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Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad ELi kodakondsust  
Euroopa Parlamendi 12. veebruari 2019. aasta resolutsioon aluslepingute nende sätete 
rakendamis kohta, mis käsitlevad ELi kodakondsust (2018/2111(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikleid 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 21 
ja 23 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikleid 8, 9, 10, 
15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 45, 46, 47, 48, 153 ja 165,

– võttes arvesse ELi lepingu artikleid 10 ja 11 ning artikli 10 lõiget 3, mille kohaselt igal 
kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatias,

– võttes arvesse ELi lepingu artikli 3 lõiget 2, milles on sätestatud isikute vaba liikumise 
õigus,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse mitmeaastast finantsraamistikku ajavahemikuks 2020–2027,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) 
nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete 
õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse 
määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 
68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 
90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ2,

– võttes arvesse nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 390/2014, millega 
kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa“3,

1 ELT L 145, 31.5.2001, lk 43.
2 ELT L 158, 30.4.2004, lk 77.
3 ELT L 115, 17.4.2014, lk 3.



– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määrust (EL) 
nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. aprilli 2016. aasta määrust 
(EL) 2016/589, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (EURESe 
võrgustik), töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ja tööturgude edasist 
integratsiooni ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 492/2011 ja (EL) 
nr 1296/20132,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta 
direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta 
direktiivi 2013/55/EL, millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust (EL) nr 1024/2012 siseturu 
infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta4, 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ELi 
tagasipöördumistunnistus ja tunnistatakse kehtetuks otsus 96/409/ÜVJP 
(COM(2018)0358),

– võttes arvesse nõukogu 20. aprilli 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/637, mis käsitleb 
koordineerimis- ja koostöömeetmeid, millega hõlbustatakse liidu esindamata kodanike 
konsulaarkaitset kolmandates riikides ning tunnistatakse kehtetuks otsus 95/553/EÜ5,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm (COM(2018)0383),

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2009. aasta teatist „Suunised direktiivi 2004/38/EÜ 
(mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada 
vabalt liikmesriikide territooriumil) ülevõtmise ja kohaldamise parandamiseks“ 
(COM(2009)0313),

– võttes arvesse komisjoni 24. jaanuaril 2017. aastal avaldatud aruannet „Kodanike 
õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus. 2017. aasta aruanne ELi 
kodakondsuse kohta“ (COM(2017)0030),

– võttes arvesse komisjoni 12. septembri 2018. aasta soovitust valimiskoostöö 
võrgustike, veebisisu läbipaistvuse, küberintsidentide eest kaitsmise ning väärinfo 
levitamise kampaaniate vastu võitlemise kohta Euroopa Parlamendi valimiste raames 
(C(2018)5949),

– võttes arvesse oma 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu toimimise 
parandamise kohta Lissaboni lepingu võimalusi kasutades6, 

1 ELT L 141, 27.5.2011, lk 1.
2 ELT L 107, 22.4.2016, lk 1.
3 ELT L 255, 30.9.2005, lk 22.
4 ELT L 354, 28.12.2013, lk 132.
5 ELT L 106, 24.4.2015, lk 1.
6 ELT C 252, 18.7.2018, lk 215.



– võttes arvesse oma 28. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni Euroopa kodanikualgatuse 
kohta1 ning ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
kodanikualgatuse kohta (COM(2017)0482),

– võttes arvesse oma 16. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni ELi kodakondsuse müügi 
kohta2,

– võttes arvesse oma 12. aprilli 2016. aasta resolutsiooni ELi käsitleva õppe kohta 
koolides3, 

– võttes arvesse oma 2. märtsi 2017. aasta resolutsiooni nõukogu 14. aprilli 2014. aasta 
määruse (EL) nr 390/2014 (millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 
programm „Kodanike Euroopa“) rakendamise kohta4, 

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2017. aasta resolutsioon ELi kodanike liikumis- ja 
töötamisvabaduse takistuste kohta siseturul5,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 31. jaanuari 2013. aasta arvamust „ELi 
kodakondsuse tugevdamine: kodanike valimisõiguste edendamine“, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi poliitikaosakonna C poolt 2016. aastal avaldatud 
uuringuid „ELi kodanike ja nende pereliikmete liikumis- ja elamisvabaduse 
takistused“,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta aruannet „Making EU 
citizens’ rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and related 
rights“,

– võttes arvesse Eurobaromeetri uuringu nr 89/2018 tulemusi,

 – võttes arvesse oma 7. veebruari 2018. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi 
koosseisu kohta6,

– võttes arvesse oma 4. juuli 2018. aasta seisukohta, mis käsitleb nõukogu otsuse 
eelnõu, millega muudetakse otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa 
Parlamenti valimist käsitlevat akti, mis on lisatud nõukogu 20. septembri 1976. aasta 
otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom („valimisi käsitlev akt“)7,

– võttes arvesse oma 7. veebruari 2018. aasta otsust Euroopa Parlamendi ja Euroopa 
Komisjoni suhete raamkokkuleppe muutmise kohta8;

– võttes arvesse oma 30. mai 2018. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta mitmeaastase 

1 ELT C 355, 20.10.2017, lk 17.
2 ELT C 482, 23.12.2016, lk 117.
3 ELT C 58, 15.2.2018, lk 57.
4 ELT C 263, 25.7.2018, lk 28.
5 ELT C 263, 25.7.2018, lk 98.
6 ELT C 463, 21.12.2018, lk 83.
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0282.
8 ELT C 463, 21.12.2018, lk 89.



