата 
въпроси комисия да организира 
публичното изслушване, както е 
посочено в член 11 от 
Регламент (ЕС) №211/2011. 
Компетентната комисия:
a) проучва дали организаторите са 
приети на подходящо равнище в 
Комисията съгласно член 10, 
параграф 1, буква б) от регламента,
б) по искане на председателя на 
комисията по петиции може да 
разреши участието на членове на 
бюрото и координатори на тази 
комисия в публичното изслушване,
в) следи Комисията да участва 
пълноценно в организацията на 
публичното изслушване и да бъде 
представена на подходящо равнище 
при провеждането му.
2. Председателят на компетентната 
комисия определя подходящо време за 
публичното изслушване в срок от три 
месеца от датата на представяне на 
инициативата пред Комисията, 
съгласно член 9 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011.
3. Член 23, параграф 9 не се прилага за 
тези изслушвания. Председателят на 
компетентната комисия при 
необходимост може да предложи, с 
одобрението на председателя на 
Парламента, да бъдат поети 
разноските за транспорт и 
настаняване на максимум седем 
организатори на изслушване, 
направени от тях за участието им в 
публичното изслушване, съгласно 
съответните финансови правила.
4. Ако са изпълнени условията по 
член 50 или по член 51, разпоредбите 
им се прилагат mutatis mutandis. 
Прилагат се също и разпоредбите на 
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член 188.
5. Компетентната комисия 
организира публичното изслушване в 
Европейския парламент, по 
целесъобразност заедно с други 
институции и органи на Съюза, 
желаещи да участват. Тя може да 
покани и други заинтересовани 
страни.
Компетентната комисия кани 
организаторите на гражданската 
инициатива или делегация от техни 
представители да представят 
инициативата на публичното 
изслушване.
_____________
1 ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 16
Станимир Илчев

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 197а (нов) — параграфи 1—4 (нови)

Текст в сила Изменение

Член 197а
Публично изслушване относно 

гражданска инициатива
1. Заместник-председателят на 
Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, 
поддържа, от името на председателя, 
връзки с гражданите, 
представителните сдружения и 
гражданското общество, по 
въпросите, свързани с гражданските 
инициативи.
2. Съветът на председателите на 
комисии осигурява координирането на 
публичните изслушвания, предвидени 
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в член 11 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 година относно 
гражданската инициатива1. Той 
осигурява връзката с Комисията и, по 
целесъобразност, с други институции 
и органи на Съюза, с оглед на 
прилагането на подходящи и 
стандартизирани условия при 
организацията и провеждането на 
публичните изслушвания.
Когато Съветът на председателите 
на комисии проучва въпроси, свързани 
с публичните изслушвания, той кани 
заместник-председателя на 
Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, да 
участва в заседанието със 
съвещателен глас.
3. Когато Комисията публикува 
гражданска инициатива в 
предвидения за целта регистър 
съгласно член 10, параграф 1, буква a) 
от Регламент (ЕС) № 211/2011, 
Парламентът или, при отлагане на 
заседанието, председателят от 
името на Председателския съвет 
определя постоянна комисия като 
компетентна да провежда публично 
изслушване.
Председателят на Съвета на 
председателите на комисии:
a) проучва дали организаторите са 
приети на подходящо равнище в 
Комисията съгласно член 10, 
параграф 1, буква б) от регламента,
б) по искане на председателя на 
комисията по петиции може да 
разреши участието на членове на 
Бюрото и координаторите на тази 
комисия в организирането на 
публичното изслушване,
в) гарантира, че Комисията участва 
пълноценно в организацията на 
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публичното изслушване и е 
представена на подходящо равнище 
при провеждането му, и
г) определя, по взаимно съгласие с 
председателя на компетентната 
комисия, подходящо време за 
организиране на публичното 
изслушване в срок от три месеца от 
датата на представяне на 
инициативата пред Комисията, 
съгласно член 9 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011.
4. Член 23, параграф 9 не се прилага за 
тези изслушвания.
______________
1 ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Процедурата за определяне на постоянни комисии, компетентни да разглеждат 
конкретен въпрос, е посочена ясно в отделен член от правилника за дейността. 
Съветът на председателите на комисии е консултативен орган и следва да не бъде 
считан за постоянен комитет, както първоначално е било предложено.

