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PETITSIOONIÕIGUS

Alates Maastrichti lepingu jõustumisest on igal ELi kodanikul õigus esitada Euroopa
Parlamendile kas kaebuse või nõude vormis petitsioon Euroopa Liidu tegevusvaldkonda
kuuluvas küsimuses. Petitsioonid vaatab läbi Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon, kes
teeb otsuse nende vastuvõetavuse kohta ja vastutab nende käsitlemise eest.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 20 ja 227 ning ELi põhiõiguste harta artikkel 44

EESMÄRGID

Petitsiooniõiguse eesmärk on anda ELi kodanikele ja elanikele lihtne võimalus võtta Euroopa
Liidu institutsioonidega ühendust nõuete või kaebuste esitamiseks.

SAAVUTUSED

A. Põhimõtted (ELi toimimise lepingu artikkel 227)
1. Isikud, kellel on õigus pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole
Igal ELi kodanikul ning igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne
asukoht on mõnes liikmesriigis, on õigus kas üksikult või koos teiste kodanike või isikutega
pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole.
2. Kohaldamisala
Et petitsioon oleks vastuvõetav, peab see käsitlema ELi tegevusvaldkondadesse kuuluvat teemat
ja puudutama otseselt petitsiooni esitajat. Viimast tingimust tõlgendatakse väga laialt.
B. Menetlus
Petitsioonide menetluskord on sätestatud Euroopa Parlamendi kodukorra artiklites 215–218 ja
VI lisa XX osas, millega antakse vastavad volitused asjaomasele parlamendikomisjonile ehk
petitsioonikomisjonile.
1. Vormiline vastuvõetavus
Petitsioonis peab olema kirjas iga petitsiooni esitaja nimi, kodakondsus ja aadress ning see peab
olema koostatud ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles. Petitsiooni saab esitada paberkandjal
posti teel või elektrooniliselt EP petitsiooniportaali kaudu.
2. Sisuline vastuvõetavus
Kõnealustele vormilistele tingimustele vastavad petitsioonid saadetakse petitsioonikomisjonile,
kes peab kõigepealt otsustama petitsioonide vastuvõetavuse üle. Petitsioonikomisjon kontrollib,
kas petitsiooni teema kuulub ELi tegevusvaldkonda. Kui see nii ei ole, tunnistatakse
petitsioon vastuvõetamatuks. Petitsiooni esitajat teavitatakse otsusest ja selle põhjustest.
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Petitsiooni esitajatel soovitatakse sageli pöörduda muude riiklike, Euroopa või rahvusvaheliste
organite poole. Petitsioonide statistikat analüüsides selgub, et petitsioonid tunnistatakse
vastuvõetamatuks enamasti seetõttu, et petitsioonide esitajatele ei ole selge, mis kuulub ELi ja
mis liikmesriikide pädevusse, samuti ei ole nad teadlikud ELi ja Euroopa Nõukogu pädevustest
ning tegutsemisvõimalustest ja õiguskaitsevahenditest.
Petitsioonide läbivaatamine
Petitsioonikomisjon palub tavaliselt Euroopa Komisjonilt asjakohast teavet või arvamust
petitsioonis tõstatatud küsimuste kohta. Vahel konsulteerib petitsioonikomisjon ka teiste
parlamendikomisjonidega, eriti petitsioonide puhul, milles taotletakse kehtivate õigusaktide
muutmist. Petitsioonikomisjon võib korraldada ka kuulamisi (käesoleval ametiajal on toimunud
kuulamised Euroopa kodanikualgatuse, petitsiooniõiguse, puuete, põhiõiguste harta artikli
51, läbipaistvuse ja teabevabaduse ning liidu kodakondsuse ja vaba liikumise teemal) või
lähetada oma liikmeid asjaomasesse sihtkohta teabekogumisviisidile (käesoleval ametiajal
on toimunud teabekogumisvisiidid Ühendkuningriiki, Hispaaniasse ja Slovakkiasse). Kui on
kogutud piisavalt teavet, kantakse petitsioon parlamendikomisjoni koosoleku päevakorda.
Koosolekule kutsutakse petitsiooni esitaja ning Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide esindajad.
Petitsiooni esitaja tutvustab koosolekul oma petitsiooni, Euroopa Komisjoni esindaja esitab
suulise arvamuse ja kommenteerib Euroopa Komisjoni kirjalikku vastust petitsioonis tõstatatud
küsimustele ning asjaomaste liikmesriikide esindajad võivad soovi korral sõna võtta.
Petitsioonikomisjoni liikmetel on võimalus esitada Euroopa Komisjoni esindajale ja petitsiooni
esitajale küsimusi.
3. Edasised sammud
Edasine sõltub konkreetsest juhtumist.
— Kui petitsiooni puhul on tegemist individuaalset käsitlemist nõudva erijuhtumiga, võib

petitsioonikomisjon probleemi lahendamiseks võtta ühendust asjaomaste institutsioonide
või asutustega või sekkuda vastava liikmesriigi alalise esinduse kaudu.

