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VETOOMUSOIKEUS

Maastrichtin sopimuksen voimaantulosta alkaen kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla on
ollut oikeus esittää vetoomus Euroopan parlamentille. Tällainen valitus tai pyyntö voidaan
esittää mistä tahansa aiheesta, joka kuuluu Euroopan unionin toimivaltaan. Parlamentin
vetoomusvaliokunta päättää, otetaanko vetoomukset käsiteltäväksi, ja se on myös vastuussa
niiden käsittelystä.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 20 ja 227 artikla ja EU:n
perusoikeuskirjan 44 artikla

TAVOITTEET

Vetoomusoikeus tarjoaa unionin kansalaisille ja unionin alueella asuville henkilöille
yksinkertaisen keinon esittää toiveitaan tai valituksiaan unionin toimielimille.

SAAVUTUKSET

A. Periaatteet (SEUT:n 227 artikla)
1. Vetoomuksen esittämiseen oikeutetut
Kaikilla unionin kansalaisilla sekä niillä luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä, joiden
asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus yksin taikka
yhdessä toisten kanssa esittää vetoomus Euroopan parlamentille.
2. Soveltamisala
Käsiteltäväksi voidaan ottaa vetoomukset, jotka kuuluvat unionin toiminnan alaan ja koskevat
välittömästi vetoomuksen esittäjää. Jälkimmäistä ehtoa sovelletaan hyvin laajasti.
B. Menettely
Käsittelysäännöt vahvistetaan parlamentin työjärjestyksessä (215–218 artikla ja VI liitteessä
oleva XX osa), jonka mukaan vetoomuksista vastaa yksi parlamentin valiokunta,
vetoomusvaliokunta.
1. Vetoomusta koskevat muotoseikat
Vetoomuksessa on mainittava jokaisen vetoomuksen esittäjän nimi, kansalaisuus ja kotipaikka.
Vetoomus on laadittava jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä. Vetoomuksen voi esittää
joko postitse paperimuodossa tai sähköisesti parlamentin vetoomusportaalista.
2. Vetoomuksen sisältö
Edellä mainitut ehdot täyttävät vetoomukset toimitetaan vetoomusvaliokunnalle, joka päättää
ensin, voidaanko vetoomus ottaa käsiteltäväksi. Valiokunta tarkistaa tässä yhteydessä, että
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vetoomuksen aihe kuuluu Euroopan unionin toiminnan alaan. Jos näin ei ole, vetoomusta
ei oteta käsiteltäväksi. Tämä päätös perustellaan, ja siitä ilmoitetaan vetoomuksen esittäjälle.
Päätökseen lisätään usein ehdotus siitä, mihin muuhun kansalliseen tai kansainväliseen elimeen
tai unionin toimielimeen vetoomuksen esittäjä voi ottaa yhteyttä. Vetoomuksia koskevien
tilastojen perusteella valtaosaa hylätyistä vetoomuksista ei voitu ottaa käsiteltäväksi siksi,
että vetoomuksen esittäjät eivät olleet selvillä siitä, mikä kuuluu jäsenvaltioiden ja mikä
unionin toimivaltaan, tai he eivät olleet tietoisia unionin ja Euroopan neuvoston tehtävistä,
toimintamahdollisuuksista ja muutoksenhakukeinoista.
Vetoomusten käsittely
Vetoomusvaliokunta pyytää yleensä komissiota toimittamaan sille tarvittavat tiedot tai
lausunnon vetoomuksen esittäjän esittämästä asiasta. Vetoomusvaliokunta kääntyy toisinaan
myös muiden parlamentin valiokuntien puoleen, etenkin jos vetoomuksessa pyritään saamaan
aikaan muutoksia voimassa olevaan lainsäädäntöön. Vetoomusvaliokunta voi myös järjestää
kuulemistilaisuuksia (kuluvan vaalikauden aikana niitä on järjestetty eurooppalaisesta
kansalaisaloitteesta, vetoomusoikeudesta, vammaisuudesta, perusoikeuskirjan 51 artiklasta,
avoimuudesta ja tiedonvapaudesta, unionin kansalaisuudesta ja vapaasta liikkuvuudesta) tai
lähettää jäseniään tutkimaan asiaa paikan päälle (kuluvan vaalikauden aikana jäseniä on
lähetetty Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Espanjaan ja Slovakiaan). Kun tietoja on kerätty
tarpeeksi, vetoomus otetaan vetoomusvaliokunnan kokouksen esityslistalle ja vetoomuksen
esittäjä, komissio ja jäsenvaltioiden edustajia kutsutaan mukaan kokoukseen. Kokouksen aikana
vetoomuksen esittäjä esittelee vetoomuksensa ja komissio esittää suullisesti oman kantansa
ja selittää vetoomuksessa esiin tulleisiin kysymyksiin antamaansa kirjallista vastausta. Sen
jälkeen asiaan liittyvien jäsenvaltioiden edustajat voivat halutessaan käyttää puheenvuoron.
Vetoomusvaliokunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä komission edustajalle ja
vetoomuksen esittäjälle.
3. Toimenpiteet
Vetoomus johtaa tapauskohtaisesti erilaisiin toimenpiteisiin:
— Jos vetoomuksessa on kyse erityistapauksesta, joka edellyttää yksilöllistä käsittelyä,

valiokunta voi ottaa yhteyttä toimivaltaisiin toimielimiin tai viranomaisiin tai kääntyä
asianomaisen jäsenvaltion pysyvän edustuston puoleen asian ratkaisemiseksi.

