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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et 2014. aastal lõpetati 1887 

petitsiooni käsitlemine, millest 1070 olid 

vastuvõetamatud; arvestades, et see arv on 

peaaegu 10 % suurem kui sama näitaja 

2013. aastal, mil lõpetati 1723 petitsiooni 

käsitlemine; 

E. arvestades, et 2014. aastal lõpetati 1887 

petitsiooni käsitlemine, millest 1070 olid 

vastuvõetamatud; arvestades, et ainult 

29,1 % petitsioonidest tunnistati 

vastuvõetavaks ja nende suhtes võeti 

järelmeetmeid, 39,4 % tunnistati 

vastuvõetamatuks ning 30,1 % tunnistati 

vastuvõetavaks ja nende käsitlemine 

lõpetati kohe; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  K a. arvestades, et siseriiklikel kohtutel 

lasub peamine vastutus ELi õigusaktide 

nõuetekohase rakendamise tagamise eest 

liikmesriikides; arvestades, et sellega 

seoses on Euroopa Kohtu eelotsus 

riiklikele kohtusüsteemidele kättesaadav 

kasulik vahend; arvestades, et mõnes 

liikmesriigis on asjaomast menetlust 

kasutatud vähesel määral, kui sedagi; 

arvestades, et petitsioonid pakuvad 

alternatiivset sõltumatut võimalust 

uurimiseks ja ELi õigusaktidele vastavuse 

kontrollimiseks, ning arvestades, et need 

kaks alternatiivset menetlust ei peaks 

seega üksteist välistama; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Q. arvestades, et eelkõige on 

vastuvõetavate ja põhjendatud 

petitsioonide huvides, et 

petitsioonikomisjoni töökoormust ei 

suurendata vastuvõetamatute või 

põhjendamatute petitsioonide tarbetult 

pika käsitlemisega; 

Q. arvestades, et eelkõige on 

vastuvõetavate petitsioonide huvides, et 

petitsioonikomisjon teeb oma tööd 

põhjalikult ja usaldusväärses koostöös 

Euroopa Komisjoni ja teiste asjaomaste 

institutsioonidega iga juhtumi puhul; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. leiab ka, et parlamendil on kohustus 

tagada, et vastuvõetamatud või 

põhjendamatud petitsioonid tunnistataks 

vastuvõetamatuks või nende käsitlemine 

lõpetataks ilma põhjendamatult pika 

viivituseta; rõhutab seejuures, et 

petitsiooni esitajatele tuleb petitsiooni 

vastuvõetamatust või selle käsitlemise 

lõpetamist põhjendamatuse tõttu hoolikalt 

põhjendada; 

5. rõhutab, et petitsiooni esitajatele tuleb 

petitsiooni vastuvõetamatust või selle 

käsitlemise lõpetamist hoolikalt 

põhjendada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. palub, et petitsioonikomisjon ja 

vajaduse korral kodukorra muutmiseks 

pädevad parlamendikomisjonid 

struktureeriksid selgemalt erinevust 

kriteeriumide vahel, mille alusel 

otsustatakse, kas petitsioon on 

põhjendatud ja vastuvõetav, ning 

petitsiooni käsitlemise või sulgemise vahel, 

ning teeksid selle struktuuri arusaadavaks 

ka potentsiaalsetele petitsiooni esitajatele; 

6. palub, et petitsioonikomisjon 

struktureeriks selgemalt kriteeriumid, 

mille alusel otsustatakse vastuvõetavuse 

üle ja petitsiooni käsitlemise või sulgemise 

üle, ning teeks selle struktuuri 

arusaadavaks ka potentsiaalsetele 

petitsiooni esitajatele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. kutsub Euroopa Komisjoni üles 

pühenduma täielikult petitsioonide 

menetlemisele, eeskätt tegema põhjalikke 

päringuid selle instantsidelt pärinevate 

vastuvõetavaks tunnistatud juhtumite puhul 

ning andma petitsiooni esitajatele 

kirjalikult täpseid ja ajakohastatud 

vastuseid; ootab, et neid vastuseid 

arendataks edasi petitsioonikomisjoni 

avalikel koosolekutel toimuvatel 

temaatilistel suulistel aruteludel; leiab, et 

institutsioonilise usaldusväärsuse nimel 

peaks sellistel aruteludel Euroopa 

Komisjoni esindama sobiva teenistusastme 

ametnik; 

