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 ET 

ETTEPANEKUD 

Petitsioonikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et õigus pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole on üks 

Euroopa kodakondsuse alussambaid, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklites 20 ja 227 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 44 ning on vastavalt 

hiljutistele uuringutele kodanike jaoks tähtsuselt teisel kohal; rõhutab, et petitsioonid on 

tähtis vahend, mille kaudu kodanikud ja residendid saavad tunda end kaasatuna liidu 

tegevusse ja väljendada oma muret ELi õiguse ebaõige kohaldamise või rikkumise ning 

võimalike seaduselünkade pärast, juhtides samal ajal neile puudustele tähelepanu lootuses 

leida tõstatatud probleemidele õigeaegne ja tõhus lahendus; jagab komisjoni seisukohta, et 

kehtivate ELi õigusaktide tõhusaks jõustamiseks tehtud töö on sama oluline kui uute 

õigusaktide väljatöötamiseks tehtud töö; palub komisjonil parandada sellega seoses 

petitsioonide käsitlemist, vastates neile aegsasti ja põhjalikult; 

 

2. juhib tähelepanu uuringule „Monitoring the implementation of EU law: tools and 

challenges“1 (ELi õiguse rakendamise jälgimine: vahendid ja probleemid), mille 

petitsioonikomisjon tellis poliitikaosakonnalt C, ning kiidab heaks Euroopa Parlamendile 

tehtud konkreetsed soovitused meetmete võtmiseks; juhib tähelepanu poliitikaosakonnalt 

C tellitud ja hiljuti avaldatud uuringule „Effective Access to Justice“2 (Tõhus juurdepääs 

õiguskaitsele), milleks andsid alust mitme petitsiooni käsitlemise käigus tekkinud 

korduvad süüdistused; toetab komisjoni ettepanekut soodustada liikmesriikidele antavat 

õigusalast koolitust ELi õiguse valdkonnas, et tagada tehtavate otsuste järjepidevus ja 

seeläbi õiguste võrdne rakendamine kõikjal liidus; 

 

3. märgib, et petitsioonide esitajad viitavad väga sageli ELi õiguse rikkumisele ning juhib 

tähelepanu asjaolule, et 2016. aastal registreeriti palju siseturu, õigusküsimuste, 

põhiõiguste ja keskkonna valdkonnaga seotud petitsioone; 

 

4. rõhutab, et ELi õiguse nõuetekohane rakendamine on hädavajalik, et saavutada 

aluslepingutes ja teisestes õigusaktides määratletud ELi poliitikaeesmärgid, nagu ELi 

lepingu artiklis 2 sätestatud õigusriigi põhimõte; rõhutab, et mittejõustamine vähendab 

siseturu tõhusust, tekitab kulukaid tagajärgi, näiteks pöördumatut kahju keskkonnale, ning 

mõjutab otseselt ka üksikisikute õigusi ja kahjustab seega ELi usaldusväärsust ja mainet; 

sellega seoses toonitab, et rakendamine ja jõustamine tuginevad aluslepingutes sätestatud 

pädevuste jaotusele ning seetõttu jaguneb vastutus ELi õiguse rakendamise ja jõustamise 

eest liikmesriikide ja komisjoni vahel, kusjuures komisjon vastutab aluslepingute täitmise 

eest; juhib samal ajal tähelepanu asjaolule, et 2016. aasta paremat õigusloomet käsitleva 

institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt vastutavad kõik ELi institutsioonid ELi 

õiguse rakendamise ja jõustamise tagamise eest; 

 

5. väljendab heameelt komisjoni 2016. aasta aruande suurema läbipaistvuse ja põhjalikumate 

statistiliste andmete üle võrreldes varasemate aruannetega; peab sellegipoolest 

kahetsusväärseks, et aruandes puudub täpne teave selliste petitsioonide arvu kohta, mille 