finantsraamistiku ja omavahendite kohta1,

– võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta resolutsiooni mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks2 ,

– võttes arvesse komisjoni 12. septembri 2018. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
vabade ja õiglaste Euroopa Parlamendi valimiste kindlustamise kohta 
(COM(2018)0637),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52 ning esimeeste konverentsi 12. detsembri 
2002. aasta otsuse (mis käsitleb algatusraportite koostamise loa andmise korda) 
artikli 1 punkti 1 alapunkti e ja 3. lisa,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamusi (A8-0041/2019),

A. arvestades, et liidu kodakondsus ja sellega seotud õigused kehtestati algselt 
1992. aastal Maastrichti lepinguga ning neid tugevdati Lissaboni lepinguga, mis 
jõustus detsembris 2009, kuid neid on ainult osaliselt rakendatud;

B. arvestades, et õigused, alusväärtused ja põhimõtted, millel liit rajaneb ja mida 
rõhutatakse ELi lepingu artiklites 2 ja 6, asetavad kodanikud Euroopa ülesehitamise 
protsessi keskmesse; arvestades, et Euroopa tuleviku arutelus tuleb seega mõelda ka 
meie ühise identiteedi tugevusele;

C. arvestades, et ELi institutsioonide ja otsustamisprotsesside läbipaistvuse, terviklikkuse 
ja vastutuse põhimõtted, mis tulenevad Euroopa Liidu lepingu artiklitest 10 ja 11 ning 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklist 41, on kodakondsuse mõiste olulised osad, 
mis on vajalikud liidu kui terviku usaldusväärsuse saavutamiseks ja tugevdamiseks; 
arvestades, et mitmes liidu poliitikavaldkonnas ajutiste ja valitsustevaheliste meetmete 
ja vahendite kasutamine ning otsuste tegemine mitteametlikes organites, hiilides 
ametlikest institutsioonidest mööda ja viies seadusandliku tavamenetluse neist välja, 
võib eelnimetatud põhimõtteid tõsiselt kahjustada;

D. arvestades, et ELil on olnud raskusi arvukate kriiside lahendamisel ning sellel on 
tõsised sotsiaal-majanduslikud tagajärjed, mille tulemusel on esile kerkinud 
ainuõiguslikul identiteedil ja ülimuslikkuse kriteeriumidel põhinevad populistlikud ja 
natsionalistlikud ideoloogiad, mis on vastuolus Euroopa väärtustega;

E. arvestades, et eri kriiside puudulik haldamine on süvendanud kodanike pettmust 
mõnedes ELi integratsiooniprojekti tulemustes; arvestades, et väga tähtis on tagada, et 
kodanikud peaksid liidu kodakondsust kõrgelt hinnatud eeliseks, ning et selleks tuleb 
muu hulgas taastada usaldus ELi projekti vastu, seades esikohale kõigi kodanike 
õiguste edendamise, sealhulgas kodaniku-, poliitilised ja sotsiaalsed õigused, 
parandades demokraatia kvaliteeti liidus, põhiõiguste ja -vabaduste tegelikku 
kasutamist ning iga kodaniku võimalust liidu demokraatlikust elust osa võtta, nähes 
ühtlasi ette kodanikuühiskonna suurema osalemise otsustus- ja 

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0226.
2  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.



rakendamisprotsessides;

F. arvestades, et Euroopa kodanikualgatuse praeguse läbivaatamise eesmärk on muuta 
see tulemuslikumaks ning edendada osalusdemokraatiat ja kodanikuaktiivsust;

G. arvestades, et ELi kodakondsus saadakse liikmesriigi kodakondsuse kaudu, mida 
reguleeritakse liikmesriikide seadustega; arvestades, et samas on ELi kodakondsusest 
tulenevad õigused ja kohustused sätestatud liidu õiguses ja ei sõltu liikmesriikidest, 
mistõttu liikmesriigid ei saa neid põhjendamatult piirata;

H. arvestades, et seoses riigi kodakondsuse saamisega peaksid liikmesriigid järgima ELi 
õiguse põhimõtteid, nagu proportsionaalsus, õigusriik ja diskrimineerimiskeeld, mida 
on põhjalikult käsitletud Euroopa Liidu Kohtu praktikas;

I. arvestades, et Brexiti väljavaade on näidanud liidu kodakondsusega seotud õiguste 
tähtsust, eriti noorte eurooplaste jaoks, ja nende õiguste rolli miljonite ELi kodanike 
elus, ning on suurendanud ka liidus teadlikkust selliste õiguste kaotamise 
võimalikkusest mõlemal poolel;

J. arvestades, et 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimiste valimisosalus oli keskmiselt 
42,6 %; arvestades, et viimase Eurobaromeetri uuringu kohaselt teadis vaid 19 % 
küsitletud eurooplastest järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste toimumise kuupäeva;

K. arvestades, et ELi kodanikud ei ole peaaegu üldse teadlikud Europe Directi büroodest, 
mille peamine ülesanne on ometi teabe jagamine;

L. arvestades, et kogu ELis on üle 400 Europe Directi teabekeskuse, mis annavad oma 
panuse komisjoni tegevusse kodanikele otsest huvi pakkuva Euroopa Liidu poliitika 
tutvustamisel ja mille peamine eesmärk on suhelda kodanikega kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil;

