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Eurooppalainen kansalaisaloite lisää uuden ulottuvuuden Euroopan demokratiajärjestelmään 
antamalla miljoonalle kansalaiselle oikeuden pyytää Euroopan komissiota tekemään 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka kuuluvat sen toimivaltaan.
Tällä suoralla demokraattisella välineellä pyritään antamaan kansalaisille samat aloiteoikeudet 
kuin ministerineuvostolla ja Euroopan parlamentilla jo on. 
Kansalaisaloitteella ei kuitenkaan viedä komissiolta sen monopoliasemaa 
lainsäädäntöaloitteiden tekemisessä: menestyksellisillä kansalaisaloitteilla pyydetään 
komissiota tekemään ehdotus, mutta päätös on edelleen pelkästään komission käsissä. 

Kansalaisaloitteen toinen tavoite on edistää keskustelua Euroopan tasolla, "saattaa yhteen" 
yhteisön toimielimet ja kansalaiset, jotta annetaan lakeja, jotka täyttävät ihmisten tarpeet ja 
odotukset, unionin toimivallan ja komission valtuuksien puitteissa.
Koska kansalaisaloite on uusi ja vaikuttava oikeus, meidän ei pitäisi jättää huomiotta niitä 
velvollisuuksia ja vastuuta, joita se merkitsee järjestäjille. 
Tässä työasiakirjassa on tarkoitus tuoda julki esittelijän näkemyksiä tässä vaiheessa ja esittää 
joitakin ehdotuksia keskustelun alulle panemiseksi ja sopivimpien ratkaisujen löytämiseksi, 
siten että kansalaisaloite olisi menestyksekäs, että vältyttäisiin turhautumiselta ja 
pettymyksiltä ja että se samalla olisi käyttäjäystävällinen ja helposti saatavilla. 
Työasiakirjassa esitellään pääpiirteittäin menettelyn eri vaiheet. 

I. Järjestäjien suorittamat valmistelevat toimet
1. Ollakseen oikeutettuja järjestämään kansalaisaloitteen ja/tai tukemaan sitä 

allekirjoittajien on oltava unionin kansalaisia ja oikeutettuja äänestämään Euroopan 
parlamentin vaaleissa.

2. Olisi järkevää, että järjestäjät olisivat luonnollisia henkilöitä, jo siksikin että 
varmistettaisiin prosessin ydin eli että se säilyy kansalaisten välineenä. 
Oikeushenkilöillä olisi kuitenkin oikeus tukea järjestäjiä esimerkiksi taloudellisesti ja 
logistisesti, kunhan niiden tuen luonne ja kustannukset selvitetään ja julkistetaan 
avoimesti.

3. Jotta prosessista saataisiin niin eurooppalainen kuin mahdollista alusta alkaen ja jotta 
keskustelu olisi laajempaa, järjestäjien pitäisi kokoontua niin sanotussa 
kansalaiskomiteassa, jossa olisi ainakin seitsemän jäsentä, jotka olisivat kotoisin ainakin 
neljäsosasta jäsenvaltioita. Näin toimimalla esille tulisi ainoastaan Euroopan laajuisia 
asioita, ja se helpottaisi myöhempää allekirjoitusten keräämistä, koska neljäsosasta 
jäsenvaltioita olisi jo edustaja. Näin ollen, vaikka tämä voi ensin tuntua rajoitteelta, 
menettely todellisuudessa helpottuisi seuraavissa vaiheissa.

4. Järjestäjät olisivat vastuussa kansalaisaloitteen kääntämisestä muille haluamilleen EU:n 
virallisille kielille, mutta komissio tarkistaisi nämä käännökset pyynnöstä.

5. Muitakin mahdollisuuksia voitaisiin tarkastella, ja esittelijät olisivat kiitollisia seuraavia 
asioita koskevista huomioista ja ehdotuksista: 

5.1. Olisiko syytä pyytää, että järjestäjillä olisi tiettyjen suoraan valittujen, aloitetta 
kannattavien henkilöiden tuki? Jos olisi, kuinka monen heistä pitäisi kannattaa aloitetta 
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ja pitäisikö heidänkin olla vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita, vai lisäisikö tämä 
prosessiin vain ei-niin-tervetulleen annoksen edustuksellista demokratiaa? 

5.2. Pitäisikö järjestäjiltä pyytää vakuus, joka luonnollisesti palautettaisiin heille, jos 
kansalaisaloite osoittautuu menestykselliseksi?

II. Kansalaisaloitteiden rekisteröinti
6. Ensinnäkin järjestäjien olisi nimettävä edustaja, joka toimii yhteyshenkilönä Euroopan 

yhteisön toimielimiin koko menettelyn ajan.

