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Muudatusettepanek 3
Andrew Duff

Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 3

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

3. palub kodanikualgatustega seotud 
küsimuste eest vastutaval Euroopa 
Parlamendi asepresidendil, komisjonide 
esimeeste konverentsi esimehel ja 
eelnimetatud raporti raportööril koos 
esimeeste konverentsi poolt nimetatud 
teiste fraktsioonide esindajatega leppida
komisjoniga kokku Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määruse (EL) nr 211/2011 
(kodanikualgatuse kohta) rakendamise 
korras, mis puudutab kahe institutsiooni 
koostööd avalike kuulamiste 
korraldamisel ja läbiviimisel ning 
kuulamiste kulude hüvitamist; nõuab, et 
see kord sätestataks 
institutsioonidevahelises kokkuleppes, mis 
võidakse lisada Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni suhete raamkokkuleppesse selle 
järgmisel läbivaatamisel; on valmis katma 
avaliku kuulamise koosolekuruumide ja 
tõlkega kaasnevad kulud, kui komisjon 
hüvitab osalejate sõidu- ja elamiskulud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 3

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

3. palub kodanikualgatustega seotud 
küsimuste eest vastutaval Euroopa 
Parlamendi asepresidendil, komisjonide
esimeeste konverentsi esimehel ja 

3. palub esimeeste konverentsil teha 
institutsioonidevahelistes küsimustes 
läbirääkimiste eest vastutavale 
töörühmale ja eelnimetatud raporti 
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eelnimetatud raporti raportööril koos 
esimeeste konverentsi poolt nimetatud
teiste fraktsioonide esindajatega leppida 
komisjoniga kokku Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse 
(EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) 
rakendamise korras, mis puudutab kahe 
institutsiooni koostööd avalike kuulamiste 
korraldamisel ja läbiviimisel ning 
kuulamiste kulude hüvitamist; nõuab, et 
see kord sätestataks 
institutsioonidevahelises kokkuleppes, mis 
võidakse lisada Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni suhete raamkokkuleppesse selle 
järgmisel läbivaatamisel; on valmis katma 
avaliku kuulamise koosolekuruumide ja 
tõlkega kaasnevad kulud, kui komisjon 
hüvitab osalejate sõidu- ja elamiskulud;

raportöörile ülesandeks koos teiste 
fraktsioonide esindajatega leppida 
komisjoniga kokku Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse 
(EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) 
rakendamise korras, mis puudutab kahe 
institutsiooni koostööd avalike kuulamiste 
korraldamisel ja läbiviimisel ning 
kuulamiste kulude jagamist; nõuab, et see 
kord sätestataks kokkuleppes, mis lisatakse 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete 
raamkokkuleppesse selle järgmisel 
läbivaatamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Enrique Guerrero Salom

Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 3

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

3. palub kodanikualgatustega seotud 
küsimuste eest vastutaval Euroopa 
Parlamendi asepresidendil, komisjonide 
esimeeste konverentsi esimehel ja 
eelnimetatud raporti raportööril koos 
esimeeste konverentsi poolt nimetatud 
teiste fraktsioonide esindajatega leppida 
komisjoniga kokku Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse 
(EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) 
rakendamise korras, mis puudutab kahe 
institutsiooni koostööd avalike kuulamiste 
korraldamisel ja läbiviimisel ning 
kuulamiste kulude hüvitamist; nõuab, et 
see kord sätestataks 
institutsioonidevahelises kokkuleppes, mis 
võidakse lisada Euroopa Parlamendi ja 

3. palub kodanikualgatustega seotud 
küsimuste eest vastutaval Euroopa 
Parlamendi asepresidendil, komisjonide 
esimeeste konverentsi esimehel ja 
eelnimetatud raporti raportööril koos 
esimeeste konverentsi poolt nimetatud 
teiste fraktsioonide esindajatega leppida 
komisjoniga kokku Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse 
(EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) 
rakendamise korras, mis puudutab kahe 
institutsiooni koostööd avalike kuulamiste 
korraldamisel ja läbiviimisel ning 
kuulamiste kulude hüvitamist; nõuab, et 
see kord sätestataks 
institutsioonidevahelises kokkuleppes, mis 
võidakse lisada Euroopa Parlamendi ja 
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komisjoni suhete raamkokkuleppesse selle 
järgmisel läbivaatamisel; on valmis katma 
avaliku kuulamise koosolekuruumide ja 
tõlkega kaasnevad kulud, kui komisjon 
hüvitab osalejate sõidu- ja elamiskulud;

komisjoni suhete raamkokkuleppesse selle 
järgmisel läbivaatamisel; on valmis katma 
avaliku kuulamise koosolekuruumide ja 
tõlkega kaasnevad kulud, kui komisjon 
hüvitab kõik osalejate sõidu- ja 
elamiskulud;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Roberto Gualtieri

Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 3

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

3. palub kodanikualgatustega seotud 
küsimuste eest vastutaval Euroopa 
Parlamendi asepresidendil, komisjonide 
esimeeste konverentsi esimehel ja 
eelnimetatud raporti raportööril koos 
esimeeste konverentsi poolt nimetatud 
teiste fraktsioonide esindajatega leppida 
komisjoniga kokku Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määruse (EL) nr 211/2011 
(kodanikualgatuse kohta) rakendamise 
korras, mis puudutab kahe institutsiooni 
koostööd avalike kuulamiste 
korraldamisel ja läbiviimisel ning 
kuulamiste kulude hüvitamist; nõuab, et 
see kord sätestataks 
institutsioonidevahelises kokkuleppes, mis 
võidakse lisada Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni suhete raamkokkuleppesse selle 
järgmisel läbivaatamisel; on valmis katma 
avaliku kuulamise koosolekuruumide ja 
tõlkega kaasnevad kulud, kui komisjon 
hüvitab osalejate sõidu- ja elamiskulud;

3. kutsub komisjoni üles nõustuma 
vajadusega olla asjakohasel poliitilisel 
tasandil esindatud igal kuulamisel, mis 
järgneb edukale Euroopa 
kodanikualgatusele, ning palub esimeeste 
konverentsil nimetada parlamendiliikmete 
rühma, kelle ülesandeks on komisjoniga 
sellise kokkuleppe saavutamine enne 
esimese kuulamise korraldamist;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Erminia Mazzoni petitsioonikomisjoni nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 3 a (uus)

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

3 a. teeb ettepaneku teha 
petitsioonikomisjonile kohustuseks 
edukate Euroopa kodanikualgatuste 
avalike kuulamiste korraldamine 
vastutava asepresidendi juhtimisel ning 
koostöös reguleerimiseseme eest vastutava 
asjaomase komisjoniga, kelle on 
komisjonide esimeeste konverents 
määranud kooskõlas kodukorra esildatud 
muudatustega;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Andrew Duff, Roberto Gualtieri

Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 4

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

4. palub juhatusel ja peasekretäril võtta 
vajalikud meetmed, et aidata 
kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutaval Euroopa Parlamendi 
asepresidendil täita talle kodukorra 
käesoleva muudatusega pandud 
ülesandeid, eeskätt neid, mis on seotud 
ühtse administratiivse kontaktpunkti 
toimimisega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 9
Andrew Duff

Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 5
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Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et parlamendiliikmeid 
tuleks ergutada kodanikualgatuste 
kuulamistel osalema;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 10
Erminia Mazzoni petitsioonikomisjoni nimel

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 42 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 42 a
Kodanikualgatusega seotud avalik 

kuulamine
1. Kui kodanikualgatus on saanud üle 
miljoni allkirja vähemalt seitsmest 
liikmesriigist ning komisjon on algatuse 
määruse (EL) nr 211/2011 artikli 10 lõike 
1 punkti a kohaselt registris avaldanud ja 
sellest parlamenti teavitanud, suunab 
parlamendi president algatuse edasi 
parlamendikomisjonile, kes vastutab 
kodanikualgatusega seotud avalike 
kuulamiste korraldamise eest.
2. Algatus võetakse komisjonide esimeeste 
konverentsi järgmise koosoleku 
päevakorda ja konverentsi teavitatakse 
sellest. Komisjonide esimeeste konverentsi 
esimees määrab pärast konverentsiga 
konsulteerimist täiendavad alalised 
komisjonid, kelle liikmed võivad avalikul 
kuulamisel osaleda.
Artikli 23 lõiget 9 kõnealuste kuulamiste 
suhtes ei kohaldata.
3. Vastutav komisjon võtab ühendust 
Euroopa Komisjoniga ning vajaduse 
korral teiste liidu institutsioonide ja 
asutustega ning kontrollib, kas määruse 
(EL) nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punktis 
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b sätestatud tingimus on täidetud.
4. Vastutav komisjon korraldab vajaduse 
korral koos teiste liidu institutsioonide ja 
asutustega, kes soovivad osaleda, 
Euroopa Parlamendis avaliku kuulamise 
kolme kuu jooksul pärast kuupäeva, mil 
algatus on vastavalt määruse (EL) nr 
211/2011 artiklile 9 Euroopa Komisjonile 
esitatud. Vastutav komisjon tagab 
Euroopa Komisjoni esindatuse 
asjakohasel tasandil.
5. Vastutav komisjon kutsub 
kodanikualgatuse korraldajad või neid 
esindava delegatsiooni algatust avalikul 
kuulamisel tutvustama.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Rafał Trzaskowski

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 197 a (uus) – lõiked 1–7 (uued)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 197 a
Kodanikualgatustega seotud avalikud 

