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Euroopa kodanikualgatus lisab Euroopa demokraatlikule süsteemile uue mõõtme, kuna 
sellega nähakse ette õigus ühe miljoni kodaniku toetusel nõuda, et Euroopa Komisjon esitaks 
õigusakti ettepanekuid tema volituste piires.
Selle otsese demokraatliku vahendi eesmärk on anda kodanikele samad algatusõigused, mis 
juba on nõukogul ja Euroopa Parlamendil. 
Seadusandliku algatuse ainuõigus jääb aga endiselt komisjonile: edukad Euroopa 
kodanikualgatused kutsuvad komisjoni üles esitama ettepanekut, kuid otsus seda teha jääb 
vaid komisjonile. 

Euroopa kodanikualgatuse teine eesmärk on edendada Euroopa tasandil arutelu Euroopa 
institutsioonide ja kodanike ühendamiseks, et võtta liidu pädevuse ja komisjoni volituste 
piires vastu inimeste vajadustele ja ootustele vastavaid õigusakte.
Kuna Euroopa kodanikualgatus on uus ja mõjuvõimas õigus, ei tohiks jätta tähelepanuta 
korraldajatele sellest tulenevaid kohustusi ja vajadust võtta vastutus. 
Käesolevas töödokumendis püütakse esitada raportööride praeguseid seisukohti ning mõnesid 
ettepanekuid arutelu algatamiseks ja kõige sobivamate lahenduste leidmiseks, et tagada 
Euroopa kodanikualgatuse edu ning kasutajasõbralikkus ja kättesaadavus, vältides pahameelt 
ja pettumust. Selles antakse ükshaaval ülevaade menetluse järjestikustest etappidest. 

I. Korraldajate ettevalmistavad meetmed
1. Euroopa kodanikualgatusi peaksid korraldama ja/või toetama vaid need ELi kodanikud, 
kellel on hääleõigus Euroopa Parlamendi valimistel.

2. Korraldajad võiksid olla vaid füüsilised isikud, et protsessi põhiolemus ei muutuks, st et see 
jääks kodanike vahendiks. Juriidilistel isikutel oleks aga õigus korraldajaid toetada rahaliselt, 
logistiliselt jne, tingimusel et nende toetuse laad ja kulud tuuakse välja ning need on avalikud 
ja läbipaistvad.

3. Selleks et muuta protsess algusest peale võimalikult euroopalikuks ning edendada suuremat 
arutelu, peaksid korraldajad endi hulgast moodustama nn kodanike komitee, mis koosneb 
vähemalt seitsmest inimesest, kes pärinevad vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest. 
Sellisel juhul kerkiksid esile vaid üleeuroopalised teemad ning see lihtsustaks eelseisvat 
allkirjade kogumise protsessi, kuna ühes neljandikus liikmesriikides oleks esindaja juba 
olemas. Kuigi see tundub esmapilgul piiranguna, siis tegelikult lihtsustab see ülejäänud 
menetlust.
4. Korraldajad vastutaksid Euroopa kodanikualgatuste tõlgete eest nende valitud teistesse ELi 
ametlikesse keeltesse, kuid komisjon võib nõudmisel neid tõlkeid kontrollida.
5. Lisaks, seoses alljärgnevate küsimustega võiks uurida muid võimalusi ning raportöörid 
tervitaksid kommentaare ja soovitusi. 
5.1. Kas korraldajad peaksid saama toetuse mõnelt otse valitud isikult, kes algatuse heaks 
kiidab? Kui jah, siis kui palju selliseid isikuid peaks algatust toetama ja kas nad peaksid 
samuti pärinema vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest või lisaks see protsessi liigselt 
esindusdemokraatiat? 
5.2. Kas korraldajad peaksid tasuma tagatissumma, mis neile loomulikult tagastatakse, kui 
Euroopa kodanikualgatus osutub edukaks?

II. Euroopa kodanikualgatuse registreerimine
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6. Kõigepealt peaksid korraldajad määrama esindaja, kes on Euroopa institutsioonide 
kontaktisik kogu menetluse jooksul.