— Jos vetoomus koskee yleiseen etuun liittyvää asiaa ja jos komissio esimerkiksi toteaa, että
unionin lainsäädäntöä on rikottu, voidaan aloittaa rikkomusmenettely. Kyseinen menettely
voi johtaa unionin tuomioistuimen antamaan tuomioon, johon vetoomuksen esittäjä voi
vedota.

— Vetoomus voi johtaa parlamentin tai komission poliittisen aloitteen tekemiseen.

Vetoomuksen esittäjälle lähetetään aina vastaus, jossa esitetään toteutettujen toimenpiteiden
tulokset.
C. Vuosittainen mietintö vetoomusvaliokunnan käsittelemistä asioista
Vuoden 2015 mietinnön laati Ángela Vallina (GUE/NGL, Espanja), ja se hyväksyttiin
täysistunnossa 15. joulukuuta 2016. Mietinnössä korostetaan, että vetoomukset ovat keskeisellä
sijalla osallistuvassa demokratiassa ja niiden avulla havaitaan aukkoja ja puutteita unionin
lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanossa. Parlamentti
huomauttaa, että eräät vetoomukset ovat johtaneet lainsäädäntö- tai poliittisiin toimiin, EU
Pilot -menettelyihin, ennakkoratkaisuihin tai rikkomusmenettelyihin, ja se kehottaa komissiota
toimimaan ennakoivammin unionin oikeuden ja perusoikeuskirjan tehokkaan soveltamisen
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varmistamiseksi. Se kehottaa komissiota myös lisäämään avoimuutta sen jäsenvaltioita vastaan
nostamissa kanteissa, jotka koskevat mahdollista unionin oikeuden rikkomista, varsinkin
kun ne on pantu vireille vetoomusten perusteella. Vuonna 2015 vetoomusvaliokunta oli
erityisen aktiivinen sellaisissa asioissa kuin perusoikeudet (vammaisuus, lasten oikeudet,
syrjintä, vähemmistöt, oikeussuoja), ympäristö ja eläinten hyvinvointi, sisämarkkinat,
työmarkkinasuhteet, muuttoliike, kauppasopimukset, kansanterveys, asuntolainalainsäädäntö ja
riskirahoitusvälineet Espanjassa. Tiedonhankintamatkat, julkiset kuulemiset, verkkoportaalin
kehittäminen vetoomusten esittämistä varten, SOLVIT-verkosto sekä yhteistyö ja vuoropuhelu
kansallisten parlamenttien ja viranomaisten – varsinkin Euroopan oikeusasiamiehen – kanssa
mainitaan välineinä, joiden avulla varmistetaan, että kansalaisten vetoomuksissa esille ottamia
kysymyksiä voidaan käsitellä ja ratkaista.

Parlamentin vastaanottamat vetoomukset

Parlamentin
toimintavuosi Yhteensä[1] Hyväksyttiin

käsiteltäväksi
Ei hyväksytty
käsiteltäväksi

2005 1 032 628 318
2006 1 021 667 354
2007 1 506 980 526
2008 1 849 – –
2009 1 924 1 108 816
2010 1 746 988 667
2011 2 091 998 416
2012 2 322 1 406 580
2013 2 891 1 844 1 047
2014 2 715 1 630 1 083
2015 1 431 943 483

Vetoomusten pääaiheet

2015 2014

Aihe Vetoomusten
määrä Osuus Aihe Vetoomusten

määrä Osuus

Ympäristö 174 9,2 Oikeusasiat 300 8,3
Oikeusasiat 142 7,5 Ympäristö 284 7,8
Sisämarkkinat 139 7,3 Sisämarkkinat 266 7,3
Perusoikeudet 84 4,4 Perusoikeudet 208 5,7
Liikenne 84 4,4 Terveys 173 4,8
Terveys 78 4,1 Sosiaaliasiat 158 4,4
Työllisyys 74 3,9 Liikenne 117 3,2

Sosiaaliasiat 60 3,2 Koulutus ja
kulttuuri 113 3,1

Koulutus ja
kulttuuri 57 3,0 Työllisyys 108 3,0

Omistusoikeudet
ja niiden
palauttaminen

32 1,7
Omistusoikeudet
ja niiden
palauttaminen

55 1,5

[1]Käsiteltäväksi otettujen ja hylättyjen vetoomusten yhteenlaskettu määrä on joskus eri kuin esitettyjen vetoomusten kokonaismäärä, sillä joidenkin
vetoomusten kohdalla ei ole vielä tehty päätöstä käsiteltäväksi ottamisesta.
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Muut 974 51,3 Muut 1 844 50,9

Vetoomusten määrä maittain

2015 2014

Maa Vetoomusten
määrä Osuus Maa Vetoomusten

määrä Osuus

Euroopan
unioni 491 29,7 Euroopan

unioni 908 28,9

Espanja 213 12,9 Espanja 449 14,3
Italia 203 12,3 Saksa 271 8,6
Saksa 153 9,3 Italia 248 7,9
Romania 104 6,3 Romania 199 6,3

Puola 57 3,5 Yhdistynyt
kuningaskunta 109 3,5

Muut 431 26,0 Muut 1 071 34,0

Vetoomuksen esittämistapa

2015 2014
Vetoomuksen
esittämistapa

Vetoomusten
määrä Osuus Vetoomuksen

esittämistapa
Vetoomusten
määrä Osuus

Sähköposti 992 69,3 Sähköposti 2 174 80
Kirje 439 30,7 Kirje 540 20

Ottavio Marzocchi
10/2017
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