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf  
2  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf
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põhjal algatati EU Piloti menetlus või rikkumismenetlus, ja palub komisjonil edastada 

sellekohane teave; märgib kahetsusega, et ei Euroopa Parlamenti ega petitsiooni esitajaid 

ei ole neisse menetlustesse kaasatud; kordab oma üleskutset komisjonile jagada Euroopa 

Parlamendiga teavet kõigi algatatud EU Piloti menetluste ja rikkumismenetluste kohta, et 

parandada läbipaistvust, kiirendada vaidluste lahendamist petitsioonikomisjoni kaudu, 

suurendada usaldust ELi projekti vastu ning lõppkokkuvõttes tugevdada EU Piloti 

menetluse õiguspärasust, eriti rikkumismenetluste korral; kutsub komisjoni üles edastama 

süstemaatiliselt teavet oma otsuste ja volinike kolleegiumi eri sammude kohta ning 

avalikustama pakettkohtumiste päevakorra ja peamised tulemused; tunnustab Euroopa 

Liidu Kohtu 2017. aasta mais kohtuasjades C-39/05, C-52/05 P ja C-562/14 P langetatud 

otsust, mille kohaselt EU Piloti menetlusega seotud dokumente ei tohiks üldsusele 

teatavaks teha, kui on oht, et avalikustamine võib mõjutada rikkumismenetluse laadi, 

muuta selle käiku või kahjustada selle eesmärke; palub komisjonil avalikustada 

liikmesriikidega vahetatud dokumendid, kui ohtu enam ei ole, konkreetsemalt pärast EU 

Piloti menetluste lõpetamist; toetab sellega seoses Euroopa Ombudsmani soovitust EU 

Piloti rikkumiseelsete juhtumite õigeaegsuse ja läbipaistvuse kohta; rõhutab, kui oluline 

on hoida kõiki asjaomaseid osalejaid kursis ja muuta EU Piloti protsessid läbipaistvamaks; 

peab kahetsusväärseks komisjoni vähest pühendumist küsimustele, mida Euroopa 

Parlamendi liikmed on tõstatanud EU Piloti menetluste raames, ning palub komisjonil 

teavitada petitsioonikomisjoni kõikidest uutest olulistest sammudest uurimismenetlustes ja 

jätkuvas dialoogis liikmesriikidega, kui need on seotud petitsioonidega, mille käsitlemine 

on pooleli; kordab oma üleskutset komisjonile lisada oma aastaaruandesse nii ELi 

määruste kui ka direktiivide rakendamise määr; 

 

6. on seisukohal, et kuna Euroopa Parlament on institutsioonidevahelise kokkuleppe järgi 

kaasvastutav ELi õiguse rakendamise ja jõustamise eest ning parlamendil on vastavalt ELi 

lepingu artiklile 14 poliitiline kontroll komisjoni üle, tuleks parlamenti automaatselt 

teavitada kõigist algatatud EU Piloti menetlustest ja rikkumismenetlustest ning tagada 

parlamendile piisav juurdepääs nende kahe menetlusega seotud dokumentidele, eriti kui 

need on seotud petitsioonidega, järgides samas juhtumite edukaks käsitlemiseks vajalikke 

konfidentsiaalsussätteid; 

 

7. tuletab meelde, et Euroopa Liit on rajatud õigusriigi põhimõttele, mille keskmes on ELi 

õiguse rakendamine ja jõustamine; seepärast palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta 

hilinenud ülevõtmise suhtes jõulisemaid meetmeid, et tagada direktiivide nõuetekohane ja 

õigeaegne ülevõtmine ning ELi õiguse täielik järgimine; võtab sellega seoses kohustuse 

soodustada õigusloomeprotsessis tihedamat koostööd ja tugevdada sidemeid riikide 

parlamentidega, eeskätt aidates võtta vastu õigusakte, millega võetakse ELi õigus 

nõuetekohaselt üle; rõhutab lisaks, kui olulised on petitsioonipõhised 

teabekogumismissioonid liikmesriikidesse eesmärgiga uurida paremini petitsioonide 

esitajate väiteid, kuna see on Euroopa Parlamendi jaoks nii oluline vahend, millega 

koguda tõendeid selle kohta, kas ELi õigust on konkreetses olukorras täiel määral järgitud, 

kui ka ainulaadne viis jõuda kodanikele lähemale ning näidata neile, et nende muresid 

võetakse tõsiselt; nõuab seepärast tungivalt, et komisjon võtaks nõuetekohaselt arvesse 

