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TARKISTUKSET 001-060 
esittäjä(t): Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Mietintö
György Schöpflin A8-0226/2018
Eurooppalainen kansalaisaloite

Ehdotus asetukseksi (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) SEU-sopimuksen 11 artiklan 
mukaisesti eurooppalainen 
kansalaisaloite on erottamaton osa 
unionin kansalaisten mahdollisuuksia 
vaihtaa mielipiteitä kaikista unionin 
politiikan aloista sekä osallistua 
läpinäkyvään, avoimeen ja säännölliseen 
vuoropuheluun unionin toimielinten 
kanssa unionin toimien 
johdonmukaisuuden ja avoimuuden 
varmistamiseksi. Eurooppalainen 
kansalaisaloite mahdollistaa myös sen, 
että unionin kansalaiset voivat pyytää 
komissiota antamaan 
lainsäädäntöehdotuksen. Eurooppalainen 
kansalaisaloite velvoittaa unionin 
toimielimiä huolehtimaan kansalaisten 
oikeuksien mahdollisimman tehokkaasta 
toteutumisesta, ja toisaalta kansalaisilta 
edellytetään niiden periaatteiden ja 
sääntöjen noudattamista, joilla ohjataan 
kansalaisten osallistumista demokratian 
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toteuttamiseen unionissa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan parlamentti kehotti 28 
päivänä lokakuuta 2015 antamassaan 
eurooppalaista kansalaisaloitetta 
koskevassa päätöslauselmassa25 komissiota 
tarkastelemaan uudelleen asetusta (EU) 
N:o 211/2011 ja komission 
täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 
1179/2011.

(4) Euroopan parlamentti kehotti 28 
päivänä lokakuuta 2015 antamassaan 
eurooppalaista kansalaisaloitetta 
koskevassa päätöslauselmassa25 ja 
laatiessaan valiokunta-aloitteista 
mietintöä (2017/2024(INL)) komissiota 
tarkastelemaan kattavasti uudelleen 
asetusta (EU) N:o 211/2011 ja komission 
täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 
1179/2011 ja muuttamaan niitä 
mahdollisimman pian..

__________________ __________________
25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI).

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
tarkistamiseen johtavan prosessin aikana 
eri järjestöt ja unionin elimet, erityisesti 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, ovat 
auttaneet korjaamaan puutteita 
asetuksessa (EU) N:o 211/20111 a 
antamalla arvokasta tukea 
kansalaisaloitteen järjestäjille, 
tarjoamalla keskustelufoorumin kyseisen 
asetuksen parantamiseksi, tarjoamalla 
institutionaalista mentorointia ja 
neuvontaa järjestäjäryhmälle, 
järjestämällä kuulemisia omissa tiloissaan 
ja edistämällä demokraattista 
osallistumista unionissa.
___________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 211/2011, annettu 16 
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päivänä helmikuuta 2011, 
kansalaisaloitteesta (EUVL L 65, 
11.3.2011).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän asetuksen tavoitteena on 
parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
käyttömahdollisuutta, keventää aloitteeseen 
liittyvää menettelyä ja helpottaa aloitteen 
käyttöä sen järjestäjien ja tukijoiden 
kannalta, jotta voidaan hyödyntää 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen täysi 
potentiaali keskustelua ja kansalaisten 
osallistumista edistävänä välineenä 
Euroopan tasolla ja tuoda unionia 
lähemmäs kansalaisia.

(5) Tämän asetuksen tavoitteena on 
parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
käyttömahdollisuutta, keventää aloitteeseen 
liittyvää menettelyä, helpottaa aloitteen 
käyttöä sen järjestäjien ja tukijoiden 
kannalta ja tehostaa jatkotoimia, jotta 
voidaan hyödyntää eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen täysi potentiaali 
keskustelua ja kansalaisten osallistumista 
edistävänä välineenä Euroopan tasolla ja 
kannustaa mahdollisimman monia 
unionin kansalaisia vaikuttamaan unionin 
päätöksentekoprosessiin tuomalla unionin 
lähemmäs kansalaisia ja tehostamalla 
siten unionin demokratian ja 
demokraattisen toiminnan periaatetta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
tekemistä varten vaadittavien menettelyjen 
ja edellytysten olisi oltava selkeitä, 
yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja 
oikeasuhteisia välineen luonteeseen 
nähden. Niillä olisi saavutettava oikeuksien 
ja velvollisuuksien välinen sopiva 
tasapaino.

(6) Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
tekemistä varten vaadittavien menettelyjen 
ja edellytysten olisi oltava tehokkaita, 
avoimia, selkeitä, yksinkertaisia, 
käyttäjäystävällisiä myös vammaisille 
henkilöille ja oikeasuhteisia välineen 
luonteeseen nähden. Niillä olisi 
saavutettava oikeuksien ja velvollisuuksien 
välinen sopiva tasapaino ja varmistettava, 
että komissio toteuttaa asianmukaisia 
jatkotoimia aloitteiden suhteen.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta voidaan varmistaa, että aloite 
koskee asiaa, jolla on merkitystä unionin 
tasolla ja että kaikilla kansalaisilla on 
samanlaiset edellytykset tukea aloitetta, on 
aiheellista vahvistaa myös 
vähimmäismäärä allekirjoittajia kustakin 
jäsenvaltiosta. Kussakin jäsenvaltiossa 
vaadittavan allekirjoittajien 
vähimmäismäärän olisi oltava alenevasti 
suhteellinen ja vastattava asianomaisesta 
jäsenvaltiosta valittujen Euroopan 
parlamentin jäsenten määrää kerrottuna 
luvulla 750.

