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Josep-Maria Terricabras 
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Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Petitsioonikomisjoni 2015. aasta tegevus 

2016/2146(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse oma 14. septembri 2011. 

aasta resolutsiooni 27. aastaaruande 

kohta Euroopa Liidu õiguse kohaldamise 

järelevalve kohta (2009)1, eriti selle 

punkte 1, 23 ja 32, 

1 ELT C 51E, 22.2.2013, lk 66. 

 

Or. en 
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Põhjendus Q 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Q. arvestades, et 2015. aastal on kodanike 

saadetud petitsioone menetletud kiiremini 

ja tõhusamalt ning petitsiooni esitajate 

kirjadele vastamise aega on lühendatud; 

arvestades, et sekretariaat on teinud selle 

saavutamiseks märkimisväärseid 

jõupingutusi; 

Q. arvestades, et 2015. aastal kodanike 

saadetud petitsioonide arvu vähenemine 

poole võrra võimaldas esitatud petitsioone 
kiiremini ja tõhusamalt menetleda ning 

petitsiooni esitajate kirjadele vastamise 

aega seega lühendada; arvestades, et 

sekretariaat on samuti teinud selle 

saavutamiseks märkimisväärseid 

jõupingutusi; 

Or. en 
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Põhjendus V 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

V. arvestades, et kodanike petitsioonides 

käsitleti ka õiguse ja õigusalase koostöö 

teemasid ning ühe petitsiooni alusel algatas 

Euroopa Komisjon kahepoolse dialoogi 

ühe liikmesriigiga seoses nimevahetuse 

piirangutega abiellumise järel; 

V. arvestades, et kodanike petitsioonides 

käsitleti ka õiguse ja õigusalase koostöö 

teemasid, mis petitsioonide arvu alusel oli 

keskkonnakaitse teema järel teisel kohal 

(172 petitsiooni ehk 7,5 % kõigist 

petitsioonidest); arvestades, et ühe 

petitsiooni alusel algatas Euroopa 

Komisjon kahepoolse dialoogi ühe 

liikmesriigiga seoses nimevahetuse 

piirangutega abiellumise järel; 

Or. en 
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Põhjendus AG 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AG. arvestades, et riiklikel 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; 

AG. arvestades, et riiklikel 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 see esialgne vastutus ei 

tohiks mingil juhul takistada Euroopa 

Komisjoni kui aluslepingute täitmise 

järelevalvaja ennetavamat rolli seoses ELi 

õigusaktide järgimise tagamisega; 

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 

  10 a. ei nõustu sellega, et Euroopa 

Komisjon tõlgendab üha sagedamini 

Euroopa Parlamendi 27. aastaaruannet 

Euroopa Liidu õiguse kohaldamise 

järelevalve kohta (2009) viisil, mille 

kohaselt on Euroopa Komisjonil õigus 

lõpetada selliste toimikute käsitlemine, 

mille kohta rikkumismenetluses ei ole veel 

tehtud ametlikke samme või peatada 

pooleliolev rikkumismenetlus, kui 

menetlus on siseriiklikus kohtus pooleli; 

kinnitab veel kord eelpool nimetatud 

raporti algideed, mille kohaselt palutakse 

Euroopa Komisjonil suurendada 

jõupingutusi, et tagada oma volituste 

piires ELi õigusaktide järjepidev 

rakendamine, kasutades siseriiklike 

kohtumenetluste olemasust sõltumata 

rikkumismenetlusi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. peab väga tähtsaks koostöö 

parandamist riikide parlamentide ja nende 

pädevate komisjonidega, samuti 

liikmesriikide valitsustega, eelkõige 

selleks, et tagada petitsiooni käsitlemine 

asjakohase ja pädeva asutuse poolt; kordab 

oma nõudmist algatada liikmesriikidega 

struktuurne dialoog, mis toimuks 

korrapäraste kohtumiste kujul asjaomaste 

parlamendikomisjonidega; väljendab 

heameelt, et Saksamaa Liidupäeva 

petitsioonikomisjoni delegatsioon viibis 4. 

mail 2015 petitsioonikomisjoni koosolekul; 

julgustab liikmesriike ning asjaomaseid 

kohalikke ja/või piirkondlikke ametiasutusi 

saatma petitsioonikomisjoni koosolekutele 

oma esindajaid; kordab, et on vajalik 

nõukogu ja komisjoni esindajate osalemine 

petitsioonikomisjoni koosolekutel ja 

kuulamistel; 