Euroopa Parlamendi teabekogumiskülastuste raporteid ja resolutsioone, mis põhinevad 

petitsioonidel; rõhutab vajadust järelmeetmete järele, et kõrvaldada liikmesriikides ELi 

õiguse kohaldamise ja rakendamisega seotud konkreetsed puudused; 

 

8. teeb ettepaneku, et liikmesriikide esindajad viibiksid rohkem petitsioonikomisjonis 
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toimuvate petitsioone käsitlevate arutelude juures; 

 

9. peab kiiduväärseks, et aruandes tutvustati komisjoni ELi õiguse kohaldamise järelevalve 

muudetud strateegiat, kuna vastav poliitika on esitatud 2016. aasta teatises „ELi õigus: 

parema kohaldamisega paremad tulemused“, ning võtab teadmiseks selle sisu; on mures 

komisjoni kavatsuse pärast suunata petitsioonide esitajad taotlema õiguskaitset riiklikul 

tasandil, kui kaebused ei puuduta laiemaid põhimõttelisi küsimusi, kui need ei tõstata 

süsteemseid küsimusi ning neid saab rahuldavalt käsitleda muude ELi või riikliku tasandi 

mehhanismide kaudu; väljendab muret asjaolu pärast, et komisjoni jõustamispoliitika 

eelnimetatud põhjendused võivad valmistada pettumuse kodanikele, kes otsivad ELilt ja 

eeskätt komisjonilt kui ELi lepingu artikli 17 kohaselt aluslepingute täitmise 

järelevalvajalt oma õiguste kaitset; palub komisjonil selgitada täpsemalt selle poliitika 

puhul oma prioriteete ning mõistet „laiemad põhimõttelised küsimused“; nõuab 

eelnimetatud jõustamispoliitika ülevaatamist, tagamaks, et see ei sea mingil juhul ohtu 

teatud juhtumite käsitlemist, mille tulemuslik lahendamine õnnestuks paremini ELi 

tasandil; võtab teadmiseks, et komisjon kavatseb käivitada EU Piloti menetluse vaid juhul, 

kui sellest võib antud juhtumi korral kasu olla, ning jätkata ELi õiguse rikkumiste 

uurimisel rikkumismenetlusi ilma EU Piloti menetlust kasutamata; on siiski mures asjaolu 

pärast, et kui sellist käsitlust rakendada juhtudel, mil eripäraste siseriiklike asjaolude või 

seotud huvide tõttu oleks sobivam kasutada ELi tasandi meetmeid, ei pruugi 

petitsioonides esitatud kaebuste uurimine tulemusi anda; märgib, et samal aastal käivitati 

varasemast märksa vähem EU Piloti menetlusi; 

 

10. märgib, et direktiive võetakse pidevalt ja üha sagedamine üle hilinemisega – 2016. aastal 

registreeriti 847 uut hilinenud ülevõtmisega seotud rikkumisjuhtumit, mis tähendas enam 

kui 60 % tõusu võrreldes eelneva aastaga ja tõi 2016. aasta lõpuks kaasa 868 hilinenud 

ülevõtmisega seotud menetluse algatamise; väljendab muret seoses Euroopa Liidu Kohtu 

otsuste järgimisega; märgib, et 95 rikkumisjuhtumi käsitlemine on ikka veel pooleli, kuigi 

Euroopa Liidu Kohus on teinud otsuse liikmesriikide suutmatuse kohta vastata nõuetele, 

ja komisjon on andnud vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 260 Euroopa Liidu 