(10) Jotta voidaan varmistaa, että aloite 
koskee asiaa, jolla on merkitystä unionin 
tasolla ja että kaikilla kansalaisilla on 
samanlaiset edellytykset tukea aloitetta, on 
aiheellista vahvistaa myös 
vähimmäismäärä allekirjoittajia kustakin 
jäsenvaltiosta. Kussakin jäsenvaltiossa 
vaadittavan allekirjoittajien 
vähimmäismäärän olisi oltava alenevasti 
suhteellinen ja vastattava asianomaisesta 
jäsenvaltiosta valittujen Euroopan 
parlamentin jäsenten määrää kerrottuna 
Euroopan parlamentin jäsenten 
kokonaismäärällä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jokaisella unionin kansalaisella 
olisi oltava oikeus tukea aloitetta paperilla 
tai verkossa ja samoin edellytyksin 
riippumatta kansalaisuus- tai 
asuinjäsenvaltiosta.

(11) Olisi voitava käyttää myös 
alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä, 
jotta eurooppalainen kansalaisaloite olisi 
osallistavampi ja näkyvämpi, jotta sitä 
voitaisiin edistää ja markkinoida ja jotta 
allekirjoitusten kerääminen helpottuisi.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan parantaa 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
käyttömahdollisuutta ja antaa tukea 
kansalaisille ja järjestäjille, komission 
olisi tarjottava järjestäjille tiedotusta ja 
avunantoa sekä asetettava saataville 
yhteistyöalusta, joka tarjoaa asiaa 

(13) Jotta voidaan parantaa 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
käyttömahdollisuutta, komission olisi 
annettava järjestäjille selkeitä, 
paikkansapitäviä ja täydellisiä tietoja ja 
oikeudellista ja käytännön tukea 
asettamalla saataville yhteistyöalusta. 
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koskevan keskustelufoorumin sekä tietoja 
ja neuvontaa eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta. Eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen tuomiseksi lähemmäs 
kansalaisia jäsenvaltioiden olisi 
perustettava alueelleen vähintään yksi 
yhteyspiste tietojen ja avun antamiseksi 
kansalaisille eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen yhteydessä.

Alustan olisi muodostettava 
eurooppalaista kansalaisaloitetta koskeva 
keskustelu-, tiedotus- ja neuvontafoorumi. 
Sen olisi oltava komission hallinnollisessa 
valvonnassa, ja sen ylläpitäminen ja 
päivittäminen olisi uskottava 
riippumattomille järjestöille ja ulkoisille 
asiantuntijoille, joilla on osoitetusti 
kokemusta eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen järjestämisestä ja joilla 
olisi oltava oikeus osallistua itse 
keskustelufoorumiin. Jäsenvaltioiden olisi 
kansalaisläheisyyden varmistamiseksi 
perustettava alueilleen yksi tai useampi 
yhteyspiste, jotka ovat vammaisille 
henkilöille esteettömiä ja joissa 
kansalaisille annetaan tietoa sekä 
oikeudellista ja käytännön apua 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, millä 
parannetaan tietoisuutta kansallisella 
tasolla käynnissä olevista aloitteista ja 
lisätään keskustelua niistä. Jos 
kansallisella tasolla on vastaavia välineitä 
kuin eurooppalainen kansalaisaloite, 
tällaiset yhteyspisteet olisi yhdistettävä 
tiiviisti niihin palveluihin tai alustoihin, 
jotka tukevat kyseisten kansallisten 
välineiden käyttöä. Näiden 
yhteyspisteiden olisi toimittava 
keskitettyinä asiointipisteinä, jotka on 
tarkoitettu auttamaan järjestäjiä 
tarjoamalla kattavaa tietoa sekä 
täsmällistä teknistä ja oikeudellista 
neuvontaa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan parantaa 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
käyttömahdollisuutta ja ottaen huomioon, 
että eurooppalaista kansalaisaloitetta varten 
vaadittavien menettelyjen ja edellytysten 
olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, 
käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia, on 
aiheellista rekisteröidä aloite osittain 

(16) Jotta voidaan tehostaa ja parantaa 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
käyttömahdollisuutta ja ottaen huomioon, 
että eurooppalaista kansalaisaloitetta varten 
vaadittavien menettelyjen ja edellytysten 
olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, 
käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia, on 
aiheellista rekisteröidä aloite osittain 
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tapauksissa, joissa vain osa tai osia 
aloitteesta täyttää vaatimukset 
rekisteröimiseksi tämän asetuksen 
mukaisesti. Aloitteet olisi rekisteröitävä 
osittain, jos merkittävä osa aloitteesta – 
mukaan lukien sen päätavoitteet – ei 
selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä 
ehdotus unionin säädökseksi 
perussopimusten soveltamiseksi ja kaikki 
muut rekisteröinnin vaatimukset täyttyvät. 
Olisi varmistettava selkeys ja avoimuus 
osittaisen rekisteröinnin laajuuden suhteen, 
ja potentiaalisille allekirjoittajille olisi 
tiedotettava rekisteröinnin laajuudesta ja 
siitä, että tuenilmauksia kerätään 
ainoastaan suhteessa rekisteröinnin 
laajuuteen.

tapauksissa, joissa vain osa tai osia 
aloitteesta täyttää vaatimukset 
rekisteröimiseksi tämän asetuksen 
mukaisesti. Aloitteet olisi rekisteröitävä 
osittain, jos merkittävä osa aloitteesta – 
mukaan lukien sen päätavoitteet – ei 
selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä 
ehdotus unionin säädökseksi 
perussopimusten soveltamiseksi ja kaikki 
muut rekisteröinnin vaatimukset täyttyvät. 
Olisi varmistettava selkeys ja avoimuus 
osittaisen rekisteröinnin laajuuden suhteen, 
ja potentiaalisille allekirjoittajille olisi 
tiedotettava rekisteröinnin laajuudesta ja 
siitä, että tuenilmauksia kerätään 
ainoastaan suhteessa rekisteröinnin 
laajuuteen. Aloitteen osittaista 
rekisteröintiä koskeva valinta ei saisi 
vaikuttaa komission velvoitteeseen 
perustella asiaa koskeva päätös kaikilta 
osin.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Osallistumisen ja aloitteen esiin 
tuomia kysymyksiä koskevan julkisen 
keskustelun edistämiseksi silloin kun 
komissiolle toimitetaan aloite, jota on 
tukenut vaadittava määrä allekirjoittajia ja 
joka täyttää muut tämän asetuksen 
vaatimukset, järjestäjäryhmällä olisi oltava 
oikeus esitellä aloite julkisessa 
kuulemisessa unionin tasolla. Komission ja 
Euroopan parlamentin olisi yhdessä 
järjestettävä tällainen julkinen kuuleminen 
kolmen kuukauden kuluessa aloitteen 
toimittamisesta sekä varmistettava 
julkisten ja yksityisten etujen tasapuolinen 
edustaminen sekä komission edustus 
asianmukaisella tasolla. Muilla unionin 
toimielimillä ja neuvoa-antavilla elimillä 
sekä sidosryhmillä, joita asia koskee, olisi 
oltava tilaisuus osallistua kuulemiseen.