M. arvestades, et kodakondsuse mõiste määratleb kodanike suhted poliitilise 
kogukonnaga, sealhulgas nende õigused, kohustused ja vastutuse; arvestades, et ELi 
toimimise lepingu artikkel 20 annab liidu kodanikele õiguse hääletada ja kandideerida 
Euroopa Parlamendi valimistel ja kohalikel valimistel oma elukohajärgses 
liikmesriigis selle riigi kodanikega võrdsetel tingimustel;

N. arvestades, et Euroopa kodanikud on Euroopa Parlamendis otseselt esindatud ja iga 
kodanik peab saama ELi institutsioonidelt võrdset tähelepanu; arvestades, et ELi 
toimimise lepingu artiklis 8 kehtestatakse soolise aspekti arvestamise põhimõte, 
märkides, et kõigi liidu meetmete eesmärk on meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine 
ja võrdõiguslikkuse edendamine;

O. arvestades, et Euroopa Liidu Kohus on mitmel puhul otsustanud, et liidu 
kodakondsusest tulenevaid õigusi võivad liikmesriigi kodanikud kasutada ka oma 
koduriigis1; 

1 Näiteks: kohtuotsus, Euroopa Kohus, 8. märts 2011, Gerardo Ruiz Zambrano vs. 
Office national de l’emploi (ONEM), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124, kohtuotsus, 
Euroopa Kohus, 2. märts 2010, Janko Rottman vs. Freistaat Bayern, C-135/08, 
ECLI:EU:C:2010:104, kohtuotsus, Euroopa Kohus, 5. mai 2011, Shirley McCarthy vs. 



P. arvestades, et mõni liikmesriik pakub kodakondsuse saamiseks nn kuldviisade 
programme ja investeerimisskeeme;

Q. arvestades, et liikumisvabadus annab ELi kodanikele võimaluse reisida, õppida, 
töötada ja elada teistes ELi riikides; arvestades, et teises liikmesriigis elamise õigust 
kasutab rohkem kui 16 miljonit eurooplast;

R. arvestades, et õigus liikumisvabadusele on ELi kodakondsuse keskne õigus, mis 
täiendab teisi liidu siseturu vabadusi; arvestades, et Euroopa noortele on 
liikumisvabadus eriti südamelähedane ning et seda vabadust peetakse liidu kõige 
positiivsemaks saavutuseks lisaks rahu tagamisele Euroopas;

S. arvestades, et direktiivi 2004/38/EÜ rakendamisel on esinenud praktilisi raskusi ja 
eurooplastel võib olla endiselt raske teise liikmesriiki kolida või seal elada 
diskrimineerimise tõttu, mida põhjustavad kodakondsuse, riiki sisenemise või seal 
elamisega seotud nõuded; arvestades, et on olemas mahukas Euroopa Kohtu praktika, 
mille eesmärk on selgitada liikuvatele ELi kodanikele olulisi põhimõisteid;

T. arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklitega 20 ja 23 on tagatud õigus 
konsulaarkaitsele ning seetõttu on ELi kodanikel sellise kolmanda riigi territooriumil, 
kus nende kodakondsusjärgne liikmesriik ei ole esindatud, õigus saada kaitset mis 
tahes teiselt liikmesriigilt samadel tingimustel nagu selle riigi kodanikud; arvestades, 
et kolmandates riikides ette tulevad hädaolukorrad, loodusõnnetused või 
terrorirünnakud võivad mõjutada ka Euroopa kodanikke, kes on pärit liikmesriigist, 
millel ei ole selles riigis esindust;

U. arvestades, et 2017. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta lubas komisjon 
korraldada kogu liidus ELi kodakondsuse teemalise teabekampaania, et aidata 
kodanikel oma õigusi paremini mõista; arvestades, et kohustust ELi kodanikke 
paremini nende õigustest ja kohustustest teavitada tuleb jagada ka liikmesriikide ja 
kodanikuühiskonnaga;

V. arvestades, et komisjoni 2017. aasta ELi kodakondsuse aruande kohaselt on alates 
2012. aastast üha rohkem inimesi teatanud, et neid on mingil viisil diskrimineeritud;

W. arvestades, et Schengeni ala loomine ja Schengeni acquis’ lõimimine ELi raamistikku 
on oluliselt tõhustanud liikumisvabadust liidu piires ja on ühtlasi üks Euroopa 
integratsiooniprotsessi suurimaid saavutusi; 

X. arvestades, et Euroopa kodakondsuse kehtestamine on Euroopa projekti saavutus, 
mille kõiki võimalusi ei ole veel ära kasutatud; rõhutab, et see on ainulaadne nähtus, 
millesarnast ei leidu kuskil mujal maailmas;

1. on seisukohal, et mitte kõigi ELi kodakondsust käsitlevate sätete rakendamisel ei ole 
veel saavutatud nende täielikku mõju, kuigi see võimaldaks tugevdada Euroopa 
identiteeti; rõhutab, et liidu kodakondsuse loomine on tõestanud, et kodakondsus, 
mida ei määra rahvus, on võimalik ja et see loob poliitilise valdkonna, millest 
tulenevad õigused ja kohustused, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu, mitte riigi 

Secretary of State for the Home Department, C-434/09, ECLI:EU:C:2011:277, ja 
kohtuotsus, Euroopa Kohus, 15. november 2011, Murat Decreci and Others vs. 
Bundesministerium für Inneres, C-256/11, ECLI:EU:C:2011:734.