Kohtusse vaid kolm juhtumit; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et komisjon on andnud 

artikli 260 alusel Euroopa Liidu Kohtusse väga vähe juhtumeid; nõuab teatamata jätmise 

juhtumite korral artikli 260 lõikes 3 sätestatud menetluse täielikku ja ranget rakendamist, 

et tagada õigeaegne ja tõhus õiguskaitsemehhanism; peab ülimalt oluliseks tagada 

Euroopa Liidu Kohtu otsuste täielik ja õigeaegne täitmine, sealhulgas vajaduse korral ELi 

toimimise lepingu artikli 279 rakendamine; palub komisjonil anda korrapäraselt aru 

edusammudest, mida liikmesriigid teevad Euroopa Liidu Kohtu otsuste järgimisel; 

 

11. märgib ära 2016. aastal komisjonile esitatud kaebuste suurema arvu (3783) ning 986 uue 

ja 1657 varem algatatud rikkumismenetluse; mõistab hukka praegused murettekitavad 

suundumused liikmesriikide ülevõtmise tulemuslikkuses ja selliste olukordade 

sagenemise, kus ELi õigust ei ole nõuetekohaselt või üldse kohaldatud, mis näitab, et ELi 

õigusaktide õigeaegne ja nõuetekohane rakendamine on jätkuvalt probleem; peab 

kahetsusväärseks, et 2016. aastal komisjonile esitatud 3783 kaebuse menetlemisega seotud 

teave ning eri etappides, eri liikmesriikide ja poliitikavaldkondade rikkumismenetluste 

pikkusega seotud teave ei ole üldsusele kättesaadav; nõuab jõustamispoliitika 

läbipaistvamat rakendamist; julgustab komisjoni olema teabe kogumisel ja kodanike 

probleemidele reageerimisel aktiivsem; 
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12. märgib, et 2016. aastal sai komisjon rekordarvu kaebusi – see ületas 2014. aasta taseme, 

mis 2015. aastal märkimisväärselt langes; peab kahetsusväärseks liikmesriikidepoolsest 

hilinenud ülevõtmisest tingitud rikkumisjuhtumite arvu järsku suurenemist (üle 50 %); 

toonitab tõsiasja, et pooleliolevate rikkumismenetluste üks peamistest 

poliitikavaldkondadest on jätkuvalt keskkond ning põhiprobleemideks on vee kvaliteet, 

jäätmekäitlus, õhu kvaliteet ja elurikkus;  

 

13. märgib ära ELi õiguse mitterahuldava kohaldamise liikmesriikides, mida näitab 

komisjonile saadetud kaebuste suur arv ja Euroopa Parlamendile edastatud arvukad 

petitsioonid; väljendab heameelt komisjoni 2016. aasta detsembri teatises väljendatud 

kavatsuse üle suurendada ennetavate vahendite, nagu pakettkohtumiste, rakendussuuniste, 

eksperdirühmade ja spetsialiseerunud võrgustike (nagu SOLVIT) kasutamist ning toetada 

ELi õiguse jõustamiseks liikmesriikide suutlikkuse suurendamist; palub komisjonil järgida 

selliste vahendite kasutamisel täiel määral hea ja tõhusa halduskorralduse põhimõtteid, 

nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 298 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta 

artiklis 41; kutsub komisjoni üles kasutama ELi toimimise lepingu artikli 197 sätteid, et 

rakendada seda uuendatud jõustamispoliitikat täielikus koostöös liikmesriikide ja Euroopa 

institutsioonidega; kutsub komisjoni ja nõukogu üles rakendama täielikult 2016. aasta 

institutsioonidevahelist parema õigusloome kokkulepet1 ja 2011. aasta ühist poliitilist 

deklaratsiooni selgitavate dokumentide kohta2; 

 

14. soovitab kehtestada kiireloomuliste ja komisjoni kiiret tegutsemist nõudvate ELi õiguse 

võimaliku rikkumise juhtumite jaoks lühiajalisemad kiirmenetlused; 