(23) Osallistumisen ja aloitteen esiin 
tuomia kysymyksiä koskevan julkisen 
keskustelun edistämiseksi silloin kun 
komissiolle toimitetaan aloite, jota on 
tukenut vaadittava määrä allekirjoittajia ja 
joka täyttää muut tämän asetuksen 
vaatimukset, järjestäjäryhmällä olisi oltava 
oikeus esitellä aloite julkisessa 
kuulemisessa unionin tasolla. Euroopan 
parlamentin olisi järjestettävä tällainen 
julkinen kuuleminen kolmen kuukauden 
kuluessa aloitteen toimittamisesta 
komissiolle. Euroopan parlamentin olisi 
varmistettava kansalaisyhteiskunnan, 
työmarkkinaosapuolten ja 
asiantuntijoiden kaltaisten sidosryhmien 
etujen tasapuolinen edustaminen sekä 
neuvoston ja komission edustus 
asianmukaisella tasolla. Muilla unionin 
toimielimillä ja neuvoa-antavilla elimillä, 
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erityisesti Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealla ja alueiden komitealla, 
sekä sidosryhmillä, joita asia koskee, olisi 
oltava tilaisuus osallistua kuulemiseen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jotta voidaan arvioida 
aloitteen poliittista tukea, Euroopan 
parlamentilla olisi unionin kansalaisia 
edustavana toimielimenä oltava oikeus 
järjestää täysistunnossaan oman 
työjärjestyksensä mukaisesti keskustelu 
jatkotoimista, joita komissio on 
toteuttanut annettuaan tiedonannon 
menestyksekkäästi toimitetuista aloitteista. 
Keskustelun päätteeksi voitaisiin hyväksyä 
päätöslauselmaesitys, jossa voitaisiin 
ehdottaa myös SEUT-sopimuksen 225 
artiklassa tarkoitetun mekanismin 
käynnistämistä, jos komissio ei anna 
lainsäädäntöehdotusta.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta voidaan turvata kansalaisten 
tosiasiallinen osallistuminen demokratian 
toteuttamiseen Euroopan unionissa, 
komission olisi tutkittava pätevä aloite ja 
vastattava siihen. Sen vuoksi komission 
olisi viiden kuukauden kuluessa aloitteen 
vastaanottamisesta esitettävä oikeudelliset 
ja poliittiset päätelmänsä sekä toimet, joita 
se aikoo toteuttaa. Komission olisi 
esitettävä selkeästi, ymmärrettävästi ja 
yksityiskohtaisesti perustelut aikomiensa 
toimien toteuttamiselle tai toteuttamatta 
jättämiselle.

(24) Jotta voidaan turvata kansalaisten 
tosiasiallinen osallistuminen demokratian 
toteuttamiseen Euroopan unionissa, 
komission olisi tutkittava pätevä aloite, 
johon on saatu tarvittavat vähintään 
miljoona tuenilmausta ja vastattava siihen. 
Sen vuoksi komission olisi kuuden 
kuukauden kuluessa aloitteen 
vastaanottamisesta esitettävä oikeudelliset 
ja poliittiset päätelmänsä sekä toimet, joita 
se aikoo toteuttaa. Komission olisi 
esitettävä selkeästi, ymmärrettävästi ja 
yksityiskohtaisesti perustelut aikomiensa 
toimien toteuttamiselle tai toteuttamatta 
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jättämiselle ja erityisesti sille, että antaako 
se lainsäädäntöehdotuksen. Päätös olla 
toteuttamatta mitään toimia olisi myös 
perusteltava. Pätevä aloite ei saisi 
rajoittaa komission aloitteenteko-
oikeuden soveltamista.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Aloitteiden tuen ja rahoituksen olisi 
oltava avointa. Sen vuoksi 
järjestäjäryhmien olisi annettava 
ajantasaista tietoa aloitteiden tuki- ja 
rahoituslähteistä rekisteröintipäivästä 
siihen asti, kun aloite toimitetaan 
komissiolle. Yhteisöjen, erityisesti 
järjestöjen, jotka perussopimusten 
mukaisesti myötävaikuttavat 
eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden 
muodostumiseen ja unionin kansalaisten 
tahdon ilmaisemiseen, olisi voitava 
ilmaista kannatuksensa kansalaisaloitteille 
ja tukea ja rahoittaa niitä edellyttäen, että 
ne tekevät sen noudattaen tässä asetuksessa 
säädettyjä menettelyjä ja edellytyksiä sekä 
täysin avoimesti.

