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Изменение на Правилника на Европейския парламент относно 

прилагането на европейската гражданска инициатива  

Решение на Европейския парламент от 22 май 2012 г. 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 своя 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-

0148/2012), 

1. Решава да внесе в своя правилник следните изменения; 

2. Посочва, че настоящите изменения влизат в сила на първия ден от следващата 

месечна сесия; 

3. Приканва своя председател да предприеме необходимите мерки, за да осигури 

създаването в Европейския парламент на единна точка за контакт, към която 

гражданите, представителните сдружения и гражданското общество могат да се 

обръщат по въпроси, свързани с европейските граждански инициативи; 

4. Приканва Комисията да потвърди в писмо, адресирано до председателя на 

Европейския парламент, своето намерение да бъде представена на всяко публично 

изслушване, свързано с европейски граждански инициативи, от члена на 

Комисията, отговарящ за предмета на конкретната гражданска инициатива, или, ако 

той е възпрепятстван, за предпочитане от друг член на Комисията или от 

генералния директор, отговарящ за предмета на инициативата; 

5. Приканва своето Бюро и своя генерален секретар да вземат подходящите мерки, за 

да осигурят възможно най-голяма видимост за публичните изслушвания, свързани с 

европейски граждански инициативи, като предоставят подходящи улеснения, 

включващи използването на най-добрата налична информационна и 

комуникационна технология; 

6. Счита, че следва да бъде насърчено участието на членовете на Европейския 

парламена в изслушванията, свързани с европейски граждански инициативи;  

7. Възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета 

и на Комисията. 



 

Изменения  5 и 4 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 197 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 197а 

Публични изслушвания относно 

граждански инициативи 

 1. Когато Комисията публикува 

гражданска инициатива в 

съответния регистър съгласно 

член 10, параграф 1, буква a) от 

Регламент (ЕС) № 211/20111, 

председателят на Европейския 

парламент, по предложение на 

председателя на Съвета на 

председателите на комисии: 

 а) възлага на законодателната 

комисия, компетентна по въпроса 

съгласно приложение VІІ, да 

организира публичното изслушване, 

предвидено в член 11 от Регламент 

(ЕС) № 211/2011; комисията по 

петиции се асоциира автоматично 

със законодателната комисия 

съгласно член 50 от настоящия 

правилник; 

 б) когато две или повече граждански 

инициативи, публикувани в 

съответния регистър съгласно 

член 10, параграф 1, буква a) от 

Регламент (ЕС) № 211/2011, имат 

сходен предмет, може, след 

консултация с организаторите, да 

реши да се организира общо публично 

изслушване, на което всички тези 

граждански инициативи да бъдат 

разгледани по равнопоставен начин. 

 2. Компетентната комисия: 

 а) проучва дали организаторите са 

приети на подходящо равнище в 

Комисията съгласно член 10, 

параграф 1, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 211/2011, 



 б) гарантира, ако е необходимо с 

подкрепата на Съвета на 

председателите на комисии, че 

Комисията участва пълноценно в 

организирането на публичното 

изслушване и е представена на 

подходящо равнище при 

провеждането му. 

 3. Председателят на компетентната 

комисия свиква публичното 

изслушване на подходяща дата в срок 

от три месеца от датата на 

представяне на инициативата пред 

Комисията съгласно член 9 от 

Регламент (ЕС) № 211/2011. 

 4. Компетентната комисия 

организира публичното изслушване в 

Европейския парламент, ако е 

целесъобразно заедно с други 

институции и органи на Съюза, 

желаещи да участват. Тя може да 

покани и други заинтересовани 

страни. 

 Компетентната комисия кани 

представителна група на 

организаторите, която включва поне 

едно от лицата за контакт, посочени 

в член 3, параграф 2, алинея втора от 

Регламент (ЕС) № 211/2011, да 

представят инициативата на 

изслушването. 

 5. Бюрото приема правила относно 

възстановяване на направените 

разходи, съгласно договорените с 

Комисията условия. 

 6. Председателят на Европейския 

парламент и председателят на 

Съвета на председателите на 

комисии могат да делегират своите 

правомощия по настоящия член на 

някой от заместник-председателите 

на Парламента или на някой от 

председателите на комисии. 

 7. Ако са изпълнени условията по 

член 50 или по член 51, тези 

разпоредби се прилагат mutatis 

mutandis и за други комисии. Прилагат 



се също разпоредбите на член 188. 
 Член 23, параграф 9 не се прилага за 

изслушвания, свързани с граждански 

инициативи. 

 _______________ 
1Регламент (ЕС) № 211/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 февруари 2011 г. относно 

гражданската инициатива (ОВ L 65, 

11.3.2011 г., стр. 1). 
 

Изменение  2 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 203 а 

 

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 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. 

 Предложените граждански 

инициативи, които са регистрирани в 

съответствие с член 4 от 

Регламент (ЕС) № 211/2011, но не 

могат да бъдат представени на 

Комисията съгласно член 9 от 

посочения регламент, тъй като не са 

били спазени всички съответни  

процедури и условия, които са 

предвидени, могат да бъдат 

разгледани от Комисията по 

петиции, ако тя счита тяхното 

проследяване за необходимо. Членове 

201, 202 и 203 се прилагат mutatis 

mutandis. 

 


