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Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 
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Raport A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelude kohta 

(2018/2104(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus J 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

J. arvestades, et aktiivne osalemine 

on võimalik üksnes tingimusel, et olemas 

on demokraatlik ja läbipaistev menetlus, 

mis võimaldab Euroopa Parlamendil ja 

petitsioonikomisjonil muuta oma töö 

kodanikulähedaseks ja sisuliseks: 

arvestades, et see nõuab, et pidevalt 

püütakse parandada suhtlust petitsioonide 

esitajatega, jälgida ja kasutada ära muu 

hulgas uute tehnoloogiaarenduste 

rakendamist ning parandada suhtlust teiste 

huvitatud kodanike ja elanikega (nt 

petitsioonide toetajad petitsioonide 

veebiportaalis); 

J. arvestades, et kodanike aktiivsemat 

osalemist on võimalik saavutada ainult 

siis, kui ELi tasandil toimib valitsemine 

täiesti demokraatlikult, mis tagab täieliku 

läbipaistvuse, põhiõiguste tõhusa kaitse, 

kodanike otsese kaasamise 

otsustamisprotsessi ja asjakohase 

arvestamise kodanike mureküsimustega 

ELi poliitilises kavas; arvestades, et täiesti 

demokraatlik ja läbipaistev valitsemine 

võimaldab ka Euroopa Parlamendil ja 

petitsioonikomisjonil muuta oma töö 

kodanikulähedasemaks ja sisulisemaks: 
arvestades, et on vaja pidevalt parandada 

suhtlust petitsioonide esitajate ja ka teiste 

huvitatud kodanike ja elanikega (nt 

petitsioonide toetajad petitsioonide 

veebiportaalis) ning jälgida ja kasutada 

ära muu hulgas uute 

tehnoloogiaarenduste rakendamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

U. arvestades, et petitsioonikomisjon 

peab Euroopa kodanikualgatust tähtsaks 

otse- ja osalusdemokraatia vahendiks, mis, 

kui seda tõsiselt võtta, peaks võimaldama 
kodanikel aktiivselt ELi poliitika ja 

õigusloome kujundamises osaleda; 

U. arvestades, et petitsioonikomisjon 

peab Euroopa kodanikualgatust tähtsaks 

otse- ja osalusdemokraatia vahendiks; 

arvestades, et selleks, et võimaldada 

Euroopa kodanikualgatuse kaudu 
kodanikel aktiivsemalt osaleda ELi 

poliitika ja õigusloome kujundamises, on 

vaja vaadata läbi kehtivad ELi 

aluslepingud, et tagada Euroopa kodanike 

edukate algatuste puhul seadusandlike 

järelmeetmete rakendamine; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et petitsioonid on Euroopa 

Parlamendile ja teistele ELi 

institutsioonidele nii võimalus kui ka 

väljakutse, sest tänu nendele astutakse ELi 

kodanike ja elanikega vahetusse dialoogi, 

eelkõige juhul, kui ELi õiguse 

kohaldamine neid otseselt mõjutab ja nad 

vajavad tõhusat ja mõjusat õiguskaitset; 

2. märgib, et petitsioonid on Euroopa 

Parlamendile ja teistele ELi 

institutsioonidele nii võimalus kui ka 

väljakutse, sest tänu nendele astutakse ELi 

kodanike ja elanikega vahetusse dialoogi, 

eelkõige juhul, kui ELi õiguse 

kohaldamine neid otseselt mõjutab ja nad 

vajavad tõhusat ja mõjusat õiguskaitset; 

toonitab, et ELi institutsioonid peavad 

koostöös liikmesriikide ametiasutustega 

oma vastavate pädevuste piires tegema 

kõik endast oleneva, et lahendada 

õigeaegselt ja tõhusalt kodanike poolt 

petitsioonide kaudu tõstatatud 

probleemsed küsimused; 

Or. en 
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Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. rõhutab, kui tähtis on suurendada 

üldsuse teadlikkust (eelkõige pideva 

avaliku arutelu ja laiema teabe abil ELi 

tegeliku pädevuse, liidu toimimise ja selle 

edasise täiustamise vajaduse kohta), sest 

see aitab tagada, et kodanikud ja elanikud 

on otsustusprotsessi etappidega hästi 

kursis ja võimelised osalema võimalikke 

reforme puudutavates aruteludes, ning 

ühtlasi aitab see vältida mõnes 

vastutustundetus liikmesriigis kasutatavat 

Brüsseli süüdistamise taktikat; leiab, et 

laiem avalik arutelu ELi üle ning parem 

teavitustöö, kodanike harimine ja ELi 

küsimuste jõuline kajastamine meedias 

vähendaks vastuvõetamatute petitsioonide 

arvu, sest kodanikud ja elanikud oleksid 
ELi pädevustega paremini kursis; märgib, 

et vastuvõetamatuks tunnistatud petitsioon 

võib aidata kaasa poliitika kujundamisele 

isegi juhul, kui selle teema ei kuulu 

petitsioonikomisjoni pädevusvaldkonda; 