kuulamised
1. Kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutav Euroopa Parlamendi 
asepresident peab presidendi nimel sidet 
kodanikega, esindusühingutega ja 
kodanikuühiskonnaga küsimustes, mis 
puudutavad kodanikualgatusi.
2. Komisjonide esimeeste konverents 
koordineerib Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määruse (EL) nr 211/2011 
(kodanikualgatuste kohta)1 artiklis 11 
sätestatud avalikke kuulamisi. Ta teeb 
koostööd Euroopa Komisjoniga ja 
vajaduse korral teiste liidu 
institutsioonide ja asutustega, et tagada 
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avalike kuulamiste korraldamine ja 
läbiviimine asjakohastel ja ühtsetel 
tingimustel.
Kui komisjonide esimeeste konverents
arutab avalike kuulamistega seotud 
teemat, kutsub ta kodanikualgatustega 
seotud küsimuste eest vastutava Euroopa 
Parlamendi asepresidendi oma töös 
nõuandjana osalema.
3. Kui Euroopa Komisjon on 
kodanikualgatuse vastavalt määruse (EL) 
nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punktile a 
vastavas registris avaldanud, siis 
komisjonide esimeeste konverentsi 
esimees:
a) kontrollib, kas Euroopa Komisjon on 
korraldajad määruse (EL) nr 211/2011 
artikli 10 lõike 1 punkti b kohaselt 
asjakohasel tasandil vastu võtnud;
b) teeb pärast komisjonide esimeeste 
konverentsiga konsulteerimist kindlaks, 
missugune komisjon on kodanikualgatuse 
reguleerimiseset arvestades kõige 
pädevam ning peaks seepärast vastutama 
avaliku kuulamise korraldamise eest;
c) võib petitsioonikomisjoni esimehe 
taotlusel anda juhatuse liikmetele ning 
petitsioonikomisjoni koordinaatoritele ja 
kodanikualgatuse reguleerimisesemega 
kõige enam seotud teemade raportööridele 
loa osaleda avaliku kuulamise 
korraldamises;
d) tagab, et Euroopa Komisjon on 
nõuetekohaselt kaasatud avaliku 
kuulamise korraldamisse ja on 
kuulamisel asjakohasel tasandil 
esindatud, ning
e) määrab koos vastutava komisjoni 
esimehega sobiva kuupäeva avaliku 
kuulamise läbiviimiseks kolme kuu 
jooksul pärast seda, kui algatus on 
vastavalt määruse (EL) nr 211/2011 
artiklile 9 Euroopa Komisjonile esitatud.
4. Artikli 23 lõiget 9 kõnealuste avalike 
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kuulamiste suhtes ei kohaldata.
5. Kui artiklis 50 või 51 sätestatud 
tingimused on täidetud, kohaldatakse neid 
sätteid vajalike muudatustega. Sel juhul 
võib komisjonide esimeeste konverents 
paluda kodanikualgatustega seotud 
küsimuste eest vastutaval Euroopa 
Parlamendi asepresidendil avalikku 
kuulamist juhatada.
6. Vastutav komisjon korraldab 
parlamendis avaliku kuulamise, vajaduse 
korral koos teiste liidu institutsioonide ja 
asutustega, kes soovivad osaleda.
Vastutav komisjon kutsub 
kodanikualgatuse korraldajad või neid 
esindava delegatsiooni algatust avalikul 
kuulamisel tutvustama.
Avalikul kuulamisel võivad osaleda kõik 
huvitatud parlamendiliikmed.
Kuulamise avamisel võib 
kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutav Euroopa Parlamendi 
asepresident esineda sõnavõtuga.
7. Kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutava Euroopa Parlamendi 
asepresidendi eelneval nõusolekul 
võidakse avalikule kuulamisele kutsutud 
esindajate sõidu- ja elamiskulud hüvitada 
vastavalt juhatuse vastu võetud 
eeskirjadele ja Euroopa Komisjoniga 
kokku lepitud korrale.
___________________
1ELT L 65, 11.3.2011, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 197 a (uus) – lõiked 1–7 (uued)
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 197 a
Kodanikualgatustega seotud avalikud 