8. kutsub Euroopa Komisjoni üles 

pühenduma täielikult petitsioonide 

menetlemisele, eeskätt tegema põhjalikke 

päringuid selle instantsidelt pärinevate 

vastuvõetavaks tunnistatud juhtumite puhul 

ning andma petitsiooni esitajatele 

kirjalikult täpseid ja ajakohastatud 

vastuseid õigeaegselt; ootab, et neid 

vastuseid arendataks edasi 

petitsioonikomisjoni avalikel koosolekutel 

toimuvatel temaatilistel suulistel 

aruteludel; leiab, et institutsioonilise 

usaldusväärsuse nimel peaks sellistel 

aruteludel Euroopa Komisjoni esindama 

sobiva teenistusastme ametnik; leiab, et 

aluslepingute täitmise järelevalvajana 

peaks Euroopa Komisjon rohkem 

arvestama juhtumite teemat, pidades 

silmas asjaomaste ELi õigusaktide 

peamist mõtet; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. rõhutab Euroopa Komisjoni poolse 

proaktiivse järelevalve ja õigeaegse 

ennetava tegevuse tähtsust, kui leidub hästi 

põhjendatud tõendeid selle kohta, et 

teatavad kavandatud ja avaldatud projektid 

võivad olla vastuolus ELi õigusaktidega; 

väljendab muret Euroopa Komisjoni 

praeguse suundumuse pärast takistada 

paljude petitsioonide teema uurimist 

piirangute kehtestamisega menetluslikul 

alusel; ei nõustu korduvate soovitustega 

lõpetada mitmete petitsioonide käsitlemine, 

ootamata ära tõstatatud probleemide 

uurimise tulemusi, ja on veendunud, et see 

ei ole kooskõlas Euroopa Komisjoni kui 

aluslepingute täitmise järelevalvaja rolliga; 

nõuab põhjalikuma tähelepanu pööramist 

ja selle põhjal tegutsemist, eriti selliste 

petitsioonides käsitletud juhtumite puhul, 

mis hõlmavad ELi õigusaktide võimalikku 

rikkumist Euroopa Komisjoni enda poolt, 

näiteks niisuguses valdkonnas nagu Århusi 

konventsiooniga tagatud üldsuse 

juurdepääs dokumentidele; 

10.rõhutab Euroopa Komisjoni poolse 

proaktiivse järelevalve ja õigeaegse 

ennetava tegevuse tähtsust, kui leidub hästi 

põhjendatud tõendeid selle kohta, et 

teatavad kavandatud ja avaldatud projektid 

võivad olla vastuolus ELi õigusaktidega; 

väljendab muret Euroopa Komisjoni 

praeguse suundumuse pärast takistada 

paljude petitsioonide teema uurimist 

puhtalt menetluslikul alusel; ei nõustu 

korduvate soovitustega lõpetada mitmete 

petitsioonide käsitlemine, ootamata ära 

tõstatatud probleemide uurimise tulemusi, 

ja on veendunud, et see ei ole kooskõlas 

Euroopa Komisjoni kui aluslepingute 

täitmise järelevalvaja rolliga; nõuab 

põhjalikuma tähelepanu pööramist ja selle 

põhjal tegutsemist, eriti selliste 

petitsioonides käsitletud juhtumite puhul, 

mis hõlmavad ELi õigusaktide võimalikku 

rikkumist Euroopa Komisjoni enda poolt, 

näiteks niisuguses valdkonnas nagu Århusi 

konventsiooniga tagatud üldsuse 

juurdepääs dokumentidele; 