õigusega; kutsub liidu institutsioone üles võtma vajalikke meetmeid, et parandada 
aluslepingute sätete rakendamist, mis käsitlevad kodakondsust, samuti Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta sätete rakendamist, kohaldamisala ja mõjusust; juhib tähelepanu 
sellele, et Euroopa kodanikud ei ole liidu kodakondsusest tulenevatest õigustest 
täielikult teadlikud;

2. tuletab meelde, et ELi kodakondsus täiendab liikmesriigi kodakondsust; rõhutab, et 
ELi kodakondsus võimaldab kodanikule eri identiteetide täiendavust ning et 
natsionalistlikud ja populistlikud ideoloogiad takistavad seda; on seisukohal, et 
kodanikuaktiivsus ja kodanikuosaluse soodustamine tugevdab otsustavalt poliitilisse 
projekti kuulumise tunnet, süvendab ühise Euroopa identiteedi tunnetamist, 
vastastikust mõistmist, kultuuridevahelist dialoogi ja riikide koostööd ning aitab 
ehitada avatud, kaasavat, sidusat ja vastupanuvõimelist ühiskonda;

3. on seisukohal, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta täielik rakendamine ELi 
institutsioonide, organite ja asutuste poolt ning selles sätestatud õiguste ja põhimõtete 
aktiivne edendamine on oluline, sest tagab kodanike tulemusliku osalemise ELi 
demokraatlikus protsessis ning annab ELi toimimise lepingu artikli 20 sätetele 
konkreetsuse;

4. rõhutab, et liidu kodakondsusest tulenevat õiguste ja kohustuste kogumit ei tohi 
põhjendamatult piirata; nõuab sellega seoses tungivalt, et liikmesriigid kasutaksid oma 
eelisõigust anda kodakondsus õiglase koostöö vaimus, sealhulgas juhtudel, kui 
tegemist on ELi kodanike lastega, kellel on raskusi kodakondsuse saamise 
kriteeriumide täitmisega vastavalt riiklikele õigusnormidele; rõhutab, et 
kodanikuõiguste edukas kasutamine eeldab, et kaitstakse ja edendatakse kõiki 
põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja vabadusi, sealhulgas puuetega inimeste puhul, 
kes peaksid saama oma põhiõigusi kasutada võrdselt kõigi teiste kodanikega, ning et 
arvestatakse soolist aspekti, tagamaks, et naised saavad ELi kodakondsusega seotud 
õigusi täielikult kasutada;

5. tuletab meelde, et liidu kodakondsusel on ka laiem mõju ja see annab õigused 
demokraatliku osaluse valdkonnas, mis on tuletatud Euroopa Liidu lepingu artiklitest 
10 ja 11; rõhutab, et liidu demokraatlikus elus osalemise õiguse teostamiseks tuleks 
otsuseid teha nii avalikult ja kodanikulähedaselt kui võimalik ning seetõttu on oluline 
tagada otsustamisel ja korruptsioonivastases võitluses vajalik läbipaistvus;

6. peab kahetsusväärseks erandeid, mida mõni liikmesriik on mõnest aluslepingute osast 
teinud, sest see kahjustab kodanike õigusi ja tekitab neis erinevusi, kuigi need peaksid 
ELi aluslepingute kohaselt olema võrdsed;

7. märgib, et programm „Erasmus+“, õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm ning programm „Kodanike Euroopa“ toovad ELi kodanikele ja eelkõige 
noortele suurt kasu, suurendades nende teadlikkust oma seisundist ELi kodanikuna ja 
teadmisi sellest seisundist ja selle alusväärtustest tulenevate õiguste kohta; on 
seisukohal, et Euroopa vabatahtliku tegevuse programmidel, näiteks Euroopa 
vabatahtlik teenistus ja Euroopa solidaarsuskorpus, on Euroopa kodakondsuse 
kujundamisel samuti tähtis osa; rõhutab selliste programmide tähtsust, eriti noorte 
hulgas, ja nõuab nende rahaliste vahendite suurendamist;



Poliitilised õigused

8. tunneb muret valimisaktiivsuse vähenemise pärast nii riiklikel kui ka Euroopa 
Parlamendi valimistel; on veendunud, et ELi avaliku sfääri tugevdamine ja Euroopa 
kodakondsuse täielik rakendamine võib aidata selle suundumuse ümber pöörata, 
suurendades kodanikes Euroopa kogukonda kuulumise tunnet ja tugevdades 
esindusdemokraatiat;

9. tunnustab komisjoni püüdlusi edendada programme, mis tugevdavad Euroopa 
kodakondsust ja kodanike teadlikkust oma poliitilistest õigustest; märgib siiski, et ELi 
toimimise lepingu artikli 165 rakendamisel, mis on kodanike hariduses Euroopa 
mõõtme edendamise õiguslik alus, on tehtud vähe edusamme; peab väga oluliseks 
toetada kodanike osalemist ELi demokraatlikus elus ja on veendunud, et eelkõige 
tuleb haridussüsteemides välja töötada ELi õppekavad, et jätkata liidu kodakondsuse 
potentsiaali elluviimist;

10. kordab taas, kui taunimisväärne on asjaolu, et mõned ELi kodanikud on oma 
kodakondsusjärgses liikmesriigis valimisõigusest ilma jäetud ega saa osaleda ka oma 
elukohaliikmesriigi parlamendivalimistel; rõhutab, et teises liikmesriigis elamisest 
tulenev valimisõiguse kaotus võib vähendada kodanike soovi kolida teise liikmesriiki 
ning võib seetõttu endast kujutada ELi toimimise lepingu artikli 18 rikkumist; 