kuulamised
1. Kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutav Euroopa Parlamendi 
asepresident peab presidendi nimel sidet 
kodanikega, esindusühingutega ja 
kodanikuühiskonnaga küsimustes, mis 
puudutavad kodanikualgatusi.
2. Komisjonide esimeeste konverents 
koordineerib Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määruse (EL) nr 211/2011 
(kodanikualgatuste kohta)1 artiklis 11 
sätestatud avalikke kuulamisi. Ta teeb 
koostööd Euroopa Komisjoniga ja 
vajaduse korral teiste liidu 
institutsioonide ja asutustega, et tagada 
avalike kuulamiste korraldamine ja 
läbiviimine asjakohastel tingimustel.
Kui komisjonide esimeeste konverents 
arutab avalike kuulamistega seotud 
teemat, kutsub ta kodanikualgatustega 
seotud küsimuste eest vastutava Euroopa 
Parlamendi asepresidendi oma töös 
nõuandjana osalema.
3. Kui Euroopa Komisjon on 
kodanikualgatuse vastavalt määruse (EL) 
nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punktile a 
vastavas registris avaldanud, siis 
komisjonide esimeeste konverentsi 
esimees:
a) kontrollib, kas Euroopa Komisjon on 
korraldajad eelnimetatud määruse artikli 
10 lõike 1 punkti b kohaselt asjakohasel 
tasandil vastu võtnud;
b) teeb pärast komisjonide esimeeste 
konverentsiga konsulteerimist kindlaks, 
missugune komisjon on vastutav 
kodanikualgatuse järelmeetmete, 
sealhulgas avaliku kuulamise 
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korraldamise eest;
c) võib algatuse järelmeetmete eest 
vastutava komisjoni esimehe ja 
petitsioonikomisjoni esimehe taotlusel 
anda nende komisjonide liikmetele loa 
osaleda avaliku kuulamise korraldamises;
d) tagab, et Euroopa Komisjon on 
nõuetekohaselt kaasatud avaliku 
kuulamise korraldamisse ja on 
kuulamisel asjakohasel tasandil 
esindatud, ning
e) määrab koos vastutava komisjoni 
esimehega sobiva kuupäeva avaliku 
kuulamise läbiviimiseks kolme kuu 
jooksul pärast seda, kui algatus on 
vastavalt määruse (EL) nr 211/2011 
artiklile 9 Euroopa Komisjonile esitatud.
4. Artikli 23 lõiget 9 kõnealuste avalike 
kuulamiste suhtes ei kohaldata.
5. Kui artiklis 50 või 51 sätestatud 
tingimused on täidetud, kohaldatakse neid 
sätteid vajalike muudatustega. Sel juhul 
võib komisjonide esimeeste konverents 
paluda kodanikualgatustega seotud 
küsimuste eest vastutaval Euroopa 
Parlamendi asepresidendil avalikku 
kuulamist juhatada.
6. Vastutav komisjon koos 
petitsioonikomisjoniga, kui viimane on 
selleks soovi avaldanud, korraldab 
vajaduse korral koos teiste liidu 
institutsioonide ja asutustega, kes 
soovivad osaleda, Euroopa Parlamendis 
avaliku kuulamise.
Vastutav komisjon kutsub 
kodanikualgatuse korraldajad algatust 
avalikul kuulamisel tutvustama.
Avalikul kuulamisel võivad osaleda kõik 
huvitatud parlamendiliikmed.
Vastavalt tervishoiu- ja 
ohutuseeskirjadele võetakse meetmeid 
selleks, et üldsuse esindajad saaksid 
füüsiliselt kuulamisel osaleda. Üldsuse 
osaluse hõlbustamiseks kantakse 
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kuulamine üle reaalajas internetis, lisaks 
kasutatakse interaktiivselt uusi 
tehnoloogiaid ja 
sotsiaalmeediavõrgustikke, et lihtsustada 
üldsuse esindajate võimalikult laialdast 
kaasatust.
Kuulamise avamisel võib 
kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutav Euroopa Parlamendi 
asepresident esineda sõnavõtuga.
7. Kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutava Euroopa Parlamendi 
asepresidendi eelneval nõusolekul 
hüvitatakse avalikule kuulamisele 
kutsutud korraldajate sõidu- ja 
elamiskulud vastavalt juhatuse vastu 
võetud eeskirjadele ja Euroopa 
Komisjoniga kokku lepitud korrale.
________________
1ELT L 65, 11.3.2011, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Anneli Jäätteenmäki

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 197 a (uus) – lõiked 1–7 (uued)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 197 a
Kodanikualgatusega seotud avalikud 

kuulamised
1. Kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutav Euroopa Parlamendi 
asepresident peab presidendi nimel sidet 
kodanikega, esindusühingutega ja 
kodanikuühiskonnaga küsimustes, mis 
puudutavad kodanikualgatusi.
2. Komisjonide esimeeste konverents 
koordineerib Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 
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(kodanikualgatuste kohta) artiklis 11 
sätestatud avalikke kuulamisi. Ta teeb 
koostööd Euroopa Komisjoniga ja 
vajaduse korral teiste ELi institutsioonide 
ja asutustega, et tagada avalike 
kuulamiste korraldamine ja läbiviimine 
asjakohastel ja ühtsetel tingimustel.
Kui komisjonide esimeeste konverents 
arutab avalike kuulamistega seotud 
teemat, kutsub ta kodanikualgatustega 
seotud küsimuste eest vastutava Euroopa 
Parlamendi asepresidendi oma töös 
nõuandjana osalema.
3. Kui Euroopa Komisjon on 
kodanikualgatuse vastavalt määruse (EL) 
nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punktile a 
vastavas registris avaldanud, siis 
komisjonide esimeeste konverentsi 
esimees:
a) kontrollib, kas Euroopa Komisjon on 
korraldajad eelnimetatud määruse artikli 
10 lõike 1 punkti b kohaselt asjakohasel 
tasandil vastu võtnud;
b) teeb pärast komisjonide esimeeste 
konverentsiga konsulteerimist kindlaks, 
missugune komisjon vastutab avaliku 
kuulamise korraldamise eest;
c) võib petitsioonikomisjoni esimehe 
taotlusel anda juhatuse liikmetele ja 
petitsioonikomisjoni koordinaatoritele loa 
osaleda avaliku kuulamise korraldamises;
d) tagab, et Euroopa Komisjon on 
nõuetekohaselt kaasatud avaliku 
kuulamise korraldamisse ning on 
kuulamisel asjakohasel moel ja 
võimalikult kõrgel tasandil esindatud, 
ning
e) määrab koos vastutava komisjoni 
esimehega sobiva kuupäeva avaliku 
kuulamise läbiviimiseks kolme kuu 
jooksul pärast seda, kui algatus on 
vastavalt määruse (EL) nr 211/2011 
artiklile 9 Euroopa Komisjonile esitatud.
4. Artikli 23 lõiget 9 kõnealuste avalike 
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kuulamiste suhtes ei kohaldata.
5. Kui artiklis 50 või 51 sätestatud 
tingimused on täidetud, kohaldatakse neid 
sätteid vajalike muudatustega. Sel juhul 
võib komisjonide esimeeste konverents 
paluda kodanikualgatustega seotud 
küsimuste eest vastutaval Euroopa 
Parlamendi asepresidendil avalikku 
kuulamist juhatada.
6. Vastutav komisjon korraldab 
parlamendis avaliku kuulamise, vajaduse 
korral koos teiste liidu institutsioonide ja 
asutustega, kes soovivad osaleda.
Vastutav komisjon kutsub 
kodanikualgatuse korraldajad või neid 
esindava delegatsiooni algatust avalikul 
kuulamisel tutvustama ning annab neile 
võimaluse üksikasjalikult selgitada 
esitatud ettepanekuid.
Avalikul kuulamisel võivad osaleda kõik 
huvitatud parlamendiliikmed.
Kuulamise avamisel võib 
kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutav Euroopa Parlamendi 
asepresident esineda sõnavõtuga. 
7. Kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutava Euroopa Parlamendi 
asepresidendi eelneval nõusolekul võib 
avalikule kuulamisele kutsutud esindajate 
sõidu- ja elamiskulud hüvitada vastavalt 
juhatuse vastu võetud eeskirjadele ja 
Euroopa Komisjoniga kokku lepitud 
korrale.