Изменение 17
Andrew Duff

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 197а (нов) — параграфи 1—4 (нови)

Текст в сила Изменение

Член 197а
Публично изслушване относно 

гражданска инициатива
1. Когато организаторите на успешна 
европейска гражданска инициатива 
упражняват своето право, 
установено в член 11 от 
Регламент (ЕС) № 211/20111, да 
представят инициативата на 
публично изслушване, председателят 
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определя комисия, която да отговаря 
за организирането на изслушването. 
Тази комисия отговаря за 
осъществяване на всички необходими 
връзки с Европейската комисия във 
връзка с организирането на 
изслушването.
2. Член 50 и член 51 се прилагат
mutatis mutandis.
3. Компетентната комисия ще 
очаква Европейската комисия да бъде 
представена на изслушването на 
високо равнище. Компетентната 
комисия кани, по целесъобразност, 
представители на други институции 
и органи на Съюза, както и 
съответните представители на 
социалните партньори, групите по 
интереси и организации на 
гражданското общество да вземат 
участие.
При сходство в проблематиката на 
две или повече европейски граждански 
инициативи Парламентът и 
Комисията могат да се споразумеят 
да представят съвместно публично 
изслушване.
4. Бюрото приема правила относно 
направените разходи, съгласно 
договорените с Комисията условия.
__________________
1 ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 18
Станимир Илчев

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 197а (нов) — параграф 5 (нов)
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Текст в сила Изменение

5. Ако са изпълнени всички 
изисквания, публичното изслушване 
може да бъде проведено съгласно 
процедурата с асоциирани комисии в 
съответствие с член 50 или съгласно 
процедурата на съвместни заседания 
на комисии в съответствие с член 51. 
Член 50 и член 51 се прилагат mutatis 
mutandis.
Ако се прилага член 50 или член 51, 
Съветът на председателите на 
комисии може да покани заместник-
председателя на Парламента, 
отговарящ за гражданските 
инициативи, да председателства 
публичното изслушване.

Or. en

Изменение 19
Станимир Илчев

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 197а (нов) — параграф 5а (нов)

Текст в сила Изменение

5a. Ако възникне конфликт относно 
компетентността на две или повече 
постоянни комисии, той се разрешава 
от Председателския съвет. 
Специалните условия, установени в 
член 188, параграф 2, се прилагат 
mutatis mutandis.

Or. en

Обосновка

Ако бъде определена една компетентна комисия и съществува вероятност в 
изслушването да участват две или повече комисии, е абсолютно необходимо изрично 
да бъде упоменат въпросът за конфликта относно компетентността.
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Изменение 20
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Проект на законодателна резолюция
Член 197а (нов) — параграф 6 (нов) — първа алинея (нова)

Проект на законодателна резолюция Изменение

6. Компетентната комисия 
организира публичното изслушване в 
Парламента, по целесъобразност 
заедно с други институции и органи 
на Съюза, желаещи да участват, по 
начин, който да гарантира възможно 
най-голяма откритост чрез
използване на наличната информация 
и на комуникационните технологии.

Or. en

Изменение 21
Станимир Илчев

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 197а (нов) — параграф 6 (нов)

Текст в сила Изменение

6. Гражданската инициатива се 
представя след покана от страна на 
компетентната комисия от 
подходящо представена група на 
организаторите, която включва 
членове на гражданския комитет, 
както е посочено в член 3, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № 211/2011, и/или 
поне едно от лицата за контакт, 
съгласно горепосочения член и 
параграф от същия регламент.
Всички заинтересовани членове на 
Парламента могат да присъстват на 
публичното изслушване.
При откриването на публичното 



AM\897392BG.doc 29/33 PE486.111v01-00

BG

изслушване заместник-председателят 
на Парламента, отговарящ за 
гражданските инициативи, може да 
произнесе реч.

Or. en

Обосновка

В регламента не се споменава нищо конкретно за представителния характер на 
„екипа“, който ще представя инициативата на изслушването. Правният вакуум би 
могъл да бъде запълнен от Правилника за дейността на Европейския парламент. 
Подобно уточнение е необходимо също така, за да поясни възможните разходи, които 
Парламентът може да направи във връзка с изслушването.

Изменение 22
Станимир Илчев

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 197а (нов) — параграф 6а (нов)

Текст в сила Изменение

6a. По целесъобразност 
представянето е последвано от 
разглеждане на инициативата 
посредством анкета, изготвена за 
всеки отделен случай, от 
определената компетентна комисия 
за провеждане на публичното 
изслушване.

Or. en

Обосновка

Компетентната комисия трябва да е ангажирана с проблема, не само като просто 
проведе изслушването. Нейната роля обаче трябва да бъде ясна и прозрачна, като е за 
предпочитане това да стане преди изслушването посредством изготвянето на 
анкета. Анкетата трябва да е под формата на групи подтеми и въпроси, свързани с 
по-широкия контекст на основаната тема на инициативата.

Изменение 23
Станимир Илчев
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Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 197а (нов) – параграф 6б (нов)

Текст в сила Изменение

6б. Във връзка с подготовката на 
анкетата комисията по петиции 
може да излезе със становище 
съгласно член 49 от правилника. 
Становището съдържа насоки и 
препоръки относно подробното 
разглеждане на въпроса, повдигнат 
със съответната гражданска 
инициатива.

Or. en

Обосновка

Необходимо е специалното (но незадължително) участие на комисията по петиции. 
Това би било само от полза за инициативата. Експертният опит на членовете на 
комисията по петиции може да се окаже изключително полезен за правилното 
провеждане на изслушването.