Or. en 
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31. märgib, et petitsioonide esitajatele teeb 

muret väidetav ebaõiglus vanemate 

lahkuminekut ja lahutust ning sellele 

järgnevat alaealiste laste hooldusõigust ja 

sundadopteerimist käsitlevates haldus- ja 

kohtumenetlustes; märgib sellega seoses, et 

mõnedes liikmesriikides võib 

kaherahvuseliste paaride puhul esineda 

rahvuse alusel diskrimineerimist, kus 

menetluses eelistatakse asjaomasest 

liikmesriigist pärit abikaasat ja ollakse selle 

abikaasa vastu, kes ei ole sellest 

liikmesriigist pärit, millel on karmid ja 

sageli väga dramaatilised tagajärjed lapse 

õigustele; rõhutab, et petitsioonikomisjoni 

on teavitatud juhtumitest, mis on seotud 

mitme liikmesriigiga (Saksamaa (eelkõige 

on viidatud laste- ja noorteameti tööle), 

Prantsusmaa, Madalmaad, Slovakkia ja 

Taani) ning Norraga, ja tunneb sellega 

seoses heameelt Brüsseli IIa määruse 

eelseisva läbivaatamise üle 2016. aastal; 

rõhutab, et 2015. aastal loodi 

petitsioonikomisjonis uus töörühm, mille 

ülesanne on neile muredele kiiresti ja 

asjakohaselt reageerida, ning see rühm on 

korraldanud teabekogumiskülastuse, et 

uurida kaebusi kohapeal; 

31. märgib, et petitsioonide esitajatele teeb 

muret väidetav ebaõiglus vanemate 

lahkuminekut ja lahutust ning sellele 

järgnevat alaealiste laste hooldusõigust ja 

sundadopteerimist käsitlevates haldus- ja 

kohtumenetlustes; märgib sellega seoses, et 

mõnedes liikmesriikides võib 

kaherahvuseliste paaride puhul esineda 

rahvuse alusel diskrimineerimist, kus 

menetluses eelistatakse asjaomasest 

liikmesriigist pärit abikaasat ja ollakse selle 

abikaasa vastu, kes ei ole sellest 

liikmesriigist pärit, millel on karmid ja 

sageli väga dramaatilised tagajärjed lapse 

õigustele; rõhutab, et petitsioonikomisjoni 

on teavitatud juhtumitest, mis on seotud 

mitme liikmesriigiga (Saksamaa (eelkõige 

on viidatud laste- ja noorteameti tööle), 

Prantsusmaa, Madalmaad, Slovakkia ja 

Taani) ning Norraga, ja tunneb sellega 

seoses heameelt Brüsseli IIa määruse 

eelseisva läbivaatamise üle 2016. aastal; 

rõhutab, et 2015. aastal loodi 

petitsioonikomisjonis uus töörühm, mille 

ülesanne on neile muredele kiiresti ja 

asjakohaselt reageerida, ning see rühm on 

korraldanud teabekogumiskülastuse 

Ühendkuningriiki, et uurida kaebusi 

kohapeal; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. rõhutab kodanike esitatud 

petitsioonides käsitletavate 

teemavaldkondade mitmekesisust, nt 

põhiõigused, inimõigused, puuetega 

inimeste õigused, siseturg, 

keskkonnaõigus, töösuhted, rändepoliitika, 

kaubanduskokkulepped, rahvatervise ja 

laste heaolu küsimused, transport, loomade 

õigused ja diskrimineerimine; palub, et 

petitsioonikomisjon muudaks oma töö 

veelgi spetsialiseeritumaks ja määraks 

komisjonisisesed raportöörid peamistele 

poliitikavaldkondadele, millele petitsiooni 

esitajad viitavad; palub, et sekretariaadile 

eraldataks rohkem ressursse, 

võimaldamaks tegeleda petitsioonide 

intensiivse ja ulatusliku teemadeplokiga; 

34. rõhutab kodanike esitatud 

petitsioonides käsitletavate 

teemavaldkondade mitmekesisust, nt 

põhiõigused, inimõigused, puuetega 

inimeste õigused, siseturg, 

keskkonnaõigus, töösuhted, rändepoliitika, 

kaubanduskokkulepped, rahvatervise ja 

laste heaolu küsimused, transport, loomade 

õigused ja diskrimineerimine; palub, et 

petitsioonikomisjon muudaks oma töö 

spetsialiseeritumaks ja esitaks täiskogule 

rohkem parlamentaarseid algatusi, mis 

käsitlevad peamisi poliitikavaldkondi, 

millele petitsiooni esitajad viitavad, ning 

teeks seejuures tihedat koostööd pädevate 

parlamendikomisjonidega; palub, et 

sekretariaadile eraldataks rohkem 

ressursse, võimaldamaks tegeleda 

petitsioonide intensiivse ja ulatusliku 

teemadeplokiga; 

Or. en 

 

 