11. on seisukohal, et esindusdemokraatia süsteemis on oluline tagada ELi institutsioonide 
nõuetekohane toimimine, et kaitsta kõiki ELi kodanike poliitilisi õigusi; rõhutab, kui 
oluline on ELi kodakondsuse mõiste tugevdamiseks liidu kodakondsust ja sellest 
tulenevaid õigusi käsitleva teabe kättesaadavus kõigis Euroopa Liidu ametlikes 
keeltes; taunib asjaolu, et alates Lissaboni lepingu jõustumisest ei ole veel täielikult 
rakendatud ELi toimimise lepingu artikli 15 lõiget 3, millest sai dokumentide 
üldkättesaadavuse õiguslik alus ja millega laiendatakse juurdepääsureegleid kõigile 
liidu institutsioonidele, organitele ja ametitele; leiab, et liikmesriigid on uute reeglite 
paremale rakendamisele pidevalt takistusi teinud; 

Liikumisvabadus

12. väljendab heameelt eeliste üle, mida vaba liikumine ELi kodanikele ja liikmesriikide 
majandusele annab; juhib tähelepanu asjaolule, et direktiivist 2004/38/EÜ (mis 
käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil) tulenevaid õigusi ei tunta alati ja neid ei järgita, ning see 
takistab ELi kodanike ja nende perekondade vaba liikumist ja elamist ning põhjustab 
nende diskrimineerimist; tuletab meelde liikmesriikide kohustust kaitsta samasooliste 
abikaasade liikumisvabadust, sealhulgas perekonna taasühinemise õigust;

13. on mures selle pärast, et direktiivi 2004/38/EÜ teatavate sätete ja tingimuste 
tõlgendamine liikmesriikide kohtutes ei erine mitte ainult liikmesriigiti, vaid mõnikord 
ka sama jurisdiktsiooni piires; märgib murega, et riiklikud ametiasutused ei ole 
direktiiviga 2004/38/EÜ kehtestatud õigustest ja kohustustest alati täiesti teadlikud;

14. rõhutab, et teabe puudumine või eksliku või segase teabe andmine pereliikmete 
viisanõuete ja elamisõiguse kohta on tõsine probleem; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
tagaksid riiki sisenemise ja seal elamise õigust piiravate tarbetute tõkete kõrvaldamise, 
eelkõige kolmandate riikide kodanike puhul, kes on ELi kodanike pereliikmed;



15. tunneb muret raskuste pärast, millega kodanikud kokku puutuvad, püüdes saavutada 
oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamist teistes liidu liikmesriikides; on veendunud, et 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise direktiiv ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistik on 
aidanud liikmesriikides kvalifikatsiooni tunnustamist parandada; on samuti 
veendunud, et kutseoskuste tunnustamine on väga tähtis, et tagada nii üliõpilaste kui 
ka spetsialistide suurem liikuvus; kutsub komisjoni üles ka edaspidi võimaluste piires 
kutseoskuste tunnustamisele kaasa aitama;

16. tunneb tõsist muret seoses Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uuringuga, mille kohaselt 
diskrimineerimist esineb töö otsimisel, juurdepääsul mitmesugustele teenustele, nagu 
auto või korteri üürimine või teatavad pangandusteenused, ning hariduse ja 
maksustamise valdkonnas; rõhutab, et kodakondsuse alusel diskrimineerimine võib 
liidu kodanike vaba liikumist takistada; kutsub ELi ja liikmesriike üles selliseid 
diskrimineerimisjuhtumeid eriti hoolikalt jälgima ja nende ennetamiseks otsustavalt 
tegutsema;

17. rõhutab liikuvuse rolli noorte isiklikus arengus, sest see tõhustab õppimist ja 
kultuurilist vastastikmõju ning suurendab kodanikuaktiivsuse ja selle praktiseerimise 
mõistmist; ergutab liikmesriike toetama ELi programme, millega edendatakse 
liikuvust;

18. mõistab kultuuri, kunsti ja teaduse tähtsust aktiivseks ELi kodanikuks olemise 
lahutamatu osana; rõhutab nende valdkondade rolli liidu kodanike ühistunde ja 
vastastikuse mõistmise tugevdamisel ning kultuuride dialoogi ergutamisel;

Konsulaarkaitse

19. märgib, et praegu elab väljaspool ELi peaaegu seitse miljonit ELi kodanikku ning 
aastaks 2020 kasvab nende arv eeldatavasti vähemalt 10 miljonini;

20. on seisukohal, et õigus konsulaarkaitsele on kasulik kõigile ELi kodanikele, ning 
tuletab meelde, et nõukogu direktiivis (EL) 2015/637 tõlgendatakse konsulaarkaitset 
võimalikult laialt, st mis tahes konsulaarabina; rõhutab, et neid õigusi tuntakse endiselt 
vähe; 

21. palub komisjonil avaldada hinnang nõukogu direktiivi (EL) 2015/637 rakendamise 
kohta ja algatada vajaduse korral rikkumismenetlused; palub liikmesriikidel välja 
töötada hädaolukordade protokollid, võttes arvesse esindamata kodanikke, et 
parandada hädaolukordades toimuva teabevahetuse kooskõlastatust teiste 
liikmesriikide esinduste ja ELi delegatsioonidega; tuletab meelde oma ammust 
nõudmist suurendada kolmandates riikides asuvate ELi delegatsioonide rolli ning 
rõhutab lisaväärtust, mida ELi diplomaatiline võrgustik neis riikides võib anda;