(25) Aloitteiden tuen ja rahoituksen olisi 
oltava avointa ja tilivelvollista. Sen vuoksi 
järjestäjäryhmien olisi annettava 
ajantasaista ja yksityiskohtaista tietoa 
aloitteiden tuki- ja rahoituslähteistä 
rekisteröintipäivästä siihen asti, kun aloite 
toimitetaan komissiolle. Kyseisten 
järjestäjäryhmien olisi säännöllisesti 
annettava ajantasaista tietoa aloitteiden 
kaikista rahoituslähteistä, ja komission 
olisi asetettava kyseiset lähteet selvästi 
esille rekisterissä. Yhteisöjen, erityisesti 
järjestöjen, jotka perussopimusten 
mukaisesti myötävaikuttavat 
eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden 
muodostumiseen ja unionin kansalaisten 
tahdon ilmaisemiseen, olisi voitava 
ilmaista kannatuksensa kansalaisaloitteille 
ja tukea ja rahoittaa niitä edellyttäen, että 
ne tekevät sen noudattaen tässä asetuksessa 
säädettyjä menettelyjä ja edellytyksiä sekä 
täysin avoimesti. Eurooppalaiseen 
kansalaisaloitteeseen liittyvän toiminnan 
rahoituksen avoimuuden tehostamiseksi 
ja sen näkyvyyden lisäämiseksi välineenä, 
jolla kansalaiset voivat osallistua, tällä 
asetuksella olisi oltava oma 
rahoitusohjelmansa. Tällaisella 
rahoitusohjelmalla olisi tuettava tahoja ja 
järjestöjä, jotka edistävät kansalaisten 
osallistumista unionin demokraattiseen 
toimintaan ja erityisesti parantavat tietoa 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
välineenä, jolla tuetaan unionin tason 
osallistavaa demokratiaa ja rahoitetaan 
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eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
järjestäjille tarjottavaa maksutonta 
teknistä tai oikeudellista tukea.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja 
erityisesti sen 8 artiklassa vahvistetut 
periaatteet.

(32) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
vahvistetut periaatteet.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan menettelyt 
ja edellytykset aloitteelle, jossa Euroopan 
komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa 
rajoissa tekemään aiheellinen ehdotus 
asioista, joissa unionin kansalaisten 
mielestä tarvitaan unionin säädöstä 
perussopimusten soveltamiseksi, 
jäljempänä ’eurooppalainen 
kansalaisaloite’ tai ’aloite’.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansalaisilla, jotka asuvat muussa kuin 
siinä jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he 
ovat, on oikeus tukea kansalaisaloitteita 
joko asuinmaassaan tai maassa, jonka 
kansalaisia he ovat.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio hyväksyvät kaikki 
tarvittavat säännökset helpottaakseen 
vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia 
käyttää oikeuttaan tukea 
kansalaisaloitteita.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b)  vähintään neljäsosassa jäsenvaltioita 
allekirjoittajia on vähintään liitteessä I 
vahvistettu vähimmäismäärä, joka on 
kustakin jäsenvaltiosta valittujen Euroopan 
parlamentin jäsenten lukumäärä, kerrottuna 
750:llä, aloitteen rekisteröintiajankohtana.

b)  vähintään neljäsosassa jäsenvaltioita 
allekirjoittajia on vähintään liitteessä I 
vahvistettu vähimmäismäärä, joka on 
kustakin jäsenvaltiosta valittujen Euroopan 
parlamentin jäsenten lukumäärä, kerrottuna 
Euroopan parlamentin jäsenten 
kokonaismäärällä aloitteen 
rekisteröintiajankohtana.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
soveltamiseksi allekirjoittaja lasketaan 
jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on.

2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
soveltamiseksi allekirjoittaja lasketaan 
jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on, 
riippumatta siitä, missä hän allekirjoitti 
tuenilmauksen.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarjoaa pyynnöstä 1. Komissio tarjoaa pyynnöstä 
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kansalaisille ja järjestäjäryhmille 
eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen 
liittyvää tiedotusta ja avunantoa.

kansalaisille ja järjestäjäryhmille 
eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen 
liittyvää helposti saatavilla olevaa, 
selkeää, paikkansapitävää ja kattavaa 
tiedotusta ja asianmukaista asiantuntija-
apua ja oikeudellista apua.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio asettaa saataville 
yhteistyöalustan, joka tarjoaa kansalaisille 
ja järjestäjäryhmille keskustelufoorumin 
sekä tietoja ja neuvontaa eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta.

2. Komissio asettaa saataville 
yhteistyöalustan, jolla tuetaan 
sidosryhmien, mukaan lukien 
järjestäjäryhmien, riippumattomien 
asiantuntijoiden, kansalaisjärjestöjen ja 
unionin muiden toimielinten ja elinten, 
välistä tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa.

Tämän alustan on tarjottava kansalaisille 
ja järjestäjäryhmille keskustelufoorumi 
sekä tietoja ja käytännön neuvontaa ja 
oikeudellista neuvontaa eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta.
Alustan on oltava käyttäjäystävällinen ja 
helppokäyttöinen vammaisille henkilöille.
Sen on oltava komission hallinnollisessa 
valvonnassa, ja sen ylläpitäminen ja 
päivittäminen on uskottava 
riippumattomille järjestöille ja ulkoisille 
asiantuntijoille, joilla on osoitetusti 
kokemusta eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen järjestämisestä ja joilla 
olisi oltava oikeus osallistua itse 
keskustelufoorumiin.
Komissio julkistaa tämän asetuksen tultua 
voimaan hyvissä ajoin käyttöoppaan 
helpottamaan eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen ymmärtämistä.

Yhteistyöalustan toiminnasta ja ylläpidosta 
aiheutuvat kustannukset katetaan Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta.

Yhteistyöalustan toiminnasta ja ylläpidosta 
aiheutuvat kustannukset katetaan Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio asettaa saataville sähköisen 
rekisterin, jäljempänä ’rekisteri’, jonka 
avulla järjestäjäryhmät voivat hallinnoida 
aloitettaan koko menettelyn ajan. Rekisteri 
koostuu julkisesta verkkosivustosta, jolla 
on tietoa eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta yleisesti sekä tietoja 
yksittäisistä aloitteista ja niiden tilanteesta.