14. peab väga tähtsaks koostöö 

parandamist riikide parlamentide ja nende 

pädevate komisjonidega, samuti 

liikmesriikide valitsustega, eelkõige 

selleks, et tagada petitsiooni käsitlemine 

asjakohase ja pädeva asutuse poolt; kordab 

oma nõudmist algatada liikmesriikidega 

struktuurne dialoog, mis toimuks 

korrapäraste kohtumiste kujul asjaomaste 

parlamendikomisjonidega; väljendab 

heameelt, et Saksamaa Liidupäeva 

petitsioonikomisjoni delegatsioon viibis 4. 

mail 2015 petitsioonikomisjoni koosolekul; 

loodab, et selline dialoog saab aidata 

kaasa lojaalsele koostööle viljakate 

lahenduste leidmisel korduvalt esitatud 

juhtumite puhul, nagu Jugendamti 

käsitlevad petitsioonid; julgustab 

liikmesriike ning asjaomaseid kohalikke 

ja/või piirkondlikke ametiasutusi saatma 

petitsioonikomisjoni koosolekutele oma 

esindajaid; kordab, et on vajalik nõukogu 

ja komisjoni esindajate osalemine 

petitsioonikomisjoni koosolekutel ja 

kuulamistel; 

Or. en 



 

AM\1112059ET.docx  PE596.602v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.12.2016 A8-0366/14 

Muudatusettepanek  14 

Josep-Maria Terricabras 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Petitsioonikomisjoni 2015. aasta tegevus 

2016/2146(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. võtab teadmiseks Euroopa Komisjoni 

piirava ja kitsa tõlgenduse põhiõiguste 

harta artikli 51 lõike 1 kohta, milles 

märgitakse muu hulgas, et harta on 

suunatud liikmesriikidele üksnes liidu 

õiguse kohaldamise korral; märgib, et harta 

artikli 51 lõikes 2 sätestatakse, et harta ei 

laienda liidu õiguse reguleerimisala 

kaugemale senisest pädevusest; nõuab 

tungivalt harta kohaldamisala laiemat 

tõlgendamist ja lõpuks harta ja 

aluslepingute tulevase läbivaatamise korral 

selle artikli asjakohasuse ümberhindamist; 

rõhutab, et miski ei takista liikmesriike 

harta sätteid täielikult kohaldamast oma 

riigi õigusaktides, et tagada nende 

kodanike põhiõiguste kaitse liidu õigusest 

suuremas ulatuses, ning tuletab meelde, et 

neile kehtivad ka muud rahvusvahelised 

kohustused; 

18. võtab teadmiseks Euroopa Komisjoni 

piirava ja kitsa tõlgenduse põhiõiguste 

harta artikli 51 lõike 1 kohta, milles 

märgitakse muu hulgas, et harta on 

suunatud liikmesriikidele üksnes liidu 

õiguse kohaldamise korral; märgib, et harta 

artikli 51 lõikes 2 sätestatakse, et harta ei 

laienda liidu õiguse reguleerimisala 

kaugemale senisest pädevusest; tuletab 

meelde, et ELi kodanike ootused ei piirdu 

sageli hartaga ning kutsub Euroopa 

Komisjoni üles kaaluma uut 

lähenemisviisi, mis vastaks rohkem 

nendele ootustele; nõuab tungivalt harta 

kohaldamisala laiemat tõlgendamist ja 

lõpuks harta ja aluslepingute tulevase 

läbivaatamise korral selle artikli 

asjakohasuse ümberhindamist; rõhutab, et 

miski ei takista liikmesriike harta sätteid 

täielikult kohaldamast oma riigi 

õigusaktides, et tagada nende kodanike 

põhiõiguste kaitse liidu õigusest suuremas 

ulatuses, ning tuletab meelde, et neile 

kehtivad ka muud rahvusvahelised 

kohustused; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  24 a. peab kahetsusväärseks, et Euroopa 

Komisjon on võtnud väga piiratud 

lähenemisviisi oma vastustes loomade 

heaolu eri aspekte puudutavatele 

petitsioonidele, kui tegemist on tema ELi 

toimimise lepingu artikli 13 kohaste 

ülesannete tõlgendamisega; nõuab 

tungivalt, et Euroopa Komisjon muudaks 

oma praegust lähenemisviisi ja uuriks 

täiendavalt oma õiguslikku alust loomade 

õiguste parema kaitsmise tagamiseks 

kogu ELis; 

Or. en 

 

 