Or. fi

Muudatusettepanek 14
Gerald Häfner

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 197 a (uus) – lõiked 1–6 (uued)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 197 a



PE486.111v01-00 16/28 AM\897392ET.doc

ET

Kodanikualgatustega seotud avalikud 
kuulamised

1. Euroopa Parlamendi president peab 
sidet kodanikega, esindusühingutega ja 
kodanikuühiskonnaga küsimustes, mis 
puudutavad kodanikualgatusi. Ta võib 
selle ülesande delegeerida Euroopa 
Parlamendi asepresidendile.
Esimeeste konverents, täites oma 
ülesandeid kodukorra artikli 25 lõigete 2 
ja 3 kohaselt ning olles konsulteerinud 
komisjonide esimeeste konverentsiga, 
koordineerib Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määruse (EL) nr 211/2011 
(kodanikualgatuste kohta)1 artiklis 11 
sätestatud avalikke kuulamisi. Ta teeb 
koostööd Euroopa Komisjoniga ja 
vajaduse korral teiste liidu 
institutsioonide ja asutustega, et tagada 
avalike kuulamiste korraldamine ja 
läbiviimine asjakohastel ja ühtsetel 
tingimustel.
3. Kui Euroopa Komisjon on 
kodanikualgatuse vastavalt määruse (EL) 
nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punktile a 
vastavas registris avaldanud, siis 
esimeeste konverents:
a) kontrollib, kas Euroopa Komisjon on 
korraldajad eelnimetatud määruse artikli 
10 lõike 1 punkti b kohaselt asjakohasel 
tasandil vastu võtnud;
b) teeb artikli 188 kohaselt pärast 
komisjonide esimeeste konverentsiga 
konsulteerimist kindlaks, missugune 
komisjon vastutab avaliku kuulamise 
korraldamise eest;
c) tagab petitsioonikomisjoni esimehe 
taotlusel, et petitsioonikomisjon 
kaasatakse nõuetekohaselt avaliku 
kuulamise korraldamisesse;
d) tagab, et Euroopa Komisjon on 
nõuetekohaselt kaasatud avaliku 
kuulamise korraldamisse ja on 
kuulamisel asjakohasel tasandil 
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esindatud, ning
e) määrab koos vastutava komisjoni 
esimehega sobiva kuupäeva avaliku 
kuulamise läbiviimiseks kolme kuu 
jooksul pärast seda, kui algatus on 
vastavalt määruse (EL) nr 211/2011 
artiklile 9 Euroopa Komisjonile esitatud.
4. Artikli 23 lõiget 9 kõnealuste avalike 
kuulamiste suhtes ei kohaldata.
5. Kui artiklis 50 või 51 sätestatud 
tingimused on täidetud, kohaldatakse neid 
sätteid vajalike muudatustega. Sel juhul 
võib esimeeste konverents paluda 
Euroopa Parlamendi presidendil või 
asepresidendil avalikku kuulamist 
juhatada.
6. Vastutav komisjon korraldab 
parlamendis avaliku kuulamise, vajaduse 
korral koos teiste liidu institutsioonide ja 
asutustega, kes soovivad osaleda.
Vastutav komisjon kutsub 
kodanikualgatuse korraldajad või neid 
esindava delegatsiooni algatust avalikul 
kuulamisel tutvustama.
Avalikul kuulamisel võivad osaleda kõik 
huvitatud parlamendiliikmed.
Euroopa Parlamendi president või 
asepresident võib kuulamise avamisel 
esineda sõnavõtuga.
_______________
1ELT L 65, 11.3.2011, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Roberto Gualtieri

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 197 a (uus) – lõiked 1–5 (uued)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 197 a
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Kodanikualgatustega seotud avalikud 
kuulamised