Изменение 24
Andrew Duff

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 203а — параграф 1

Текст в сила Изменение

1. Когато Парламентът бъде 
информиран, че Комисията на 
Европейските общности е била 
поканена да представи предложение 
за нормативен акт по член 11, 
параграф 4 от Договора за ЕС, 
Комисията по петиции проверява 
дали има вероятност това да се 
отрази на нейната дейност и при 
необходимост информира за това 
вносителите на петиции по свързани 
теми.

1. Когато организаторите на 
регистрирана европейска гражданска 
инициатива не успеят да съберат 
необходимия брой подписи, 
комисията по петиции може да реши 
да се свърже с организаторите с цел 
разглеждане на неуспешната 
инициатива.



AM\897392BG.doc 31/33 PE486.111v01-00

BG

Or. en

Изменение 25
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 203а — параграф 1

Текст в сила Изменение

1. Когато Парламентът бъде 
информиран, че Комисията на 
Европейските общности е била 
поканена да представи предложение за 
нормативен акт по член 11, параграф 4 
от Договора за ЕС, Комисията по 
петиции проверява дали има 
вероятност това да се отрази на нейната 
дейност и при необходимост информира 
за това вносителите на петиции по 
свързани теми.

1. Когато Парламентът бъде 
информиран, че Комисията на
Европейските общности е била 
поканена да представи предложение за 
нормативен акт по член 11, параграф 4 
от Договора за ЕС и в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 211/2011, 
комисията по петиции проверява дали 
има вероятност това да се отрази на 
нейната дейност и при необходимост 
информира за това вносителите на 
петиции по свързани теми.
Предложенията за граждански 
инициативи, които са регистрирани 
съгласно член 4 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011, но не 
могат да бъдат представени на 
Комисията съгласно член 9 от този 
регламент, тъй като не са били 
спазени всички предвидени процедури 
и условия, установени в същия 
регламент, се разглеждат от 
комисията по петиции съгласно 
членове 201, 202 и 203 от Правилника 
за дейността.

Or. en

Изменение 26
Erminia Mazzoni, от името на комисията по петиции

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 203а — параграф 1
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Текст в сила Изменение

1. Когато Парламентът бъде 
информиран, че Комисията на 
Европейските общности е била 
поканена да представи предложение за 
нормативен акт по член 11, параграф 4 
от Договора за ЕС, Комисията по 
петиции проверява дали има вероятност 
това да се отрази на нейната дейност и 
при необходимост информира за това 
вносителите на петиции по свързани 
теми.

1. Когато Парламентът бъде 
информиран, че Комисията на 
Европейските общности е била 
поканена да представи предложение за 
правен акт по член 11, параграф 4 от 
Договора за ЕС и съгласно 
Регламент (ЕС) № 211/2011, 
комисията по петиции и граждански 
права проверява дали има вероятност 
това да се отрази на нейната дейност и 
по целесъобразност информира за това 
вносителите на петиции по свързани 
теми.

Or. en

Изменение 27
Станимир Илчев

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 203а 

Текст в сила Изменение

Когато Парламентът бъде информиран, 
че Комисията на Европейските 
общности е била поканена да представи 
предложение за нормативен акт по член 
11, параграф 4 от Договора за ЕС, 
Комисията по петиции проверява 
дали има вероятност това да се отрази 
на нейната дейност и при необходимост 
информира за това вносителите на 
петиции по свързани теми.

Когато Парламентът бъде информиран, 
че Комисията на Европейските 
общности е била поканена да представи 
предложение за нормативен акт по 
член 11, параграф 4 от Договора за ЕС и
в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 211/2011, 
комисията по петиции проверява дали 
има вероятност това да се отрази на 
нейната дейност и при необходимост 
информира за това вносителите на 
петиции по свързани теми.

Предложенията за граждански 
инициативи, които са регистрирани 
съгласно член 4 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011, но не 
могат да бъдат представени на 
Комисията съгласно член 9 от този 
регламент, тъй като не са били 
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спазени всички съответни предвидени 
процедури и условия, могат да бъдат 
разгледани от комисията по петиции, 
ако тя счита тяхното проследяване 
за необходимо.
По целесъобразност компетентната 
комисия може да приеме резолюция 
въз основа на доклад по собствена 
инициатива в съответствие с член 48 
от Правилника за дейността, 
представяща искане към Комисията 
съгласно член 42 от правилника и в 
съответствие с член 225 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз за внасяне на всякакво 
подходящо предложение за приемане 
на нов акт или за изменение на 
действащ акт. Искането на 
компетентната комисия се основава 
единствено на общите идеи и 
принципи, установени в 
разглежданата гражданска 
инициатива.
Такива доклади по собствена 
инициатива, основаващи се на 
гражданска инициатива, не спадат 
към квотата, установена в член 1, 
параграф 2 от приложение XVIII.

Or. en

Обосновка

Ако дадена гражданска инициатива не съответства на условията на регламента, но в 
същото време представлява основен европейски въпрос, Парламентът трябва да има 
задължението не само да разглежда подробно инициативата, но и да упражнява 
правомощията си съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз.


