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Обща обосновка

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 на Европейския парламент да 
се измени, за да се приемат необходимите разпоредби към влизането в сила на 
Регламент 211/2011.

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

Изменение 1

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

Текст в сила Изменение

Член 197а
Публично изслушване относно 

гражданска инициатива
1. Когато Комисията публикува 
гражданска инициатива в регистъра 
съгласно член 10, параграф 1, буква а) 
от Регламент (ЕС) № 211/20111, 
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.
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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

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)



PE472.736v01-00 4/5 RE\881587BG.doc

BG

Изменение 2

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 203а

Текст в сила Изменение

Член 203 а Член 203 а

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 
mutatis mutandis.
__________

1 Регламент (ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 година относно 
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 



RE\881587BG.doc 5/5 PE472.736v01-00

BG

бъде разрешено да извършва политическото проследяване на инициативите, които 
заслужават такова проследяване, но не са били доведени до успешен край.