1. Kui Euroopa Komisjon on 
kodanikualgatuse vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määruse (EL) nr 211/2011 
(kodanikualgatuste kohta)1 artikli 10 lõike 
1 punktile a vastavas registris avaldanud, 
palub Euroopa Parlamendi president, 
lähtudes komisjonide esimeeste 
konverentsi esimehe ettepanekust, 
reguleerimiseseme eest vastutaval 
komisjonil korraldada määruse (EL) nr 
211/2011 artiklis 11 ette nähtud avaliku 
kuulamise. 
Vastutav komisjon:
a) kontrollib, kas Euroopa Komisjon on 
korraldajad eelnimetatud määruse artikli 
10 lõike 1 punkti b kohaselt asjakohasel 
tasandil vastu võtnud;
b) võib petitsioonikomisjoni esimehe 
taotlusel kaasata juhatuse liikmeid ja 
petitsioonikomisjoni koordinaatoreid 
avaliku kuulamise korraldamisse;
c) tagab, et Euroopa Komisjon on 
nõuetekohaselt kaasatud avaliku 
kuulamise korraldamisse ja on 
kuulamisel asjakohasel tasandil 
esindatud.
2. Vastutava komisjoni esimees määrab 
sobiva kuupäeva avaliku kuulamise 
läbiviimiseks kolme kuu jooksul pärast 
seda, kui algatus on vastavalt määruse 
(EL) nr 211/2011 artiklile 9 Euroopa 
Komisjonile esitatud.
3. Artikli 23 lõiget 9 kõnealuste avalike 
kuulamiste suhtes ei kohaldata. Vastutava 
komisjoni esimees võib vajaduse korral 
ning Euroopa Parlamendi presidendi 
nõusolekul pakkuda ühe kuulamise kohta 
maksimaalselt seitsmele algatuse 
korraldajale kohtumisest osavõtuga 
seotud sõidu- ja majutuskulude 
hüvitamist kooskõlas asjaomaste 
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finantseeskirjadega.
4. Kui artiklis 50 või 51 sätestatud 
tingimused on täidetud, kohaldatakse neid 
sätteid vajalike muudatustega. Samuti 
kohaldatakse artiklit 188.
5. Vastutav komisjon korraldab 
parlamendis avaliku kuulamise, vajaduse 
korral koos teiste liidu institutsioonide ja 
asutustega, kes soovivad osaleda. Ta võib 
kuulamisele kutsuda ka teisi sidusrühmi.
Vastutav komisjon kutsub 
kodanikualgatuse korraldajad või neid 
esindava delegatsiooni algatust avalikul 
kuulamisel tutvustama.
_____________
1ELT L 65, 11.3.2011, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Stanimir Ilchev

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 197 a (uus) – lõiked 1–4 (uued)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 197 a
Kodanikualgatustega seotud avalikud 

kuulamised
1. Kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutav Euroopa Parlamendi 
asepresident peab presidendi nimel sidet 
kodanikega, esindusühingutega ja 
kodanikuühiskonnaga küsimustes, mis 
puudutavad kodanikualgatusi.
2. Komisjonide esimeeste konverents 
koordineerib Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määruse (EL) nr 211/2011 
(kodanikualgatuste kohta)1 artiklis 11 
sätestatud avalikke kuulamisi. Ta teeb 
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koostööd Euroopa Komisjoniga ja 
vajaduse korral teiste liidu 
institutsioonide ja asutustega, et tagada 
avalike kuulamiste korraldamine ja 
läbiviimine asjakohastel ja ühtsetel 
tingimustel.
Kui komisjonide esimeeste konverents 
arutab avalike kuulamistega seotud 
teemat, kutsub ta kodanikualgatustega 
seotud küsimuste eest vastutava Euroopa 
Parlamendi asepresidendi oma töös 
nõuandjana osalema.
3. Kui Euroopa Komisjon on 
kodanikualgatuse vastavalt määruse (EL) 
nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punktile a 
vastavas registris avaldanud, siis Euroopa 
Parlament või istungjärgu vaheajal 
esimeeste konverentsi nimel president 
määrab alalise komisjoni, kes on pädev 
avalikku kuulamist korraldama.
Komisjonide esimeeste konverentsi 
esimees:
a) kontrollib, kas Euroopa Komisjon on 
korraldajad eelnimetatud määruse artikli 
10 lõike 1 punkti b kohaselt asjakohasel 
tasandil vastu võtnud;
b) võib petitsioonikomisjoni esimehe 
taotlusel anda juhatuse liikmetele ja 
petitsioonikomisjoni koordinaatoritele loa 
osaleda avaliku kuulamise korraldamises;
c) tagab, et Euroopa Komisjon on 
nõuetekohaselt kaasatud avaliku 
kuulamise korraldamisse ja on 
kuulamisel asjakohasel tasandil 
esindatud, ning
d) määrab koos vastutava komisjoni 
esimehega sobiva kuupäeva avaliku 
kuulamise läbiviimiseks kolme kuu 
jooksul pärast seda, kui algatus on 
vastavalt määruse (EL) nr 211/2011 
artiklile 9 Euroopa Komisjonile esitatud.
4. Artikli 23 lõiget 9 kõnealuste avalike 
kuulamiste suhtes ei kohaldata.
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______________
1ELT L 65, 11.3.2011, lk 1.

Or. en

Selgitus

Kodukorras on selgelt ette nähtud menetlus, kuidas määratakse alaline komisjon, kes on 
pädev käsitlema konkreetset küsimust. Komisjonide esimeeste konverents on nõuandev organ 
ja talle ei tohiks seda ülesannet anda, nagu esialgselt oli ettepanek tehtud.