7. Selleks et vältida aja ja ressursside raiskamist algatustele, mida ei loeta vastuvõetavaks, on 
korraldajate ja kodanike huvides käivitada algatusi, millel on reaalne võimalus eduks. 
Korraldajad peaksid kohe alguses määratlema õigusliku aluse, millest nad lähtuvad. See 
edendaks ka arutelu, kuna korraldajad peaksid kaaluma, mida EL saab või ei saa teha. Kui see 
õiguslik alus osutub valeks ja olemas on asjakohasem, siis saaks Euroopa kodanikualgatuse 
vastuvõetavust kontrolliv asutus selle registreeritava Euroopa kodanikualgatuse puhul ära 
parandada ja edasi minna. See ei oleks suureks takistuseks väärtuslikele algatustele, kuid 
välistaks selliste algatuste käivitamise, millel ei ole ELi pädevusega mingit seost.

8. Korraldajatel peaks olema kohustus esitada kogu menetluse jooksul üksikasjalikku teavet 
igasuguse toetuse kohta, mida nad saavad füüsilistelt ja/või juriidilistelt isikutelt, et kodanikud 
teaksid, kes on nende algatuste taga, mille nad heaks kiidavad. Euroopa kodanikualgatuse edu 
võtmeks on läbipaistvus.

III. Vastuvõetavuse kontroll
9. Esimene vastuvõetavuse kontroll (põhineb õiguslikel kriteeriumidel) võiks toimuda pärast 
5000 allkirja kogumist. See sümboolne arv tagab, et kajastuks avalikkuse toetuse tegelik 
ulatus, samuti välditakse sellega komisjoni ülekoormamist ning seda, et korraldajad peaksid 
protsessile liigselt ressursse kulutama. Kuid see on vaid soovitus ja vastuvõetavuse kontroll 
võib toimuda ka kohe pärast registreerimist. Igal juhul ei toeta raportöörid mõtet, et nimetatud 
kontroll toimuks pärast 100 000 või 300 000 allkirja kogumist, mis õigustatult põhjustaks 
korraldajates suurt pahameelt. 

10. Komisjoni kaitsmiseks süüdistuste eest, et Euroopa kodanikualgatuse vastuvõetavuse üle 
otsustatakse pigem poliitilistel kui õiguslikel alustel – mis kahjustaks komisjoni 
usaldusväärsust ja seaks kahtluse alla kogu protsessi –, ei peaks komisjon olema ainuke organ, 
mis selle otsuse vastu võtab. Sellisel juhul ei täidaks komisjon nii kohtuniku kui ka 
vandekohtu ülesandeid, samuti väldiks see komisjon ülekoormamist.
11. Võimalik, et oleks asjakohasem moodustada ajutine nn tarkade komitee, millesse 
kuuluvad eksperdid, teadlased ja/või juristid, kes oleksid võimalikult erapooletud. Üheksa 
nendest määrataks liikmeks kolme institutsiooni poolt: nii komisjon, nõukogu kui ka Euroopa 
Parlament määraksid igaüks kolm liiget, kuna nimetatud institutsioonid peavad lõpuks kõik 
õigusakti ettepanekud heaks kiitma ning liikmesriigid peavad tulevikus õigusakte rakendama.
Komiteesse kuuluks ka komisjoni esindaja – institutsiooniliste küsimuste eest vastutav volinik 
või tema esindaja – ning võib-olla ka nõukogu ametisoleva eesistujariigi esindaja ja üks 
Euroopa Parlamendi liige, st kümme või kaksteist inimest. Komisjoni esindaja võiks olla 
komitee eesistuja.

12. Nende otsus põhineb järgmistel kriteeriumidel:
– õiguslik alus; 

– ELi väärtuste austamine (täpsemalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 2 ja Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta);

– esialgne subsidiaarsuse kontroll (kui miljon allkirja on kogutud, toimub ka põhjalikum 
kontroll).

