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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et 2015. aastal tunnistati 

vastuvõetamatuks 483 petitsiooni ning ELi 

tegevusvaldkondade osas valitseb endiselt 

üldine segadus, millele osutab 

vastuvõetamatuteks tunnistatud esitatud 

petitsioonide suur osakaal (33,8 %); 

arvestades, et probleemi lahendamiseks 

tuleks ergutada ja parandada 

kommunikatsiooni kodanikega ning 

selgitada eri pädevusvaldkondi – Euroopa, 

riiklikke ja kohalikke; 

D. arvestades, et 2015. aastal tunnistati 

vastuvõetamatuks 483 petitsiooni ning ELi 

tegevusvaldkondade osas valitseb endiselt 

üldine segadus, millele osutab 

vastuvõetamatuteks tunnistatud esitatud 

petitsioonide suur osakaal (33,8 %); 

arvestades, et petitsioonikomisjoni ei 

tohiks eelkõige vastuvõetavate ja 

põhjendatud petitsioonide huvides 

koormata vastuvõetamatute või 

põhjendamatute petitsioonide tarbetult 

pika käsitlemisega; arvestades, et 

probleemi lahendamiseks tuleks ergutada 

ja parandada kommunikatsiooni 

kodanikega ning selgitada eri 

pädevusvaldkondi – Euroopa, riiklikke ja 

kohalikke; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

S. arvestades, et heaks on kiidetud 

erimeetod laste heaolu puudutavate 

petitsioonide menetlemiseks ning selle 

teema käsitlemiseks on loodud 

eriotstarbeline töörühm, mis moodustati 

17. septembril 2015 ja mille juhiks valiti 

Eleonora Evi; 

S. arvestades, et heaks on kiidetud 

erimeetod laste heaolu puudutavate 

petitsioonide menetlemiseks ning selle 

teema käsitlemiseks on loodud 

eriotstarbeline töörühm, mis moodustati 

17. septembril 2015; rõhutab, et igal 

töörühmal peaks olema selge volitus, et 

saavutada käegakatsutavaid tulemusi 

ning vältida petitsioonide käsitlemisel 

igasugust põhjendamatut viivitust;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. toonitab, et petitsioonikomisjonil on 

võimalus ja tõsine ülesanne pidada 

usalduslikku ja viljakat dialoogi 

kodanikega, kuna tal on võimalik tuua ELi 

institutsioone kodanikele lähemale; 

märgib, et see peaks ka aitama edendada 

osalusdemokraatiat; on seisukohal, et selle 

eesmärgi täitmiseks on väga oluline vastata 

petitsioonidele asjakohaselt, seda nii 

ajalises kui ka vastuse kvaliteedi mõttes; 

3. toonitab, et petitsioonikomisjonil on 

võimalus ja tõsine ülesanne pidada 

usalduslikku ja viljakat dialoogi 

kodanikega, kuna tal on võimalik tuua ELi 

institutsioone kodanikele lähemale; 

märgib, et see peaks ka aitama edendada 

osalusdemokraatiat; on seisukohal, et selle 

eesmärgi täitmiseks on väga oluline vastata 

petitsioonidele asjakohaselt, seda nii 

ajalises kui ka vastuse kvaliteedi mõttes, 

järgides petitsioonide muudetud 

haldusmenetlust, mille kohaselt tuleb 

vastuvõetavaks tunnistatud petitsioone 

käsitleda ning petitsiooni esitajat 

teavitada üheksa kuu jooksul pärast 

petitsiooni esitamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. tuletab meelde, et petitsioonikomisjoni 

avalikel aruteludel tuleks järgida 

petitsiooni esitajate võrdse ja 

proportsionaalse esindatuse põhimõtet; et 

tugevdada petitsioonikomisjoni Euroopa 

mõõdet, tuleks julgustada kõikide 

liikmesriikide piisavat ja õiglast esindatust 

petitsioonikomisjoni avalikel aruteludel; 

4. tuletab meelde, et petitsioonikomisjoni 

avalikel aruteludel tuleks järgida 

petitsiooni esitajate võrdse ja 

proportsionaalse esindatuse põhimõtet; et 

tugevdada petitsioonikomisjoni Euroopa 

mõõdet, tuleks julgustada kõikide 

liikmesriikide piisavat ja õiglast esindatust 

petitsioonikomisjoni avalikel aruteludel; 

rõhutab, et petitsioonikomisjon peab kõiki 

vastuvõetavaks tunnistatud petitsioone 

käsitlema võrdse tähtsusega ja 

objektiivselt; rõhutab, et liikmesriigis 

toimuva valimiskampaaniaga seotud 

petitsioone ei tohiks käsitleda 

kiirmenetluse raames ning neid ei tohiks 

lisada parlamendikomisjoni päevakorda; 

Or. en 
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7. väljendab heameelt, et 2015. aastal 

lühendati petitsioonide menetlemise aega, 

kuid toonitab siiski, et petitsioonikomisjoni 

sekretariaat vajab kiiresti rohkem tehnilisi 

ressursse ja töötajaid, et tagada 

petitsioonide hoolikas läbivaatamine ja 

lühendada menetlemise aega, 

kindlustades samas nende kvaliteetse 

käsitlemise; 

7. väljendab heameelt, et 2015. aastal 

lühendati petitsioonide menetlemise aega, 

kuid toonitab siiski, et petitsioonikomisjoni 

sekretariaat vajab kiiresti rohkem tehnilisi 

ressursse; nõuab petitsioonide 

menetlemise digitaliseerimist, võttes 

eelkõige kasutusele uued info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia vahendid, 

et tagada tõhus ja õigeaegne käsitlemine 

ning olemasoleva personali optimaalne 

kasutus, hoides samal ajal alles kodanike 

õiguse esitada petitsioone tavalise kirja 

teel;  

Or. en 

 

 