Petitsioon Euroopa Parlamendile ja kaebus Euroopa Ombudsmanile

22. rõhutab, kui tähtis on ELi toimimise lepingu artikliga 227 ja põhiõiguste harta 
artikliga 44 kehtestatud õigus esitada petitsioone, samuti ELi toimimise lepingu 
artikliga 228 ja põhiõiguste harta artikliga 43 antud õigus pöörduda ombudsmani 
poole; tunnustab Euroopa ombudsmani tegevust võitluses liidu institutsioonide, 
organite ja asutuste haldusomavoli vastu, eelkõige läbipaistvuse valdkonnas; rõhutab, 
et liidu demokraatia nõuetekohaseks toimimiseks ja selles osalemiseks on tähtis 



läbipaistvus, sest see loob kodanikes usaldust; toetab sellega seoses ombudsmani 
hiljutises eriaruandes esitatud soovitusi nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse 
kohta;

Soovitused

23. soovitab komisjonil kasutada oma ELi toimimise lepingu artikli 258 kohast eelisõigust 
ja paluda Euroopa Liidu Kohtul otsustada, kas valimisõigusest ilmajätmist teises ELi 
liikmesriigis elamise tõttu tuleks käsitada liikumis- ja elukohavabaduse rikkumisena; 
kutsub taas liikmesriike üles rakendama Veneetsia komisjoni hea valimistava eeskirju, 
mis hõlmab ka välismaal elavate kodanike valimisõiguse tagamist riikide 
parlamendivalimistel;

24. teeb ettepaneku, et komisjon laiendaks ELi toimimise lepingu artiklis 25 sätestatud 
menetluse kaudu ELi toimimise lepingu artikli 20 lõikes 2 loetletud õigusi, et ELi 
kodanikud saaksid valida, kas hääletada oma kodakondsus- või elukohajärgses 
liikmesriigis, ning et seda laiendataks kõigile valimistele kooskõlas iga liikmesriigi 
põhiseaduslike võimalustega;

25. kutsub liikmesriike üles võtma kohalikul ja riiklikul tasandil kasutusele e-demokraatia 
vahendeid ning integreerima need nõuetekohaselt poliitilisse protsessi, hõlbustades nii 
kodanike kui ka elanike demokraatlikku osalemist;

26. on seisukohal, et Euroopa kodanikualgatuse õigusraamistiku läbivaatamine pakub 
võimalust suurendada kodanike osalemist ELi poliitika kujundamisel, kui vähendada 
selle vahendi bürokraatlikkust ja suurendada selle kättesaadavust;

27. palub komisjonil välja kujundada töökindlamad tavad eduka Euroopa 
kodanikualgatuse korral poliitiliste ja õiguslike järelmeetmete võtmiseks;

28. nõuab tungivalt, et rohkem ressursse investeeritaks täiendavatesse programmidesse ja 
algatustesse, mille eesmärk on edendada Euroopa avalikku ruumi, kus kodanike 
identiteedimudelisse kuulub põhiõiguste ja -vabaduste kasutamine, sotsiaalne heaolu 
ja Euroopa väärtuste järgimine; kiidab heaks õiguste ja väärtuste programmi kui 
väärtusliku näite sellest, kuidas liit aktiivselt toetab oma väärtusi ja õigusi, mis 
tulenevad ELi kodakondsusest ja on sätestatud aluslepingutes, sealhulgas toetades 
kodanikuühiskonna organisatsioone, kes neid õigusi ja väärtusi edendavad ja 
kaitsevad; rõhutab, et tähtis on säilitada õiguste ja väärtuste programmi praegune 
eelarve; on kindlalt vastu selle vähendamisele komisjoni kavandatud uues 
mitmeaastases finantsraamistikus aastateks 2021–2027;

29. soovitab tungivalt, et Euroopa erakonnad ja nende liikmed tagaksid 2019. aasta 
Euroopa Parlamendi valimistel kandidaatide sooliselt tasakaalustatud esindatuse, 
kasutades kas sooliselt koosseisult võrdseid nimekirju või muid võrdväärseid 
meetodeid;

30. teeb ettepaneku märgatavalt suurendada Europe Directi büroode nähtavust; rõhutab, et 
need bürood peaksid toimima vahendajana, tehes koostööd liikmesriikide 
haldusasutuste ja kodanikuühiskonnaga (sealhulgas ametiühingute, ettevõtjate 
ühenduste ning avaliku ja erasektori asutustega), et Euroopa kodanikke aktiivselt 
teavitada nende õigustest ja kohustustest ning edendada kodanike kohalikku osalemist 



Euroopa Liidu demokraatlikus elus; ergutab liikmesriike ning piirkondliku ja kohaliku 
tasandi üksusi nende büroodega aktiivselt koostööd tegema; rõhutab, et Europe Directi 
bürood võiksid luua koostoimet selliste programmidega nagu „Kodanike Euroopa“; 
palub komisjonil tagada, et need bürood vahendaksid kogu vajalikku teavet, mis 
võimaldab ELi kodanikel oma õigusi kasutada, ning hõlbustaksid ELi kodanikuõiguste 
kasutamist; on veendunud, et SOLVITi teenust tuleks veelgi lihtsustada, et tõhusamalt 
kaitsta ELi kodanike õigusi enne, kui nad taotlevad mis tahes kohtu- või 
haldusmeetmete võtmist;

