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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изменение на правилника за дейността на Европейския парламент 
относно прилагането на европейската гражданска инициатива
(2011/2302(REG))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложенията за изменение на неговия правилник B7-0539/2011 и 
B7-0732/2011, 

– като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2012),

1. решава да внесе в своя правилник следните изменения;

2. напомня, че настоящите изменения влизат в сила на първия ден от следващата 
месечна сесия;

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 Съвета на председателите на комисии, да договорят с Комисията 
условията за прилагане на Регламент (ЕС) № 211/2011 г. на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива1, и 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;

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 входна точка;

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

6. възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета 
                                               
1 ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1.
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и на Комисията.
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Изменение 1

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 197a (нов)

Действащ текст Изменение

Член 197 а
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 
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, 
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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, компетентна по 
отношение на петициите, може да 
разреши участието на членове на 
бюрото и координаторите на тази 
комисия в организирането на 
публичното изслушване,
г) следи за това Комисията да 
участва пълноценно в организацията 
на публични изслушвания и да бъде 
представена на подходящо равнище 
при провеждането им, и
д) 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.
5. Ако са изпълнени условията по 
член 50 или 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 
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.

Or. fr

Обосновка

Целесъобразно е разпоредбите относно изслушванията да се включат в дял VІІ, глава 
2, тъй като изслушванията се провеждат в рамките на работата на компетентната 
комисия.

Изменение 2

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 203а
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Действащ текст Изменение

Член 203 а Член 203а 
Гражданска инициатива Гражданска инициатива

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, компетентна по 
отношение на петициите, 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 съответни 
предвидени процедури и условия, 
могат да бъдат разгледани от 
комисията, компетентна по 
отношение на петициите, ако тя 
счита тяхното проследяване за 
необходимо. Разпоредбите на членове 
201, 202 и 203 се прилагат mutatis 
mutandis.

Or. fr

Обосновка

Предвид богатия опит на комисията по петиции в тази област е целесъобразно да й 
бъде предоставена възможност да извършва политическо проследяване на 
инициативите, които заслужават такова проследяване, но не са били доведени до 
успешен край.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският парламент прие доклада относно предложението за регламент относно 
гражданската инициатива на първо четене на 15 декември 2010 г. с много голямо 
мнозинство (628 гласа „за“, 15 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“). Този резултат 
е добър показател за солиден консенсус по отношение на този нов инструмент на 
демокрацията, основана на участието, на европейско равнище.

Гражданската инициатива ще бъде мощен инструмент на разположение на гражданите 
на Европа за определяне на темите, които да бъдат включени в дневния ред на Съюза. 
Тя беше въведена в Договора за създаване на Конституция за Европа, а след това беше 
включена в Договора от Лисабон, с цел да се предоставят на гражданите същите 
правомощия за политическа инициатива, с които вече разполагат Съветът на 
министрите и Европейският парламент.

Тя по-специално има за цел да предостави на гражданите средство, с помощта на което 
техният глас да бъде чут, като им позволява да поставят представляващи интерес за тях 
въпроси за разглеждане от страна на европейските институции. Тези въпроси могат да 
включват затрудненията, пред които гражданите са изправени в ежедневието си и за 
които не считат, че получават достатъчно внимание или подкрепа. Тя действително ще 
допълни пряката връзка между гражданите и институциите и ще се гарантира, че 
институциите на ЕС разглеждат конкретните проблеми, които са от значение за 
гражданите. Друга цел на европейската гражданска инициатива е да насърчи 
засилването на трансграничните обсъждания в рамките на Съюза. 

Европейският парламент ще може да даде принос за постигането на тези цели, като 
използва всички средства, с които разполага, за да подкрепи граждански инициативи по 
свой избор, по-специално чрез организирането на публични изслушвания.

По отношение на публичните изслушвания Регламент (ЕС) № 211/2011 г. на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската 
инициатива посочва в своя член 11: „Когато са изпълнени условията по член 10, 
параграф 1, букви а) и б) и в сроковете, предвидени в член 10, параграф 1, буква в), на 
организаторите се предоставя възможност да представят гражданската инициатива на 
публично изслушване. Комисията и Европейският парламент гарантират, че 
изслушването се организира в Европейския парламент, по целесъобразност заедно с 
други институции и органи на Съюза, желаещи да участват, и че Комисията е 
представлявана на съответното равнище.“

Регламент (ЕС) № 211/2011 влиза в сила, считано от 1 април 2012 г. Следователно е 
целесъобразно Правилникът за дейността на Европейския парламент да се измени, за да 
се осигурят необходимите разпоредби за организирането и провеждането на 
изслушванията.
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С цел да се започне процедура за изменение, докладчикът и неговият бивш 
съдокладчик, г-н Alain Lamassoure, внесоха изменения съгласно член 212 от 
Правилника за дейността. Настоящият проектодоклад представлява продължение на 
тази инициатива.