 

15. toonitab, kui oluline on esmaseid ja teiseseid õigusakte ja pehmet õigust hõlmava ELi 

õiguskorra terviklikkuse kaitse; sel põhjusel nõuab, et seadusandlikud ja muud algatused, 

mis on vajalikud selleks, et muuta Euroopa sotsiaalõiguste sammas kodanike jaoks 

reaalsuseks, võetaks vastu õigeaegselt; toonitab, et seadusandlike ja muude algatuste 

õigeaegse vastuvõtmise vajadust tunnistab nii Euroopa Komisjon kui ka Euroopa 

Parlament; 

 

16. märgib, et Eurobaromeetri standarduuringu nr 86 põhjal on ELi kodanike vaba liikumine – 

mille kohaselt saavad nad elada, töötada, õppida ja tegeleda ettevõtlusega kõikjal ELis – 

ELi kõige positiivsem saavutus ning enamik ELi kodanikke eelistab sellistes 

valdkondades nagu kaitse, ränne ja terrorism ühtset ELi poliitikat; tuletab meelde, et 

sellise poliitika eduks on ülimalt tähtis, et neid rakendataks kõigis liikmesriikides 

õigeaegselt ja ühtselt; märgib murega, et teatavad liikmesriigid eiravad oma varjupaiga- ja 

rändealaseid kohustusi, eriti varjupaigataotlejate ja sisserändajate ümberasustamise osas; 

rõhutab vajadust käsitleda teatavate liikmesriikide vahelist vähest solidaarsust varjupaiga 

ja rände valdkonnas, et kõik liikmesriigid täidaksid oma kohustusi; 

 

17. võtab teadmiseks komisjoni ennetava tegevuse ELi õiguse kohaldamisel parema 

õigusloome paketi raames ning liikmesriikidele uute direktiivide rakendamiskavade näol 

pakutava abi; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et liikmesriigid peaksid täitma oma 

kohustusi ühiselt vastu võetud eeskirjade jõustamisel ja vältima ELi õiguse rakendamisel 

ülereguleerimist, et mitte tekitada kodanikes ELi ja riiklike õigusaktide eristamisega 

                                                 
1 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 
2 ELT C 369, 17.12.2011, lk 14. 
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seoses segadust ega jätta muljet ELi poolsest ülereguleerimisest; 

 

18. avaldab kahetsust puuduste üle komisjoni suhtumises loomade heaolusse, kuna selles 

eiratakse tõsiseid vastuolusid, millest on teatanud arvukad kodanikud, kasutades oma 

petitsiooni esitamise õigust; kordab oma nõudmist käivitada ELi tasandil uus strateegia, et 

täita kõik olemasolevad lüngad ning tagada täielik ja tõhus loomade heaolu kaitse selge 

ning kõikehõlmava õigusraamistiku abil, mis vastab täielikult Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 13 nõuetele; 

 

19. kutsub komisjoni üles kontrollima põhjalikult petitsioone, mis on seotud sama kaubamärgi 

toiduainete kvaliteedierinevustega liikmesriikides; nõuab tungivalt, et komisjon lõpetaks 

ebaausad tavad ja veenduks, et kõiki tarbijaid koheldakse võrdselt; 

 

20. taunib asjaolu, et mõnes ELi liikmesriigis on kodanike õigust tervishoiule tõsiselt 

kahjustatud, kuna seal püsivad tõsised puudused ELi keskkonnaalaste õigusaktide 

jõustamisel ja rakendamisel, eelkõige seoses õhukvaliteedi piirväärtuste rakendamise, 

jäätmekäitluse ja reovee puhastitega; 

 

21. juhib tähelepanu asjaolule, et liikmesriigi ametliku keele või ametlike keelte alusel 

diskrimineerimine koolides ja avalikus halduses takistab vaba liikumist, mis on sätestatud 

ELi toimimise lepingu artikli 26 lõikes 2; palub komisjonil uurida seda siseturu nõuete 

rikkumist. 
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