31. sellega seoses kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut, mis tugevdaks nii Europe 
Directi büroode rolli kui ka ELi kodakondsuse kasutamist, võttes aluseks 
direktiivi 2014/54/EL kohaldamisel töötajatele antud õigused, sealhulgas liidu 
kodanike õigus kaitsele diskrimineerimise eest, hääleõiguse kasutamine vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 22 ning vaba liikumise õigus vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklile 21 ja direktiivile 2004/38/EÜ, samuti nende perekonnaliikmete vaba 
liikumise õigus;

32. palub komisjonil süstemaatiliselt tegutseda, kui liikmesriigid rikuvad 
direktiivi 2004/38/EÜ, ning nõuab ELi suuniste uuendamist liidu kodanikke 
mõjutavate õigusaktide kohaldamiseks ja tõlgendamiseks, et võtta arvesse Euroopa 
Liidu Kohtu hiljutist tegevust, tagades seega ELi õiguse täieliku järgimise;

33. nõuab soolise aspekti järjekindlat arvestamist kogu ELi tegevuses, eelkõige liidu 
kodakondsusega seotud õigusaktide vastuvõtmisel ja meetmete rakendamisel;

34. tuletab meelde, et Euroopa Parlament on alates 2014. aastast mitu korda väljendanud 
muret selle pärast, et iga riiklik kava, mis hõlmab ELi kodakondsuse otsest või 
kaudset müüki, õõnestab Euroopa kodakondsuse ideed; palub komisjonil selliseid 
kavasid jälgida ja koostada liidu kodakondsuse andmise riiklike kavade kohta aruanne, 
nagu on ette nähtud ELi kodakondsuse 2017. aasta aruandes;

35.  Avaldab kahetsust, et komisjoni 2017. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta ei 
viidata Euroopa Liidu põhiõiguste hartale, õigusele esitada petitsioone, õigusele 
pöörduda Euroopa Ombudsmani poole, dokumentidele juurdepääsu õigusele ega 
Euroopa kodanikualgatuse toetamise õigusele; kutsub komisjoni üles pöörama täit 
tähelepanu harta sätetele ja käsitlema loetletud puudusi järgmisel hindamisel; 

36. rõhutab, et üha suureneb Euroopa kodanike arv, kes on sattunud terroriaktide ohvriks 
riigis, mis ei ole nende kodumaa, ja nõuab seetõttu tungivalt, et liikmesriikides 
töötataks kiiresti välja protokollid teise liikmesriigi kodanike aitamise kohta terroriakti 
korral, kooskõlas terrorismivastast võitlust käsitleva direktiiviga (EL) 2017/541;

37. teeb liikmesriikidele ettepaneku kehtestada 9. mail Euroopa püha, et tugevdada 
Euroopa ühtekuuluvustunnet ning luua ruumi kodanikuliikumiste ja tegevuse jaoks;

38. kordab oma üleskutset, et komisjon teeks ettepaneku rakendada Euroopa Parlamendi 
soovitused ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi kohta;

39.  on kindlalt veendunud, et diskrimineerimiskeelu põhimõte on ELi lepingu artikli 2 
kohaselt Euroopa kodakondsuse nurgakivi ning nii ELi õiguse üldpõhimõte kui ka 
põhiväärtus; nõuab tungivalt, et nõukogu viiks lõpule ELi horisontaalse 



diskrimineerimisvastase direktiivi vastuvõtmise, et tagada liidus veelgi kindlamalt 
põhiõigused, võttes vastu konkreetsed ELi õigusaktid, millega horisontaalses 
lähenemisviisis täielikult rakendataks ELi toimimise lepingu artiklid 18 ja 19; peab 
kahetsusväärseks, et nõukogu blokeerib endiselt diskrimineerimisvastast direktiivi, 
mille vastuvõtmise ettepaneku komisjon esitas juba kümme aastat tagasi;

40. tuletab meelde aluslepingutes sätestatud kohustust ühineda Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga (ECHR); palub komisjonil teha vajalikud 
sammud, et viia lõpule liidu ühinemine ECHRiga ja ühineda Euroopa sotsiaalhartaga;

41. rõhutab, et kvaliteetne (ametlik ja mitteametlik) kodanikuharidus on igas vanuses 
inimestele otsustavalt tähtis, et nad võiksid täie kindlusega oma demokraatlikke 
kodanikuõigusi rakendada ja et tagada demokraatliku ühiskonna nõuetekohane 
toimimine; märgib, et ainult pidev hariduspüüdlus võib tagada arvukama osalemise 
Euroopa tasandi valimistel ning parandada Euroopas kultuuridevahelist mõistmist ja 
solidaarsust, ületades diskrimineerimise, eelarvamused ja soolise ebavõrdsuse; 
soovitab kasutada ELi toimimise lepingu artikleid 165, 166 ja 167 kui õiguslikku alust 
hariduse, kutseõppe ja noortepoliitika võimaluste uurimiseks;

42. tuletab meelde Euroopa tasandi erakondade panust euroopaliku poliitilise teadvuse 
kujundamisse ja liidu kodanike tahte väljendamisse (ELi lepingu artikli 10 lõige 4); 
nõuab seetõttu, et igal ELi kodanikul oleks võimalik otse taotleda Euroopa tasandi 
erakonna liikmeks saamist;