3. Komissio asettaa julkisesti saataville 
sähköisen rekisterin, jäljempänä ’rekisteri’, 
jonka avulla järjestäjäryhmät voivat 
hallinnoida aloitettaan koko menettelyn 
ajan. Rekisteri koostuu julkisesta 
verkkosivustosta, jolla on selkeää, 
paikkansapitävää ja kattavaa tietoa 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
yleisesti sekä tietoja yksittäisistä aloitteista 
ja niiden tilanteesta, mukaan lukien 
järjestäjäryhmien keräämien 
tuenilmausten lukumäärä ja niiden 
ilmoittama rahoitus. Komission on 
päivitettävä rekisteriä säännöllisesti ja 
kirjattava järjestäjäryhmien toimittamat 
tiedot selvästi näkyvällä ja helposti 
saatavilla olevalla tavalla.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun komissio on rekisteröinyt 
aloitteen 6 artiklan mukaisesti, se toimittaa 
käännöksen aloitteen sisällöstä kaikilla 
unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi 
rekisterissä ja tuenilmausten keräämiseksi 
tämän asetuksen mukaisesti. 
Järjestäjäryhmä voi lisäksi toimittaa 
liitteestä käännöksen kaikilla unionin 
virallisilla kielillä julkaistavaksi 
rekisterissä sekä tapauksen mukaan 
käännöksen liitteessä II tarkoitetusta 
säädösluonnoksesta, joka on esitetty 6 
artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4. Kun komissio on rekisteröinyt 
aloitteen 6 artiklan mukaisesti, se toimittaa 
käännöksen aloitteen sisällöstä kaikilla 
unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi 
rekisterissä ja tuenilmausten keräämiseksi 
tämän asetuksen mukaisesti. 
Järjestäjäryhmä voi lisäksi pyytää 
komissiota toimittamaan liitteestä 
käännöksen kaikilla unionin virallisilla 
kielillä julkaistavaksi rekisterissä sekä 
tapauksen mukaan käännöksen liitteessä II 
tarkoitetusta säädösluonnoksesta, joka on 
esitetty 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
edellyttäen että kyseiset käännökset eivät 
ylitä liitteessä II asetettuja rajoja. Kaikki 
kyseiset rajat ylittävät käännökset jäävät 
järjestäjäryhmien vastuulle.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
yksi tai useampia yhteyspisteitä tietojen ja 
avun antamiseksi järjestäjäryhmille 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
laatimisen yhteydessä.

6. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
yksi tai useampia eurooppalaiseen 
kansalaisaloitteeseen erikoistuneita 
digitaalisia ja fyysisiä yhteyspisteitä 
käytännön tietojen ja oikeudellisten 
tietojen, neuvojen ja avun antamiseksi 
järjestäjäryhmille eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen laatimisen yhteydessä. 
Kunkin jäsenvaltion ja komission on 
varmistettava, että yhteyspisteet tekevät 
tiivistä yhteistyötä komission 
asianomaisten yksiköiden ja 
jäsenvaltioissa sijaitsevien edustustojen 
kanssa. Neuvonnan on sisällettävä tiedot 
oikeudellisen yksikön perustamisesta 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti 5 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla. Apu on järjestettävä 
maksutta ja vammaisille henkilöille 
esteettömästi.
Jäsenvaltioiden on kannustettava 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
viranomaisia toimittamaan 
kansalaisilleen tietoja eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta ja parantamaan sen 
tunnettuutta.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Aloitteen valmistelijana ja 
hallinnoijana on oltava vähintään 
seitsemästä luonnollisesta henkilöstä 
koostuva ryhmä, jäljempänä 
’järjestäjäryhmä’. Euroopan parlamentin 
jäseniä ei oteta huomioon tätä 
vähimmäismäärää laskettaessa.

1. Aloitteen valmistelijana ja 
hallinnoijana on oltava luonnollisista 
henkilöistä koostuva ryhmä, jäljempänä 
’järjestäjäryhmä’, joiden määrä vastaa 
vähintään neljännestä jäsenvaltioista. 
Euroopan parlamentin jäseniä ja 
kansallisten parlamenttien jäseniä ei oteta 
huomioon tätä vähimmäismäärää 
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laskettaessa.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Järjestäjät voivat ehdotetun 
kansalaisaloitteen rekisteröintiä edeltävän 
organisointivaiheen aikana pyytää tukea 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
yhteyspisteiltä, Europe Direct -palvelulta 
tai komission kansalaisaloitetta 
käsitteleviltä yksiköiltä, joiden on 
annettava apua ja ohjausta maksutta ja 
toimittava mahdollisuuksien mukaan 
keskitettyinä asiointipisteinä, jotta 
järjestäjät ohjataan asiaan liittyviin 
tietolähteisiin sekä palveluihin, jotka 
voivat tarjota erityistä teknistä ja 
oikeudellista neuvontaa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Järjestäjäryhmän jäseninä on oltava 
Euroopan unionin kansalaisia, jotka ovat 
ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään 
Euroopan parlamentin vaaleissa, vähintään 
seitsemästä eri jäsenvaltiosta.

2. Järjestäjäryhmän jäseninä on oltava 
Euroopan unionin kansalaisia, jotka ovat 
ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään 
Euroopan parlamentin vaaleissa, vähintään 
neljänneksestä jäsenvaltioista.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) aloite ei ole selvästi Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa 
esitettyjen unionin arvojen vastainen.

e) aloite ei ole selvästi Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa 
esitettyjen unionin arvojen eikä Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaan kirjattujen 
oikeuksien vastainen.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä tapauksessa järjestäjäryhmä voi joko 
muuttaa aloitetta komission arvion 
huomioon ottamiseksi varmistaakseen, että 
aloite on 3 kohdan c alakohdassa säädetyn 
vaatimuksen mukainen, tai peruuttaa 
alkuperäisen aloitteensa. Järjestäjäryhmän 
on ilmoitettava komissiolle valinnastaan 
kuukauden kuluessa komissio arvion ja sen 
perustelujen vastaanottamisesta sekä 
tapauksen mukaan toimitettava liitteessä II 
tarkoitettujen tietojen muutokset 
alkuperäisen aloitteen korvaamiseksi.