Selgelt kuritahtlikud Euroopa kodanikualgatused võib tagasi lükata, kuid komisjoni 
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ettepaneku sõnastust tuleb parandada.
13. Seejärel käsitletakse Euroopa kodanikualgatuse üldist raamistikku, kuid see ei tähenda 
mingil juhul kindlat heakskiitmist ega seda, et komisjon koostab õigusakti ettepaneku 
lähtuvalt igast Euroopa kodanikualgatusest, millele kogutakse miljon allkirja. Sellest 
teavitatakse korraldajaid selgelt.
14. Pärast seda on võimalikud kaks alljärgnevat stsenaariumi.

14.1. Euroopa kodanikualgatus kuulutatakse vastuvõetavaks: see registreeritakse ametlikult ja 
avaldatakse eraldi veebisaidil, mille komisjon avab.

14.2. Euroopa kodanikualgatus ei ole vastuvõetav: korraldajad võivad komisjonile 
apellatsiooni esitada ning komisjonil on õigus ajutise komitee otsust kas kinnitada või see 
tühistada. Kui komisjon otsust kinnitab, on korraldajatel õigus esitada apellatsioon Euroopa 
Kohtule, nagu on sätestatud aluslepingutes.

IV. Allkirjade kogumine
15. Seda tuleks teha nii paberil kui ka veebis ning praktilised üksikasjad peaksid jääma 
liikmesriigi otsustada. 
16. Allakirjutanutelt nõutavate isikuandmete osas tuleb leida sobiv tasakaal kontrollimiseks 
tingimata vajalike andmete ja selliste andmete vahel, mis võivad vähendada inimeste 
valmisolekut algatustele alla kirjutada. Lisaks tuleb pöörata suurt tähelepanu 
andmekaitseküsimustele.
17. Allakirjutanute elukoha/kodakondsuse küsimuses sooviksid raportöörid, et liikmesriigid 
esitaksid rohkem teavet selle kohta, mis oleks neile vastuvõetav, et kokku leppida selgem 
sõnastus, kui komisjoni ettepanekus.

18. Veebipõhine allkirjade kogumine võiks toimuda läbi eraldi veebisaidi, mille kujundavad 
korraldajad. Veebisaidi peavad sertifitseerima ja seda jälgima selle liikmesriigi pädevad 
asutused, milles veebisait avatakse. Komisjon võiks välja töötada üldkättesaadava tarkvara. 
Nimetatud tarkvara oleks korraldajate käsutuses ning nad saaksid seda soovi korral kasutada.

19. Periood pikkusega12 kuud oleks sobiv, kuna ühest küljest ei ole allkirjade kogumine 
lihtne ega toimu kiiresti, kuid teisest küljest seaks pikem periood ohtu teema ajakohasuse. Kui 
menetlus võtab liiga kaua aega, kaotavad kodanikud huvi ning Euroopa kodanikualgatus ei 
oleks enam asjakohane.

V. Kui miljon allkirja on kogutud
20. Allkirjade kontrollimine peaks olema liikmesriikide ülesanne ning seda tuleks teha kolme 
kuu jooksul. Kõige tõhusam lahendus paistab olevat juhuvaliku alusel kontrollimine.
21. Seejärel alustab komisjon kaheetapilist protsessi, mis hõlmab korraldajate kuulamist:

– otsuse vastuvõtmine kahe kuu jooksul seoses Euroopa kodanikualgatuse õiguslike 
aspektidega;

– poliitiline otsus Euroopa kodanikualgatuse võimalike järelmeetmete kohta. Järeldused 
tuleks saata korraldajatele ning selgitada teatises nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Teatis 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja Euroopa kodanikualgatuse eraldi veebisaidil. Ka seda 
tuleks teha kahe kuu jooksul.

22. Mõnede soovituste kohaselt peaks Euroopa Parlament automaatselt vastu võtma 
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resolutsiooni iga Euroopa kodanikualgatuse kohta, millele kogutakse miljon allkirja.

VI. Lõplik otsus ja Euroopa kodanikualgatuse erinevad järelmeetmed
23. See etapp on äärmiselt oluline, kuna sellest tuleneb erinevus petitsioonide ja Euroopa 
kodanikualgatuste vahel. Kui see etapp ei ole piisavalt selge, on Euroopa kodanikud vähem 
motiveeritud seda mehhanismi kasutama.