3. rõhutab, kui tähtis on pideva 

avaliku arutelu ja laiema teabe abil ELi 

tegeliku pädevuse, liidu toimimise ja selle 

edasise täiustamise vajaduse kohta 

suurendada teadlikkust tungivast 

vajadusest võtta ELi tasandil kasutusele 

täiesti demokraatlik valitsemine, millega 

tagatakse täielik läbipaistvus, põhiõiguste 

tõhus kaitse, kodanike otsene kaasamine 

otsustamisprotsessi ja kodanike 

väljendatud mureküsimuste lisamine ELi 

poliitilisse kavasse; on seisukohal, et 

kodanikke ja elanikke tuleb otseselt ja 

aktiivselt kaasata võimalikke reforme 

puudutavatesse aruteludesse ja 

otsustusprotsessi; leiab, et laiem avalik 

arutelu ELi üle ning parem teave ja 

haridus ja selle igapäevane kajastamine 

meedias suurendaks üldsuse teadlikkust 

õiguse kohta esitada Euroopa 

Parlamendile petitsioone ning parandaks 

arusaamist ELi volitustest ja 

probleemidest, millega ta silmitsi seisab; 

märgib, et vastuvõetamatuks tunnistatud 

petitsioon võib aidata kaasa poliitika 

kujundamisele isegi juhul, kui selle teema 

ei kuulu petitsioonikomisjoni 

pädevusvaldkonda; 

Or. en 
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Punkt 26 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. rõhutab, et Euroopa 

kodanikualgatus peaks olema läbipaistev ja 

tõhus, et see saaks olla tähtis 

kodanikuaktiivsuse ja ühiskondlikus elus 

osalemise vahend; peab kahetsusväärseks, 

et see ei ole varem nii olnud ning et 

varasematel edukatel algatustel ei ole olnud 

ühtegi konkreetset seadusandlikku 

väljundit; võtab teadmiseks Euroopa 

Komisjoni 13. septembril 2017. aastal 

avaldatud ettepaneku vaadata läbi määrus 

(EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta; 

juhib tähelepanu värskeimale edukale 

kodanikualgatusele „Keelustada glüfosaat 

ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste 

pestitsiidide eest“; juhib tähelepanu 20. 

novembril 2017. aastal Euroopa 

Parlamendis sellel teemal toimunud 

avalikule kuulamisele; ootab Euroopa 

Komisjonilt selle sisule reageerimist; 

kinnitab petitsioonikomisjoni tahet osaleda 

ennetavalt edukate algatuste kohta avalike 

kuulamiste korraldamises; kohustub 

pidama selle kaasava protsessi tõhusust 

institutsioonide tasandil esmatähtsaks ning 

tagama asjakohased seadusandlikud 

järelmeetmed; 

__________________________ 

16 ELT L 65, 11.3.2011, lk 1. 

26. rõhutab, et Euroopa 

kodanikualgatus peaks olema läbipaistev ja 

tõhus; rõhutab vajadust vaadata läbi 

kehtivad ELi aluslepingud, et muuta 

Euroopa kodanikualgatus tähtsaks 

vahendiks, mis võimaldab konkreetselt 

edendada kodanikuaktiivsust ja 

ühiskondlikus elus osalemist, tagades 

samas Euroopa kodanike edukate 

algatuste puhul seadusandlike 

järelmeetmete kasutamise; peab 

kahetsusväärseks, et see ei ole varem nii 

olnud ning et varasematel edukatel 

algatustel ei ole olnud ühtegi konkreetset 

seadusandlikku väljundit; võtab teadmiseks 

Euroopa Komisjoni 13. septembril 2017. 

aastal avaldatud ettepaneku vaadata läbi 

määrus (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse 

kohta; juhib tähelepanu värskeimale 

edukale kodanikualgatusele „Keelustada 

glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda 

toksiliste pestitsiidide eest“; juhib 

tähelepanu 20. novembril 2017. aastal 

Euroopa Parlamendis sellel teemal 

toimunud avalikule kuulamisele; väljendab 

sügavat kahetsust seoses sellega, et 

komisjon ei suutnud glüfosaadi 

heakskiidu uuendamiseni viinud 

menetluses tagada kasutatud teaduslike 

tõendite täielikku läbipaistvust ning nende 

erapooletut ja täpset kogumist, 
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läbivaatamist ja avaldamist; kinnitab 

petitsioonikomisjoni tahet osaleda 

ennetavalt edukate algatuste kohta avalike 

kuulamiste korraldamises; kohustub 

pidama selle kaasava protsessi tõhusust 

institutsioonide tasandil esmatähtsaks ning 

tagama asjakohased seadusandlikud 

järelmeetmed; 

__________________________ 

16 ELT L 65, 11.3.2011, lk 1. 

Or. en 

 

 