Tässä tapauksessa järjestäjäryhmä voi joko 
muuttaa aloitetta komission arvion 
huomioon ottamiseksi varmistaakseen, että 
aloite on 3 kohdan c alakohdassa säädetyn 
vaatimuksen mukainen, tai peruuttaa 
alkuperäisen aloitteensa. Järjestäjäryhmän 
on ilmoitettava komissiolle valinnastaan 
kahden kuukauden kuluessa komissio 
arvion ja sen perustelujen 
vastaanottamisesta sekä tapauksen mukaan 
toimitettava liitteessä II tarkoitettujen 
tietojen muutokset alkuperäisen aloitteen 
korvaamiseksi.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se rekisteröi aloitteen osittain, jos 
merkittävä osa aloitetta – sen päätavoitteet 
mukaan lukien – ei selvästi ylitä 
komission toimivaltaa tehdä ehdotus 
unionin säädökseksi perussopimusten 
soveltamiseksi;

b) se rekisteröi aloitteen osittain, jos osa 
aloitetta ei selvästi ylitä komission 
toimivaltaa tehdä ehdotus unionin 
säädökseksi perussopimusten 
soveltamiseksi;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos komissio epää aloitteen 
rekisteröinnin tai rekisteröi aloitteen vain 
osittain 4 kohdan mukaisesti, se ilmoittaa 
järjestäjäryhmälle päätöksensä perusteet 
sekä kaikki ryhmän käytettävissä olevat 
oikeussuojakeinot ja muut 
muutoksenhakukeinot.

7. Jos komissio epää aloitteen 
rekisteröinnin tai rekisteröi aloitteen vain 
osittain 4 kohdan mukaisesti, se ilmoittaa 
järjestäjäryhmälle päätöksensä perusteet 
yksityiskohtaisesti, jolloin järjestäjäryhmä 
voi arvioida yksityiskohtaisesti komission 
epäämisen perusteita, myös ehdotetun 
oikeusperustan tai -perustojen arvioinnin 
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suhteen. Arvioinnissa olisi tarvittaessa 
otettava huomioon tämän asetuksen 
liitteessä olevat tiedot, joihin viitattiin 
tämän asetuksen liitteessä II olevassa 8 
kohdassa. Kaikki aloitteen rekisteröinnin 
epäämistä tai osittaista rekisteröintiä 
koskevat päätökset on julkaistava 
eurooppalaista kansalaisaloitetta 
koskevalla verkkosivustolla.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Tätä artiklaa sovellettaessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota SEUT-
sopimuksen 296 artiklan 2 kohtaan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
41 artiklaan.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki tuenilmaukset on kerättävä enintään 
12 kuukauden kuluessa järjestäjäryhmän 
valitsemasta päivämäärästä, jäljempänä 
’keruuaika’, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 11 artiklan 6 kohdan 
soveltamista. Edellä mainittu päivämäärä 
saa olla enintään kolmen kuukauden 
kuluttua siitä, kun aloite on rekisteröity 6 
artiklan mukaisesti.

Kaikki tuenilmaukset on kerättävä enintään 
12 kuukauden kuluessa järjestäjäryhmän 
valitsemasta päivämäärästä, jäljempänä 
’keruuaika’, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 11 artiklan 6 kohdan 
soveltamista. Edellä mainittu päivämäärä 
saa olla enintään kuuden kuukauden 
kuluttua siitä, kun aloite on rekisteröity 6 
artiklan mukaisesti.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos järjestäjäryhmä haluaa lopettaa 
tuenilmausten keräämisen ennen kuin 

Jos järjestäjäryhmä haluaa keruuajan 
kuluessa lopettaa tuenilmausten 
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keruuajan alkamisesta on kulunut 12 
kuukautta, sen on ilmoitettava komissiolle 
päivämäärä, jona keruuaika on tarkoitus 
päättää.

keräämisen ennen 12 kuukauden 
ajanjakson loppumista, sen on ilmoitettava 
komissiolle aikeestaan vähintään 
kymmenen päivää ennen päivämäärää, 
jona keruuaika on tarkoitus päättää.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuenilmausten verkossa toteutettavaa 
keräämistä varten komissio perustaa 1 
päivään tammikuuta 2020 mennessä 
keskitetyn verkossa toteutettavan 
keruujärjestelmän ja huolehtii sen 
toiminnasta 10 päivänä tammikuuta 2017 
annetun komission päätöksen (EU, 
Euratom) 2017/46 mukaisesti.

Tuenilmausten verkossa toteutettavaa 
keräämistä varten komissio perustaa 1 
päivään tammikuuta 2020 mennessä 
keskitetyn verkossa toteutettavan 
keruujärjestelmän ja huolehtii sen 
toiminnasta 10 päivänä tammikuuta 2017 
annetun komission päätöksen (EU, 
Euratom) 2017/46 mukaisesti. Tämän 
järjestelmän käytön olisi oltava 
vapaaehtoista ja maksutonta kaikille 
järjestäjille.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos järjestäjäryhmä käyttää muuta 
vahvistettua verkossa toteutettavaa 
keruujärjestelmää, sillä on mahdollisuus 
käyttää komission palvelimia maksutta.
Jos tuenilmaukset kerätään verkossa, on 
verkossa toteutettavalla 
keruujärjestelmällä saadut tiedot 
säilytettävä jäsenvaltion alueella.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio vastaanottaa pätevän 1. Kun komissio vastaanottaa pätevän 
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aloitteen, jonka tuenilmaukset on kerätty ja 
vahvistettu 8–12 artiklan mukaisesti, se 
julkaisee viipymättä asiaa koskevan 
ilmoituksen rekisterissä ja toimittaa 
aloitteen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

aloitteen, jonka tuenilmaukset on kerätty ja 
vahvistettu 8–12 artiklan mukaisesti, se 
julkaisee viipymättä asiaa koskevan 
ilmoituksen rekisterissä ja toimittaa 
aloitteen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Järjestäjäryhmälle on annettava tilaisuus 
asettaa aloite julkisesti kuultavaksi kolmen 
kuukauden kuluessa sen toimittamisesta.