Muudatusettepanek 17
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 197 a (uus) – lõiked 1–4 (uued)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 197 a
Kodanikualgatustega seotud avalikud 

kuulamised
1. Kui eduka Euroopa kodanikualgatuse 
korraldajad kasutavad määruse (EL) nr 
211/20111 artikli 11 alusel oma õigust 
tutvustada algatust avalikul kuulamisel, 
määrab Euroopa Parlamendi president 
kuulamise korraldamise eest vastutava 
komisjoni. Kuulamise korraldamisel 
vastutab see komisjon kõigi vajalike 
koostöösidemete eest Euroopa 
Komisjoniga.
2. Artikleid 50 ja 51 kohaldatakse vajalike 
muudatustega.
3. Vastutav komisjon eeldab, et Euroopa 
Komisjon on kuulamisel kõrgel tasandil 
esindatud. Vastutav komisjon kutsub 
vajaduse korral osalema ka teiste liidu 
institutsioonide ja asutuste esindajad ning 
sotsiaalpartnerite, huvirühmade ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
vastavad esindajad.
Kui kaks või enam Euroopa 
kodanikualgatust on oma 
reguleerimiseseme poolest sarnased, 
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võivad Euroopa Parlament ja Euroopa 
Komisjon kokku leppida ettepanekus viia 
läbi ühine avalik kuulamine.
4. Juhatus võtab Euroopa Komisjoniga 
kokku lepitud korra kohaselt vastu 
eeskirjad, mis käsitlevad tekkinud kulusid.
__________________
1ELT L 65, 11.3.2011, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Stanimir Ilchev

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 197 a (uus) – lõige 5 (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5. Kui kõik nõuded on täidetud, võib 
avaliku kuulamise läbi viia kaasatud 
komisjonidega menetluse kohaselt 
kooskõlas artikliga 50 või komisjonide 
ühiste koosolekutega menetluse kohaselt 
kooskõlas artikliga 51. Artikleid 50 ja 51 
kohaldatakse vajalike muudatustega.
Kui kohaldatakse artiklit 50 või 51, võib 
komisjonide esimeeste konverents paluda 
kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutaval Euroopa Parlamendi 
asepresidendil avalikku kuulamist 
juhatada.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Stanimir Ilchev

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 197 a (uus) – lõige 5 (uus)
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5 a. Kui tekib lahkarvamusi kahe või 
enama alalise komisjoni pädevuse osas, 
lahendab need esimeeste konverents. 
Artikli 188 lõikes 2 sätestatud tingimusi 
kohaldatakse vajalike muudatustega.

Or. en

Selgitus

Kui üks komisjon määratakse vastutavaks ja on võimalus, et kaks või enam komisjoni 
võidakse kaasata kuulamisse, siis on hädavajalik sõnaselgelt käsitleda pädevuse osas 
lahkarvamuse küsimust.

Muudatusettepanek 20
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Artikkel 197 a (uus) – lõige 6 (uus) – lõik 1 (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

6. Vastutav komisjon korraldab vajaduse 
korral koos teiste liidu institutsioonide ja 
asutustega, kes soovivad osaleda, 
Euroopa Parlamendis avaliku kuulamise 
viisil, mis tagab võimalikult suure 
nähtavuse, kasutades olemasolevat info-
ja kommunikatsioonitehnoloogiat.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Stanimir Ilchev

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 197 a (uus) – lõige 6 (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6. Kodanikualgatust tutvustab vastutava 
komisjoni kutsutud ja nõuetekohaselt 
esindatud korraldajate rühm, kuhu 
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kuuluvad määruse (EL) nr 211/2011 
artikli 3 lõike 2 alusel moodustatud 
kodanike komitee liikmed ja/või vähemalt 
üks sama artikli kohaselt määratud 
kontaktisik.
Avalikul kuulamisel võivad osaleda kõik 
huvitatud parlamendiliikmed.
Kuulamise avamisel võib 
kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutav Euroopa Parlamendi 
asepresident esineda sõnavõtuga.

Or. en

Selgitus

Määruses ei ole midagi täpsemat mainitud selle meeskonna esindatuse kohta, kes tutvustab 
algatust kuulamisel. Selle õiguslünga võiks kodukord täita. Seesugust selgitust on vaja ka 
selleks, et selgitada võimalikke kulusid, mis parlamendil võivad kuulamisega seoses tekkida.

Muudatusettepanek 22
Stanimir Ilchev

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 197 a (uus) – lõige 6 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 a. Vajaduse korral järgneb 
tutvustamisele algatuse hindamine 
vastavalt küsimustikule, mille iga 
üksikjuhtumi puhul eraldi on koostanud 
komisjon, kes on määratud vastutama 
avaliku kuulamise korralduse eest.

Or. en

Selgitus

Vastutav komisjon tuleks kaasata mitte üksnes kuulamise korraldamise koha pealt. Komisjoni 
osalus peab olema selge ja läbipaistev juba enne kuulamise toimumist, sellele aitab kaasa 
küsimustiku koostamine. Küsimustik peaks olema jaotatud allteemadeks ja sisaldama 
küsimusi algatuse põhiteema laiemast kontekstist.

Muudatusettepanek 23
Stanimir Ilchev
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Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 197 a (uus) – lõige 6 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 b. Küsimustiku ettevalmistamisel võib 
petitsioonikomisjon esitada arvamuse 
artikli 49 kohaselt. See arvamus sisaldab 
suuniseid ja soovitusi, kuidas põhjalikult 
läbi vaadata küsimus, mis on arutlusel 
oleva kodanikualgatusega tõstatatud.