43. tuletab meelde vajadust edendada Euroopa Parlamendi valimiste Euroopa mõõdet, et 
aidata kaasa parlamendi võimalikule edasisele tööle algatusõiguse kasutamise teel 
vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 225; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
uutele pingutustele, et edendada Euroopa kodanike kodanikuõigusi, sealhulgas neid, 
mis on seotud hääleõigusega; rõhutab, et parem ja konkreetsem teave ELi poliitika 
kohta ja liidu õigusaktide mõju kohta kodanike igapäevaelule suurendaks Euroopa 
Parlamendi valimistel osalemist; tuletab meelde vajadust edendada osalemist Euroopa 
Parlamendi valimistel, suurendades Euroopa tasandi erakondade nähtavust; kordab, et 
Euroopa Parlamendi valimistel osalemise edendamine on kodanike, liikmesriikide ja 
ELi ühine vastutus; rõhutab vajadust teavitada kodanikke hiljutisest valimisseaduse 
reformist ja esikandidaatide protsessist; rõhutab selle positsiooni poliitilist tähtsust ja 
sümboolset tähendust ELi kodakondsuse tugevdamise seisukohast;

44. tuletab meelde, et Euroopa Parlament on kogu liidu parlament, kellel on oluline roll 
ELi poliitiliste institutsioonide seaduslikkuse tagamisel, sest nõuetekohase 
parlamentaarse kontrolli abil tagab ta nende vastutuse oma tegevuse eest; nõuab 
seetõttu tungivalt, et parlamendi seadusandlikud volitused ja järelevalveõigused tuleb 
tagada ning neid tuleb kindlustada ja tugevdada;

45. tuletab meelde komisjoni suuniseid liidu andmekaitseõiguse kohaldamise kohta 
valimiste kontekstis ning komisjoni 12. septembri 2018. aasta teatist vabade ja õiglaste 
valimiste tagamise kohta Euroopas (COM(2018)0637); nõuab, et tehtaks kõik 
võimalik, tagamaks, et valimised toimuvad ilma kuritarvitusliku sekkumiseta; rõhutab 
kindlaksmääratud ELi poliitika vajalikkust, et kummutada Euroopa-vastast 
propagandat ja sihilikku valeteavet;

46. ergutab komisjoni edendama demokraatlikku osalust, süvendades dialoogi 



kodanikega, suurendades kodanike arusaamist ELi õigusaktide mõjust nende 
igapäevaelule ning rõhutades nende õigust valida ja olla valitud kohalikul, riiklikul ja 
Euroopa tasandil;

47. palub komisjonil sellega seoses ära kasutada suhtlusmeediat ja digivahendeid, 
pöörates erilist tähelepanu noorte ja puuetega inimeste osaluse suurendamisele; nõuab 
veebiplatvormide ja teiste e-demokraatia vahendite arendamist ja rakendamist, et 
kaasata kodanikud otsesemalt liidu demokraatlikku ellu, suurendades seeläbi nende 
seotust sellega;

48. toetab kõigis ELi ametlikes keeltes selliste ajakirjandus- ja multimeediamaterjalide 
koostamist ja levitamist, millega püütakse suurendada ELi kodanike teadlikkust oma 
õigustest ja suutlikkust neid õigusi igas liikmesriigis tõhusalt kasutada;

49. on seisukohal, et arvestades sotsiaalmeedia kasvavat mõju kodanike elule, peaksid 
Euroopa institutsioonid jätkama uute mehhanismide ja avaliku poliitika väljatöötamist, 
mille eesmärk on kaitsta üksikisikute põhiõigusi digikeskkonnas; rõhutab, et kodanike 
andmete jagamine peab toimuma turvaliselt, ausalt ja läbipaistvalt; rõhutab, et vaba 
meedia ja juurdepääs arvamuste paljususele on elujõulise demokraatia lahutamatu osa 
ning et meediapädevus on ülitähtis ja seda tuleks arendada varasest east alates; 

50. ergutab võtma ELi toimimise lepingu artikli 25 kohaseid meetmeid, mis võiksid 
lihtsustada Euroopa kodakondsuse igapäevast kasutamist;

51. palub komisjonil võtta järgmise ELi kodakondsuse aruande koostamisel ELi 
toimimise lepingu artikli 25 kohaselt arvesse ELi kodakondsuse õiguste arengut 
teisestes õigusaktides ja kohtupraktikas ning esitada tegevuskava, mis ühendaks kõik 
need edusammud, et võtta ametlikult arvesse liidu arengut selles valdkonnas;

52. rõhutab, et selle tegevuse lõppeesmärk, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 25 sätestatud menetlust, oleks teha konkreetseid algatusi kodanikega seotud 
õiguste ja vabaduste koondamiseks ELi kodakondsuse põhikirja raamesse, sarnaselt 
Euroopa sotsiaalõiguste sambaga, kaasa arvatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
sätestatud põhiõigused ja -vabadused koos Euroopa sotsiaalõiguste sambas sätestatud 
sotsiaalsete õigustega ja ELi lepingu artiklis 2 sätestatud väärtused, mis on Euroopa 
avaliku ruumi määravad elemendid, sealhulgas selle avaliku ruumi valitsusmudel, 
inimväärikus, vabadus, õigusriik, demokraatia, pluralism, sallivus, õiglus ja 
solidaarsus, võrdsus ja mittediskrimineerimine, mida tulevasel või võimalikul 
aluslepingute muutmisel arvesse võetakse; 

o
o   o

53. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele.