Järjestäjäryhmälle on annettava tilaisuus 
asettaa aloite julkisesti kuultavaksi 
Euroopan parlamentissa kolmen 
kuukauden kuluessa sen toimittamisesta, 
jotta voidaan aloittaa unionin laajuinen 
julkinen keskustelu ehdotetusta 
aloitteesta. Keskusteluun osallistuu 
sidosryhmiä, jotka ajavat erilaisia etuja.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja Euroopan parlamentti 
järjestävät yhdessä julkisen kuulemisen 
Euroopan parlamentissa. Muiden unionin 
toimielinten ja neuvoa-antavien elinten 
edustajille sekä sidosryhmille, joita asia 
koskee, on annettava tilaisuus osallistua 
kuulemiseen.

Euroopan parlamentti järjestää julkisen 
kuulemisen tiloissaan. Neuvoston ja 
komission, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean sekä alueiden komitean 
edustajille sekä muiden unionin 
toimielinten ja neuvoa-antavien elinten 
edustajille, kansalaisyhteiskunnan 
edustajille, työmarkkinaosapuolille ja 
muille sidosryhmille, joita asia koskee, 
kuten kansallisille parlamenteille, on 
annettava tilaisuus osallistua kuulemiseen. 
Kuulemistilaisuus lähetetään 
suoratoistona verkossa, ja se on julkisesti 
saatavilla kansalaisaloitetta koskevalla 
verkkosivustolla sen jälkeen.
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kuulemisella ajetaan yleistä etua. 
Kuulemisen yksinomaisena tavoitteena on 
tiedottaa kattavasti aloitteen sisällöstä ja 
päämääristä.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kuulemisen tarkoituksena on tarjota 
järjestäjäryhmälle foorumi aloitteensa 
tarkoituksen seikkaperäiseen esittelyyn ja 
konkreettisten lainsäädäntötavoitteiden 
ehdottamiseen.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja Euroopan parlamentti 
varmistavat julkisten ja yksityisten etujen 
tasapuolisen edustamisen.

Euroopan parlamentti varmistaa 
asianmukaisten sidosryhmien ja julkisten 
ja yksityisten etujen, tasapuolisen 
edustamisen sekä unionin toimielinten ja 
neuvoa-antavien elinten edustamisen, 
jotta voidaan kannustaa osallistuvaan 
julkiseen keskusteluun ehdotetusta 
aloitteesta.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio on edustettuna 
kuulemisessa asianmukaisella tasolla.

3. Komissio ja neuvosto ovat 
edustettuina kuulemisissa asianmukaisella 
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tasolla. Varmistetaan, että vähintään yksi 
komission jäsen on läsnä.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kuukauden kuluessa aloitteen 
toimittamisesta komissio ottaa 
asianmukaisella tasolla vastaan 
järjestäjäryhmän, jotta tämä voi esittää 
yksityiskohtaisesti aloitteen esiin nostamat 
kysymykset.

1. Kuukauden kuluessa sellaisen 
pätevän aloitteen toimittamisesta, jonka 
tuenilmaukset on kerätty ja vahvistettu 8–
12 artiklan mukaisesti, komissio ottaa 
asianmukaisella tasolla vastaan 
järjestäjäryhmän, jotta tämä voi esittää 
yksityiskohtaisesti aloitteen tarkoituksen.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viiden kuukauden kuluessa 
14 artiklan 1 kohdan mukaisesta aloitteen 
julkaisemisesta ja 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta julkisesta kuulemisesta 
tiedonannon, jossa esitetään komission 
oikeudelliset ja poliittiset päätelmät 
aloitteesta, toimet, joita komissio 
mahdollisesti aikoo toteuttaa, ja perustelut 
toimien toteuttamiselle tai toteuttamatta 
jättämiselle.

Komissio antaa hyvän hallinnon 
periaatteiden mukaisesti kuuden 
kuukauden kuluessa 14 artiklan 1 kohdan 
mukaisesta aloitteen julkaisemisesta ja 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta julkisesta 
kuulemisesta tiedonannon, jossa esitetään 
yksityiskohtaisesti komission oikeudelliset 
ja poliittiset päätelmät aloitteesta, toimet, 
joita komissio aikoo toteuttaa, ja kattavat 
ja selkeät perustelut toimien 
toteuttamiselle tai toteuttamatta 
jättämiselle.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ja järjestäjäryhmä voivat 
ilmoittaa aloitteen johdosta toteutetuista 
toimista allekirjoittajille 17 artiklan 2 ja 3 
kohdan mukaisesti.

3. Komissio ja järjestäjäryhmä 
ilmoittavat aloitteen johdosta toteutetuista 
toimista allekirjoittajille 17 artiklan 2 ja 3 
kohdan mukaisesti, kun tällaisia tietoja on 
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kerätty.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos kansalaisaloite saa vaaditun 
allekirjoittajamäärän, kun otetaan 
huomioon tämän asetuksen 15 artiklan 2 
kohta ja edellyttäen, että tiedonannossa 
näin ehdotetaan, komissio toimittaa 12 
kuukauden kuluessa aloitteen 
julkaisemisesta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle säädösehdotuksen aloitteen 
johdosta. Tätä artiklaa sovellettaessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota SEUT-
sopimuksen 296 artiklan 2 kohtaan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
41 artiklaan. Komissio pitää 
järjestäjäryhmän ajan tasalla 
toiminnastaan aloitteen suhteen ja 
aloitteen kehityksestä sen jälkeen, kun 
komissio on antanut siitä virallisen 
tiedonantonsa.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Vaaditun allekirjoittajamäärän saaneita 
kansalaisaloitteita koskevat Euroopan 

parlamentin jatkotoimet
Euroopan parlamentin on 15 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun 12 kuukauden 
kauden jälkeen arvioitava jatkotoimia, 
joita komissio on toteuttanut 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
saamansa tiedonannon perusteella. 
Parlamentti voi erityisesti järjestää 
aiheesta täysistuntokeskustelun 
työjärjestyksensä mukaisesti.
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Tällaisten keskustelujen päätteeksi 
voidaan hyväksyä päätöslauselma. Jos 
komissio ei anna lainsäädäntöehdotusta, 
Euroopan parlamentti voi päättää käyttää 
sille SEUT-sopimuksen 225 artiklassa 
annettuja oikeuksia.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava 
rekisterissä ja tarpeen mukaan kampanjan 
verkkosivustolla julkaistaviksi tiedot 
aloitteen tuki- ja rahoituslähteistä, jos 
summa on yli 500 euroa tukijaa kohden.