Or. en

Selgitus

Petitsioonikomisjoni sihipärane (kuid võimalik) kaasamine on vajalik. Sellest on algatusele 
üksnes kasu. Petitsioonikomisjoni liikmete asjatundlikkusest võib olla suuresti kasu kuulamise 
nõuetekohaseks läbiviimiseks.

Muudatusettepanek 24
Andrew Duff

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 203 a – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa 
Komisjonil on palutud esitada õigusakti 
ettepanek ELi lepingu artikli 11 lõike 4 
alusel, selgitab petitsioonikomisjon välja, 
kas see võib mõjutada tema tööd, ja 
teavitab vajaduse korral sellega seotud 
teemadel petitsiooni esitanuid.

1. Kui registreeritud Euroopa 
kodanikualgatuse korraldajatel ei õnnestu 
koguda vajalikku arvu allkirju, võib 
petitsioonikomisjon otsustada 
korraldajatega ühendust võtta, et 
luhtunud algatus läbi vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 203 a – lõige 1
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa 
Komisjonil on palutud esitada õigusakti 
ettepanek ELi lepingu artikli 11 lõike 4 
alusel, selgitab petitsioonikomisjon välja, 
kas see võib mõjutada tema tööd, ja 
teavitab vajaduse korral sellega seotud 
teemadel petitsiooni esitanuid.

1. Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa 
Komisjonil on palutud esitada õigusakti 
ettepanek ELi lepingu artikli 11 lõike 4 
alusel ja vastavalt määrusele (EL) nr 
211/2011, selgitab petitsioonidega seotud 
küsimuste eest vastutav komisjon välja, 
kas see võib mõjutada tema tööd, ja 
teavitab vajaduse korral sellega seotud 
teemadel petitsiooni esitanuid.
Kodanikualgatused, mis on registreeritud 
vastavalt määruse (EL) nr 211/2011 
artiklile 4, kuid mida ei ole võimalik 
Euroopa Komisjonile esitada määruse 
artikli 9 kohaselt, kuna kõiki määruses 
sätestatud menetlusi ja tingimusi ei ole 
järgitud, vaatab petitsioonikomisjon läbi 
kooskõlas artiklitega 201, 202 ja 203.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Erminia Mazzoni petitsioonikomisjoni nimel

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 203 a – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa 
Komisjonil on palutud esitada õigusakti 
ettepanek ELi lepingu artikli 11 lõike 4 
alusel, selgitab petitsioonikomisjon välja, 
kas see võib mõjutada tema tööd, ja 
teavitab vajaduse korral sellega seotud 
teemadel petitsiooni esitanuid.

1. Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa 
Komisjonil on palutud esitada õigusakti 
ettepanek ELi lepingu artikli 11 lõike 4 
alusel ja vastavalt määrusele (EL) nr 
211/2011, selgitab petitsiooni- ja kodanike 
õiguste komisjon välja, kas see võib 
mõjutada tema tööd, ja teavitab vajaduse 
korral sellega seotud teemadel petitsiooni 
esitanuid.

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Stanimir Ilchev

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 203 a 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa 
Komisjonil on palutud esitada õigusakti 
ettepanek ELi lepingu artikli 11 lõike 4 
alusel, selgitab petitsioonikomisjon välja, 
kas see võib mõjutada tema tööd, ja 
teavitab vajaduse korral sellega seotud 
teemadel petitsiooni esitanuid.

Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa 
Komisjonil on palutud esitada õigusakti 
ettepanek ELi lepingu artikli 11 lõike 4 
alusel ja vastavalt määrusele (EL) nr 
211/2011, selgitab petitsioonidega seotud 
küsimuste eest vastutav komisjon välja, 
kas see võib mõjutada tema tööd, ja 
teavitab vajaduse korral sellega seotud 
teemadel petitsiooni esitanuid.

Kodanikualgatused, mis on registreeritud 
vastavalt määruse (EL) nr 211/2011 
artiklile 4, kuid mida ei ole võimalik 
Euroopa Komisjonile esitada määruse 
artikli 9 kohaselt, kuna kõiki määruses 
sätestatud menetlusi ja tingimusi ei ole 
järgitud, võib läbi vaadata petitsioonidega 
seotud küsimuste eest vastutav komisjon, 
kui ta peab järelmeetmeid vajalikuks.
Vajaduse korral võib vastutav komisjon 
vastu võtta resolutsiooni artikli 48 
kohaselt koostatud algatusraporti alusel 
ning pöörduda vastavalt artiklile 42 ja 
ELi toimimise lepingu artiklile 225
Euroopa Komisjoni poole taotlusega 
esitada asjakohane ettepanek uue 
õigusakti vastuvõtmiseks või kehtiva 
õigusakti muutmiseks. Vastutava 
komisjoni taotlus põhineb üksnes 
vaatlusaluse kodanikualgatuse üldistel 
ideedel ja põhimõtetel.
Selliste kodanikualgatusel põhinevate 
algatusraportite suhtes ei kohaldata 
XVIII lisa artikli1 lõikes 2 kehtestatud 
kvoote.
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Kui kodanikualgatus ei suuda täita määruse nõudeid, kuid samal ajal toob esile 
üleeuroopalise tähtsusega küsimuse, peab parlamendi kohuseks olema lisaks algatuse 
põhjalikule hindamisele ka oma pädevuse kasutamine vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 225.