Що се отнася до предложенията, съдържащи се в проектодоклада, на първо място 
считаме за необходимо и полезно да се въведе „едно гише“, за да се улесни 
практическият аспект, свързан с гражданските инициативи, взаимодействието и 
диалогът с гражданите, представителните сдружения и гражданското общество в духа 
на член 11 от Договора за Европейския съюз. Заместник-председателят, отговарящ за 
гражданските инициативи, може да осигури тази функция, при условие че получи 
необходимата административна подкрепа. Предлагаме също така заместник-
председателят да ръководи делегацията за преговори с Европейската комисия за 
съгласуване на условията за прилагане на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно 
гражданската инициатива по отношение на сътрудничеството между двете институции 
за организацията и провеждането на изслушвания, както и поемането и 
възстановяването на разходите, направени във връзка с тях. Тези условия могат да 
бъдат договорени в рамките на междуинституционално споразумение, което да бъде 
включено в Рамковото споразумение между Европейския парламент и Европейската 
комисия при предстоящото му преразглеждане.

Когато Съветът на председателите на комисии проучва въпроси, свързани с публичните 
изслушвания, би било логично и полезно той да кани заместник-председателя, 
отговарящ за гражданските инициативи, със съвещателен глас. Ако са изпълнени 
условията по член 50 или 51, Съветът на председателите на комисии може да покани 
заместник-председателя, отговарящ за гражданските инициативи, да председателства 
публичното изслушване. Предлагаме също така при откриването на публични 
изслушвания заместник-председателят да произнася реч на вниманието на 
представителите на организаторите на инициативата. По отношение на финансирането 
предлагаме да се изисква предварителното съгласие на заместник-председателя, 
отговарящ за гражданските инициативи, преди всяка покана от страна на председателя 
на компетентната комисия към участници в изслушвания, ползващи възстановяване на 
пътни и дневни разноски, направени във връзка с участието. Заместник-председателят 
ще следи именно за спазването на ограниченията на нормативната уредба, приета от 
Бюрото, и на условията, договорени с Комисията.  

По отношение на ролята на Съвета на председателите на комисии нашите предложения 
засягат както хоризонталните, така и конкретните задачи. Хоризонталната функция на 
Съвета на председателите на комисии ще бъде да осигури координиране на публичните 
изслушвания на гражданските инициативи. Съветът на председателите на комисии 
следва да поддържа диалога с Европейската комисия и, по целесъобразност, с други 
институции и органи на Съюза, с оглед на осигуряването на подходящи условия за 
организиране и провеждане на публичните изслушвания. 

Конкретните функции на Съвета на председателите на комисии се проявяват, когато 
Комисията публикува гражданска инициатива в предвидения за целта регистър, 
съгласно член 10, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕС) № 211/2011. За да се осигури 
по-гладка процедура, е целесъобразно председателят на Съвета на председателите на 
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комисии да поеме отговорностите, определени в регламента, когато е необходимо след 
консултация със Съвета на председателите на комисии. В тази връзка председателят 
следва да следи дали организаторите на инициативата са приети на подходящо равнище 
в Комисията в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 
211/2011. След консултация със Съвета на председателите на комисии, неговият 
председател следва също така да определи комисията, компетентна за организирането 
на публичното изслушване. Председателят, като легитимен представител на равнището 
на членовете на Европейската комисия, следи за това Комисията да участва пълноценно 
в организирането на публичните изслушвания и при протичането им тя бъде 
представлявана на подходящо равнище. Един практически аспект на работите преди 
изслушването е определянето, по взаимно съгласие с председателя на компетентната 
комисия, на подходящо време за организиране на публичното изслушване в срок от три 
месеца от датата на представяне на инициативата в Комисията, съгласно член 9 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011.

След подготвителните работи,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 делегация от техни представители да представят 
инициативата на публично изслушване. Целта на това предложение в много проста: 
организаторите, които успеят да съберат най-малко един милион подписа, ще извършат 
този херкулесов труд с цел да могат да изменят или реформират правото на Съюза в 
някои области на секторната политика, като например правата на жените, равните 
възможности, рибарството, транспорта, околната среда, селското стопанство, правата 
на жените, равните възможности, и така нататък. Най-малкото, което заслужават, е да 
им се предостави възможност да представят своите аргументи пред членовете на 
Европейския парламент, които вече имат опит в тази област и са наистина в състояние 
да повлияят на бъдещето на въпросната секторна политика, тоест на членовете на 
компетентната комисия.