VI.I. Kui komisjon otsustab esitada ettepaneku
24. Komisjonil peaks ettepaneku koostamiseks olema ette nähtud ajapiirang, mis võib olla 
sama kõikide Euroopa kodanikualgatuste puhul või määratakse kindlaks iga algatuse puhul 
eraldi.

VI.II. Kui komisjon otsustab ettepanekut mitte esitada
25. Määruses on oluline välja tuua varumenetlused, et vältida pettumust ja tagada kodanikele 
tunne, et neid on kuulda võetud. Võimalused oleksid alljärgnevad.

25.1. Komisjon võib otsustada esitada ettepaneku ka lähtuvalt sellisest Euroopa 
kodanikualgatusest, mis ei ole saanud piisavalt toetust, kuid millega on tõstatatud oluline 
teema.
25.2. Nõukogu ja Euroopa Parlament võivad samuti mitteedukat Euroopa kodanikualgatust 
käsitleda vastavalt oma algatusõigusele. Eelkõige võib Euroopa Parlament viia läbi 
korraldajate kuulamisi (parlamendikomisjonide või fraktsioonide taotlusel) ja võtta vastu 
resolutsiooni.
25.3. Kriteeriumidele (sätestatud Euroopa Parlamendi kodukorras) vastamise korral võivad 
korraldajad muuta Euroopa kodanikualgatuse petitsiooniks Euroopa Parlamendile.
25.4. Komisjoni otsuse kohta võib esitada apellatsiooni Euroopa Kohtule.

VII. Muud sätted
26. Võib olla asjakohane täpsustada, et hiljuti vastu võetud õigusakti tühistamiseks ei tohiks 
olla võimalik käivitada Euroopa kodanikualgatust.
27. Euroopa Parlamendi rolli osas on raportöörid avatud kõigile soovitustele seoses sellega, 
mida parlament peaks tegema või võiks teha ning vajadusega see ametlikult sätestada. 
28. Riikide parlamentidel ilmselt ei ole ametlikku rolli, kuid neil on võimalus toetada ja 
edendada mis tahes Euroopa kodanikualgatust vastavalt oma soovile.
29. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee võimalik roll vajab 
samuti täiendavat kaalumist.
30. Haldusomavoli korral on korraldajatel võimalus pöörduda ombudsmani poole, nagu iga 
teise Euroopa menetluse puhul.
31. Euroopa Kohtu ja ombudsmani rolli võib käsitleda põhjendustes, kuna see on sama, mis 
teiste menetluste puhul, kuid nende rolli mainimine võib muuta määruse paremini 
arusaadavaks ja kasutajasõbralikumaks.

32. Raportöörid leiavad, et Euroopa kodanikualgatuse menetluse võimalikult 
kasutajasõbralikuks muutmiseks tuleks koostada Euroopa kodanikualgatuse juhend.

33. Määruse jõustumise ajakava tuleb ka arutada, kuna mõned liikmesriigid peavad tegema 
praktilisi ja õiguslikke korraldusi, et olla võimelised Euroopa kodanikualgatusi käsitlema. 
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Oleks mõistlikum oodata, kuni liikmesriigid on täielikult valmis, mitte protsessiga kiirustada. 
Liikmesriigid võivad aga juba praegu alustada määruse rakendamise ettevalmistamist.

34. Kuna tegemist on uue vahendiga kogu Euroopa jaoks, on kindlasti vaja 
läbivaatamisklauslit. Läbivaatamine võib toimuda kas pärast teatavat arvu edukaid Euroopa 
kodanikualgatusi või viie aasta pärast, sõltuvalt sellest, kumb on varasem.
35. Seadusandliku menetluse osas sooviksid nii raportöörid, kui ka petitsioonikomisjoni 
määratud raportöörid pidada nõukoguga ettevalmistavaid kõnelusi protsessi varajases etapis, 
et jõuda ühistele seisukohtadele võimalikult kiiresti ning viia menetlus lõpule esimesel 
lugemisel, vastamaks Euroopa kodanike ootustele.


