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ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
ГРУПА ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

I. КОНСУЛТАЦИИ∗

Област Свобода, правосъдие и сигурност
Тема Консултация относно всеобхватния подход на Комисията за 

защита на личните данни в Европейския съюз
Краен срок 15/01/2011
Информация http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_

0006_en.htm 
Област Земеделие и развитие на селските райони
Тема Консултация относно оценката на въздействието на 

предложенията, включени в Съобщението на Комисията 
„Общата селскостопанска политика до 2020 г.“

Краен срок 25/01/2011
Информация http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-

2013/consultation/index_en.htm 
Област Обществено здраве
Тема Консултация относно активния живот на възрастните хора и 

остаряването в добро здраве – европейско партньорство за 
иновации

Краен срок 28/01/2011
Информация http://ec.europa.eu/health/ageing/consultations/ageing_cons_01_en.

htm 
Област Регионална политика 
Тема Консултация относно заключенията на Петия доклад за 

икономическото и социално сближаване
Краен срок 30/01/2011
Информация http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/5cr/index_bg.cfm 
Област Конкурентоспособност и иновации
Тема Обществена консултация за евентуална програма наследник на 

Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации
Краен срок 04/02/2011
Информация http://ec  .europa.eu/cip/public_consultation/index_en.htm   
Област Младеж
Тема Консултация относно насърчаването и валидирането на 

неформалното и самостоятелното обучение

 НОВО! С цел популяризиране на националния портал за провеждане на 
обществени консултации http://www.strategy.bg/  Ви приканваме да 
следите редовно публикуваните на него консултации, тъй като по  
действащите в момента наредби срокът за провеждане на обществена  
консултация е само 14 дни. Молим да разпространите информация за 
портала чрез своите интернет страници и партньорски мрежи.

http://ec.europa.eu/cip/public_consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/5cr/index_bg.cfm
http://ec.europa.eu/health/ageing/consultations/ageing_cons_01_en.htm
http://ec.europa.eu/health/ageing/consultations/ageing_cons_01_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm
http://www.strategy.bg/Contact.aspx?lang=bg-BG
http://www.strategy.bg/Contact.aspx?lang=bg-BG
http://www.strategy.bg/
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Краен срок 09/02/2011
Информация http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/learning_en.html 
Област Околна среда
Тема Консултация относно бъдещ финансов инструмент на ЕС за 

околната среда (LIFE)
Краен срок 15/02/2011
Информация http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#%5Fen.htm 
Област Околна среда
Тема Бъдещо съфинансиране от ЕС на „Натура 2000“
Краен срок 17/02/2011
Информация http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm 

II. ПОКАНИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Област Гражданство
Тема Програма „Европа за гражданите”, Действие 1, Мярка 1.1: 

Побратимяване на градове и срещи на гражданите

Краен срок 01/02/2011
Информация http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/index_en.php     
Област Гражданство
Тема Програма „Европа за гражданите”, Действие 1, Мярка 1.2: 

Тематични мрежи на побратимени градове

Краен срок 01/02/2011
Информация http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/  index_en.php     
Област Гражданство
Тема Програма „Европа за гражданите”, Действие 2, Мярка 3: 

Подкрепа за проекти на организации на гражданското общество

Краен срок 01/02/2011
Информация http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/index_en.php     
Област Регионална политика
Тема ОПРР - BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и 

промотиране на иновативни културни събития”

Краен срок 28/02/2011
Информация http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=415     
Област Социална политика и равни възможности
Тема Пилотен проект: Всеобхватно сътрудничество между публични 

институции, бизнеса и социални институции в полза на 
социалното включване и интеграцията на пазара на труда

Краен срок 02/03/2011
Информация http://ec.europa.eu/social/main.jsp  ?  

catId=630&langId=en&callId=296&furtherCalls=yes     

Проследяване на резултатите от приключили консултации

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=296&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=296&furtherCalls=yes
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=415
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/index_en.php
http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/learning_en.html
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Европейска гражданска инициатива

Развитие досега

31/01/2010 – закриване на консултацията
Зелената книга за Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) може да 
прочетете тук.
Мненията на участниците в консултацията може да прочетете тук.

22/02/2010 – Публично изслушване на заинтересованите лица
Записи от дискусиите може да проследите тук.

24/03/2010 – Разискване в Европейския парламент
Запис от дебатите може да проследите тук.

31/03/2010 – Доклад на Европейската комисия, обобщаващ резултатите от 
публичната консултация
Доклада може да прочетете тук.

12/05/2010 – Публично изслушване за ЕГИ, организирано от Групата на 
зелените в Европейския парламент
Информация за изслушването може да прочетете тук.

15/09/2010 – Публично изслушване за ЕГИ, организирано от Групата на 
обединената левица (GUE/NGL)
Съобщение до пресата относно събитието може да прочетете тук.
The Parliament.com 

30/09/2010 – Обсъждане в Европейския парламент заедно с представители на 
националните парламенти, Комисия по конституционни въпроси
Съобщение до пресата може да прочетете тук.

05/10/2010 – Изслушване в Комисията по конституционни въпроси с участие на 
докладчиците по ЕГИ Зита Гурмай и Ален Ламасур
Работният документ за обсъжданията може да прочетете тук.

08/11/2010 - докладчиците Зита Гурмай и Ален Ламасур представят 
проектодоклад за ЕГИ пред Комисията по конституционни въпроси на 
Европейския парламент.
Проектодоклада може да прочетете тук.

30/11/2010 – Приемане на доклада в Комисията по конституционни въпроси. 

15/12/2010 – Гласуване на доклада в пленарно заседание на Европейския 
парламент.
Докладът бе одобрен с 628 гласа „за”, 15 „против” и 24 „въздържали се”.

Интернет страница на кампанията за ЕГИ 

http://www.citizens-initiative.eu/?page_id=2
http://www.europarl.europa.eu/bg/pressroom/content/20101215IPR10190/html/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afco/pr/837/837295/837295bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-443.095+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/bg/pressroom/content/20100927IPR83714
http://www.theparliament.com/latest-news/article/newsarticle/eu-citizens-initiative-could-be-open-to-abuse
http://www.guengl.eu/showPage.php?ID=8766&ROOTPAGE=1&LANG=1&GLANG=1
http://www.greenmediabox.eu/live/eci
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/sec_2010_370_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?date=20100324&language=bg
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/stakeholder_hearing_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/contributions_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/com_2009_622_en.pdf