Въпреки това, като се има предвид конкретният опит на комисията, компетентна по 
отношение на петициите, ролята на тази комисия следва да бъде определена при 
изменението на Правилника за дейността на Европейския парламент. Преди всичко, по 
искане на председателя, бюрото и координаторите на комисията могат участват в 
организирането на изслушвания. След това, целесъобразно е да й бъде предоставена 
възможност да извършва политическото проследяване на инициативите, които 
заслужават такова проследяване, но не са били доведени до успешен край. 
Гражданските инициативи, които са регистрирани съгласно 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 съответни предвидени процедури и 
условия, могат да бъдат разгледани от комисията, компетентна по отношение на 
петициите, ако тя счита тяхното проследяване за необходимо.

Накрая, за да се избегне появата на разочарование и чувство на неудовлетвореност 
(което би могло да бъде пряка последица от високите очаквания, свързани с 
европейската гражданска инициатива), докладчикът би желал също да напомни, че не 
всички успешни инициативи ще доведат до законодателно предложение от страна на 
Комисията. В действителност, изключителното право на Комисията на законодателна 
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инициатива има предимство и в крайна сметка именно тя ще вземе решение за 
последващите действия, които трябва да се предприемат във връзка с успешна 
гражданска инициатива. 

Успехът на едно публично изслушване в Парламента може да допринесе за успеха на 
една гражданска инициатива, но без да може да го гарантира.
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24.10.2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ B7-0539/2011

внесено съгласно член 212 от Правилника за дейността

Добавяне на нов член 197а/Изменение на член 203а (Прилагане на регламента относно 
европейската гражданска инициатива)

Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Общи основания

Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 
2011 година относно гражданската инициатива влиза в сила, считано от 
1 април 2012 г. Член 11 относно публичното изслушване постановява следното: 
„Когато са изпълнени условията по член 10, параграф 1, букви а) и б) и в сроковете, 
предвидени в член 10, параграф 1, буква в), на организаторите се предоставя 
възможност да представят гражданската инициатива на публично изслушване. 
Комисията и Европейският парламент гарантират, че изслушването се организира в 
Европейския парламент, по целесъобразност заедно с други институции и органи на 
Съюза, желаещи да участват, и че Комисията е представлявана на съответното 
равнище.“ Следователно е целесъобразно вътрешният правилник за дейността на 
Европейския парламент да се измени, за да се приемат необходимите разпоредби към 
влизането в сила на Регламент (ЕС) № 211/2011.

Добавяне на нов член 197а (Прилагане на регламента относно европейската 
гражданска инициатива)

Изменение 1

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 197a (нов)

Действащ текст Изменение

Член 197а
Публично изслушване относно 

гражданска инициатива
1. Когато Комисията публикува 
гражданска инициатива в регистъра 
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съгласно член 10, параграф 1, буква а) 
от Регламент (ЕС) № 211/2011, 
инициативата се включва в дневния 
ред на следващото заседание на 
Съвета на председателите на 
комисии. След консултация със 
Съвета на председателите на 
комисии неговият председател 
определя комисията, компетентна за 
организирането на публичното 
изслушване, предвидено в член 11 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011.
Член 23, параграф 9 не се прилага за 
тези изслушвания.
Ако са изпълнени условията по 
член 50, процедурата с асоциирани 
комисии се прилага mutatis mutandis.
2. Компетентната комисия 
установява контакти с Европейската 
комисия, и ако е целесъобразно с други 
институции и органи на Съюза, и тя 
проверява дали е спазено условието по 
член 10, параграф 1, буква б) от 
Регламент (ЕС) № 211/2011.
3. 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 следи 
Европейската комисия да бъде 
представлявана на съответното 
равнище.
4. Компетентната комисия кани 
организаторите на гражданската 
инициатива или делегация от техни 
представители да представят 
инициативата на публично 
изслушване.

Or. fr
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Обосновка

Целесъобразно е разпоредбите относно изслушванията да се включат в дял VІІ, 
глава 2, тъй като става въпрос за един от аспектите на функционирането на 
комисиите.

Изменение на член 203а (Прилагане на регламента относно европейската 
гражданска инициатива)

Изменение 2

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 203а

Действащ текст Изменение

Член 203а Член 203а
Гражданска инициатива Гражданска инициатива

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 
съобразно Регламент (ЕС) № 
211/20111, 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.