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava 
rekisterissä ja tarpeen mukaan kampanjan 
verkkosivustolla julkaistaviksi selkeät, 
paikkansapitävät ja kattavat tiedot 
aloitteen tuki- ja rahoituslähteistä, jos 
summa on yli 500 euroa tukijaa kohden. 
Tukijoiden ja vastaavien tukimäärien on 
oltava selvästi tunnistettavissa.
Järjestäjäryhmän on toimitettava myös 
sitä vapaaehtoisesti auttavien 
organisaatioiden nimet, jos tällainen tuki 
ei ole taloudellisesti mitattavissa.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolla on oikeus tarkastaa tuki- ja 
rahoituslähteitä varten toimitettuja tietoja 
satunnaisesti, arvioida toimitettujen 
tietojen laatua ja pyytää lisäselvennyksiä 
järjestäjäryhmiltä. Näiden tarkastusten 
tarkoituksena on varmistaa 
järjestäjäryhmille annetun rahoituksen ja 
muun tuen avoimuus, ja ne on 
suoritettava puolueettomasti, tehokkaasti 
ja oikeasuhteisesti.
Tuki- ja rahoituslähteillä tarkoitetaan 
minkä tahansa varojen, luoton tai 
luontoisetuuksien tarjoamista, tavaroiden, 
palvelujen (mukaan lukien lainat ja 
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henkilökunnan järjestäminen) tai 
urakoiden tarjoamista markkina-arvoa 
edullisemmin tai mitä tahansa muuta 
liiketointa, joka tuo taloudellista etua, 
lukuun ottamatta yksittäisten henkilöiden 
vapaaehtoisesti antamaa tukea.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa rahoitusta ja tukea 
koskevien tietojen täyden avoimuuden 
laadunvalvonnalla, varoituksilla ja 
valitusjärjestelmällä sen varmistamiseksi, 
että eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
järjestäjien toimittamat tiedot 
rahoituksesta ja tuesta ovat oikeita.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Unionin talousarvioon otetaan vuotuinen 
määräraha, jolla tuetaan 
kansalaisaloitteiden järjestämistä.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tiedottaa eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta viestintätoimilla ja 
tiedotuskampanjoilla, joilla se osaltaan 
edistää kansalaisten aktiivista 
osallistumista unionin politiikkaan.

1. Komissio, Euroopan parlamentti, 
neuvosto ja jäsenvaltiot tiedottavat 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, sen 
tavoitteista ja toiminnasta viestintätoimilla 
ja tiedotus- ja julkisuuskampanjoilla. 
Komissio käyttää tässä muun muassa 
digitaalisia alustoja, sosiaalista mediaa ja 
verkkoteknologiaa tavoittaakseen ja 
osallistaakseen kansalaisia.
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tiettyä aloitetta koskevaa viestintä- ja 
tiedostustoimintaa varten järjestäjäryhmä 
tai komissio voi kerätä allekirjoittajien 
sähköpostiosoitteita näiden 
suostumuksella.

Tiettyä aloitetta koskevaa viestintä- ja 
tiedostustoimintaa varten järjestäjäryhmä 
tai komissio voi kerätä allekirjoittajien 
sähköpostiosoitteita näiden 
nimenomaisella suostumuksella.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio tiedottaa myös aktiivisesti 
kansalaisaloitteesta ja sen käytöstä 
käsiteltäessä muita toimia, joilla 
edistetään kansalaisten osallistumista 
unionin toimintaan, sekä edistettäessä 
unionin kansalaisuutta ja kansalaisten 
oikeuksia ja toimintaa Kansalaisten 
Eurooppa -ohjelmaa koskevan 
tiedonannon puitteissa.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Käsitellessään henkilötietoja tämän 
asetuksen nojalla kansalaisaloitteen 
järjestäjäryhmien tai tapauksen mukaan 
niiden perustaman oikeushenkilön ja 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on noudatettava asetusta (EU) N:o 
2016/679.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Järjestäjäryhmän tai tapauksen 
mukaan niiden perustaman 
oikeushenkilön on varmistettava, että 
tiettyä kansalaisaloitetta varten kerättäviä 
henkilötietoja ei käytetä muihin 
tarkoituksiin kuin kyseisen aloitteen 
tukemisesta ilmoittamiseen.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen toimintaa säännöllisesti 
ja antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta viimeistään viiden vuoden 
kuluttua sen soveltamisen alkamispäivästä 
ja sen jälkeen viiden vuoden välein. 
Kertomukset julkistetaan.

Komissio tarkastelee eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen toimintaa säännöllisesti 
ja antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua sen soveltamisen alkamispäivästä 
ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. 
Kertomukset julkistetaan.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Aloitteen, jonka perusteella 
komissiota pyydetään toimimaan, sisältö 
(enintään 1 000 merkkiä).

2. Aloitteen, jonka perusteella 
komissiota pyydetään toimimaan, sisältö 
(enintään 1 200 merkkiä ilman 
välilyöntejä) (tasattu keskiarvo kieltä 
kohti).

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 8 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos liitteen koko on alle 5 000 merkkiä 
(tasattu keskiarvo kieltä kohti), 
järjestäjäryhmä voi pyytää komissiolta sen 
kääntämistä kaikille unionin virallisille 
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kielille.