— Kui petitsioonis käsitletakse üldise huviga seonduvat teemat, näiteks kui Euroopa
Komisjon leiab, et ELi õigust on rikutud, võib algatada rikkumismenetluse. Sellega võib
kaasneda Euroopa Kohtu otsus, millele petitsiooni esitaja võib toetuda.

— Petitsiooni põhjal võib Euroopa Parlament või Euroopa Komisjon võtta poliitilisi
meetmeid.

Igal juhul saab petitsiooni esitaja vastuse, milles kirjeldatakse võetud meetme tulemusi.
C. Iga-aastane tegevusaruanne
2015. aasta tegevusaruande koostas Ángela Vallina (GUE/NGL, Hispaania) ja see võeti
täiskogul vastu 15. detsembril 2016. Aruandes rõhutatakse, et petitsioonid on osalusdemokraatia
oluline osa ning võimaldavad tuvastada lünki ja rikkumisi ELi õiguse ülevõtmisel ja
rakendamisel liikmesriikide poolt. Parlament märgib, et arvukad petitsioonid on toonud
kaasa seadusandlikke või poliitilisi meetmeid, EU Piloti juhtumeid, eelotsuseid või
rikkumismenetlusi, ning nõuab, et komisjon etendaks proaktiivsemat rolli ELi õiguse
ja põhiõiguste harta tõhusa kohaldamise tagamisel. Samuti nõuab parlament suuremat
läbipaistvust seoses meetmetega, mida komisjon võtab liikmesriikide vastu ELi õiguse
võimalike rikkumiste tõttu, eeskätt siis, kui need on algatatud petitsioonide põhjal. 2015.
aastal oli petitsioonikomisjon eriti aktiivne järgmistes valdkondades: põhiõigused (puuded,
laste õigused, diskrimineerimise, vähemused, õiguskaitse kättesaadavus), keskkond ja loomade
heaolu, siseturg, töösuhted, ränne, kaubanduslepingud, rahvatervis, hüpoteeki käsitlevad
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õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid Hispaanias. Teabekogumisvisiidid, avalikud
kuulamised, petitsioonide esitamise veebiportaali väljatöötamine ja SOLVIT ning koostöö ja
dialoog liikmesriikide parlamentidega ja asutustega, eelkõige Euroopa Ombudsmaniga – need
on vahendid tagamaks, et kodanike petitsioonides tõstatatud küsimusi käsitletakse ja need
lahendatakse.

Parlamendile aastas laekunud petitsioonide arv

parlamendi
tööaasta koguarv[1] vastuvõetavad vastuvõetamatud

2005 1032 628 318
2006 1021 667 354
2007 1506 980 526
2008 1849 - -
2009 1 924 1108 816
2010 1746 988 667
2011 2091 998 416
2012 2322 1406 580
2013 2891 1844 1047
2014 2715 1630 1083
2015 1431 943 483

Petitsioonide peamised teemad

2015 2014

teema petitsioonide
arv % teema petitsioonide

arv %

keskkond 174 9,2 õigusküsimused300 8,3
õigusküsimused142 7,5 keskkond 284 7,8
siseturg 139 7,3 siseturg 266 7,3
põhiõigused 84 4,4 põhiõigused 208 5,7
transport 84 4,4 tervishoid 173 4,8
tervishoid 78 4,1 sotsiaalküsimused158 4,4
tööhõive 74 3,9 transport 117 3,2

sotsiaalküsimused60 3,2 haridus ja
kultuur 113 3,1

haridus ja
kultuur 57 3,0 tööhõive 108 3,0

vara ja vara
tagastamine 32 1,7 vara ja vara

tagastamine 55 1,5

muu 974 51,3 muu 1844 50,9

Petitsioonide arv riikide kaupa

2015 2014

riik petitsioonide
arv % riik petitsioonide

arv %

[1]Mõnikord ei vasta vastuvõetavate ja vastuvõetamatute petitsioonide arvu summa esitatud petitsioonide koguarvule, kuna mõne petitsiooni puhul võib
otsus vastuvõetavuse kohta veel tegemata olla.
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Euroopa Liit 491 29,7 Euroopa Liit 908 28,9
Hispaania 213 12,9 Hispaania 449 14,3
Itaalia 203 12,3 Saksamaa 271 8,6
Saksamaa 153 9,3 Itaalia 248 7,9
Rumeenia 104 6,3 Rumeenia 199 6,3
Poola 57 3,5 Ühendkuningriik109 3,5
muu 431 26,0 muu 1071 34,0

Petitsioonide esitamise vorm

2015 2014
petitsiooni
vorm

petitsioonide
arv % petitsiooni

vorm
petitsioonide
arv %

e-post: 992 69,3 e-post: 2174 80
kiri 439 30,7 kiri 540 20

Ottavio Marzocchi
10/2017
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