Гражданските инициативи, които са 
регистрирани съгласно Регламент 
(ЕС) № 211/2011, но не могат да бъдат 
представени на Комисията съгласно 
член 9 от регламента, тъй като не са 
спазени всички съответни предвидени 
процедури и условия, могат да бъдат 
разгледани от комисията по петиции, 
ако тя счита тяхното проследяване 
за необходимо. Разпоредбите на 
членове 201, 202 и 203 се прилагат с 
необходимите изменения.
__________

1 Регламент (ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 година относно 
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гражданската инициатива (ОВ L 65, 
11.3.2011 г., стр. 1.).

Or. fr

Обосновка

Предвид богатия опит на комисията по петиции в тази област е целесъобразно да й 
бъде разрешено да извършва политическото проследяване на инициативите, които 
заслужават такова проследяване, но не са били доведени до успешен край.



PR\892676BG.doc 17/20 PE478.388v01-00

BG

14.12.2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ B7-0732/2011

внесена съгласно член 212 от Правилника за дейността

Добавяне на нов член 42а/Изменение на член 203а (Прилагане на регламента относно 
европейската гражданска инициатива)

Erminia Mazzoni Diana Wallis Gerald Häfner
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B7-0732/2011

Добавяне на нов член 42а/Изменение на член 203а (Прилагане на регламента 
относно европейската гражданска инициатива)

Общи основания

Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 
2011 г. относно гражданската инициатива ще влезе в сила от 1 април 2012 г. Член 11, 
който се отнася до публичните изслушвания, е формулиран по следния начин: „Когато 
са изпълнени условията по член 10, параграф 1, букви а) и б) и в сроковете, предвидени 
в член 10, параграф 1, буква в), на организаторите се предоставя възможност да 
представят гражданската инициатива на публично изслушване. Комисията и 
Европейският парламент гарантират, че изслушването се организира в Европейския 
парламент, по целесъобразност заедно с други институции и органи на Съюза, 
желаещи да участват, и че Комисията е представлявана на съответното равнище.” 
Следователно Правилникът за дейността на Европейския парламент се нуждае от 
изменение, така че при влизането в сила на Регламент (ЕС) № 211/2011 да могат да 
бъдат взети необходимите мерки.

Изменение 1

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

Действащ текст 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 Парламента на 
компетентната комисия с оглед 
организиране на публични 
изслушвания относно гражданската 
инициатива.
2. Инициативата се включва в 
дневния ред за следващото заседание 
на Съвета на председателите на 
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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, които могат да 
участват в публичното изслушване.
Член 23, параграф 9 не се прилага за 
тези изслушвания.
3. Компетентната комисия 
установява контакт с Комисията и, 
по целесъобразност с други 
институции и органи на Европейския 
съюз, и проверява дали условието, 
посочено в член 10, параграф 1, 
буква б) от 
Регламент (ЕС) № 211/2011, е било 
изпълнено.
4. В рамките на три месеца от 
датата на внасяне на инициативата 
пред Комисията и съгласно член 9 от 
Регламент (ЕС) № 211/2011 
компетентната комисия организира 
публично изслушване в Европейския 
парламент, по целесъобразност с 
други институции и органи на Съюза, 
които биха могли да желаят да 
вземат участие. Компетентната 
комисия гарантира, че Комисията е 
представена на съответното 
равнище.
5. Компетентната комисия кани 
организаторите на гражданската
инициатива или представителна 
делегация от нея да представят 
инициативата при публичното 
изслушване.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите относно изслушванията следва да бъдат включени в дял II, тъй като 
засягат „Законодателни, бюджетни и други процедури” и по-специално последните.
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Бележка: Изменението предполага редакция на приложение VII(XX), както 
следва:

Комисия по петиции и граждански права

Комисията отговаря за:

1 петициите;

2 организирането на публични изслушвания във връзка с Европейската 
гражданска инициатива;

3 отношенията с Европейския омбудсман.

Изменение 2

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 203a (нов)

Действащ текст Изменение

Член 203 а
Гражданска инициатива

Когато Парламентът бъде 
информиран, че Комисията е била 
поканена да представи предложение 
за правен акт по член 11, параграф 4 
от Договора за Европейския съюз 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

Обосновка

Предвид отговорностите на комисията по петиции и граждански права, тя следва да 
има правото да гарантира, че гражданите на ЕС и живущите в Съюза, в частност 
вносителите на петиции, са подобаващо информирани относно Европейската 
гражданска инициатива.