7. On järjestäjien ja kansalaisten etujen mukaista pyrkiä panemaan alulle aloitteita, joilla 
on todelliset mahdollisuudet mennä läpi, jotta ei tuhlata aikaa ja voimavaroja 
aloitteisiin, joita ei katsota hyväksyttäviksi. Järjestäjien pitäisi heti aluksi määritellä 
oikeusperusta, johon he nojautuvat. Tämä myös lisäisi keskustelua, sillä järjestäjien 
pitäisi pohtia, mitä EU voi tai ei voi tehdä. Jos oikeusperusta osoittautuisi asiattomaksi 
ja jos asianmukaisempi oikeusperusta olisi olemassa, kansalaisaloitteen 
hyväksyttävyyden tarkistamisesta vastuussa oleva elin voisi muuttaa sen, niin että 
kansalaisaloite voitaisiin rekisteröidä ja viedä eteenpäin. Näin ollen tämä ei olisi 
merkittävä este arvokkaille aloitteille, mutta se estäisi esittämästä sellaisia aloitteita, 
joilla ei olisi mitään tekemistä EU:n toimivallan kanssa.

8. Olisi oltava pakollista, että järjestäjät antavat yksityiskohtaista tietoa koko menettelyn 
ajan kaikenlaisesta tuesta, jota he saavat luonnollisilta ja/tai oikeushenkilöiltä, jotta 
kansalaiset tietävät, kuka on heidän kannattamiensa aloitteiden takana. Avoimuus on 
kansalaisaloitteen menestyksen kannalta avainasemassa.

III. Hyväksyttävyyden tarkistaminen
9. Saataisi olla järkevää, että ensimmäinen hyväksyttävyyden tarkistaminen – joka 

perustuu oikeudellisiin perusteisiin – tehdään, kun on kerätty 5 000 allekirjoitusta. Tämä 
symbolinen luku varmistaa yleisön aidon tuen, ja samalla se estäisi komission 
ylikuormittamisen ilman, että järjestäjät käyttäisivät liikaa voimavaroja prosessiin. 
Tämä on kuitenkin vain ehdotus, ja hyväksyttävyyden tarkistaminen voitaisiin tehdä 
myös heti rekisteröinnin jälkeen. Joka tapauksessa esittelijät eivät kannata ajatusta, 
jonka mukaan tarkistaminen tehtäisiin vasta kun olisi kerätty 100 000 tai 300 000 
allekirjoitusta, sillä tämä oikeutetusti aiheuttaisi järjestäjille suurta turhautumista. 

10. Jotta suojeltaisiin komissiota syytteiltä siitä, että se päättää kansalaisaloitteen 
hyväksyttävyydestä poliittisista eikä oikeudellisista syistä, mikä heikentäisi sen 
uskottavuutta ja heittäisi epäilyksen varjon koko prosessin ylle, voisi olla järkevää, ettei 
se olisi ainoa elin, joka yleensäkin tekee tämän päätöksen. Tällä tavoin vältettäisiin, että 
komissio on sekä tuomari että valamiehistö, ja myös estettäisiin sitä hukkumasta 
työhön.

11. Voisi olla parempi nimetä tilapäinen "viisaiden komitea", jossa kokoontuisi 
asiantuntijoita, tutkijoita ja/tai juristeja, jotka olisivat mahdollisimman puolueettomia. 
Kolme toimielintä nimeäisivät jäsenistä yhdeksän: komissio nimeäisi kolme, neuvosto 
kolme ja Euroopan parlamentti kolme, koska niiden on viime kädessä hyväksyttävä 
lainsäädäntöehdotukset, ja jäsenvaltiot panevat myöhemmin lait täytäntöön. Lisäksi 
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mukana olisi komission edustaja – toimielinasioista vastaava komission jäsen tai hänen 
edustajansa – ja mahdollisesti neuvoston kiertävän puheenjohtajavaltion edustaja sekä 
Euroopan parlamentin jäsen, toisin sanoen kymmenen tai kaksitoista henkilöä. 
Komission edustaja voisi toimia tämän komitean puheenjohtajana.

12. Heidän päätöksensä on pohjauduttava seuraaviin perusteisiin:

– oikeusperusta
– EU:n arvojen kunnioittaminen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

2 artikla ja perusoikeuskirja)
– alustava toissijaisuusperiaatteen tarkistus (perusteellisempi tarkistus tehtäisiin, kun 

miljoona allekirjoitusta on kerätty). 

Luonnollisesti loukkaavat kansalaisaloitteet voitaisiin hylätä, mutta komission 
ehdotuksen sanamuotoa on parannettava.

13. Näin ollen kansalaisaloitteen kokonaismallia voidaan käsitellä, mutta tämä ei missään 
tapauksessa tarkoita, että sille näytettäisiin lopullisesti vihreää valoa ja että komissio 
laatisi lainsäädäntöesityksen jokaisesta kansalaisaloitteesta, joka saa miljoona 
allekirjoitusta. Tämä on tehtävä selväksi järjestäjille.

14. Voidaan soveltaa kahta eri toimintatapaa:

14.1. Kansalaisaloite todetaan hyväksyttäväksi: se rekisteröidään virallisesti ja julkaistaan 
Internetissä sivustolla, jonka komissio perustaa.

14.2. Kansalaisaloitetta ei todeta hyväksyttäväksi: järjestäjät voivat vedota komissioon, jolla 
on oikeus joko vahvistaa tai kumota tilapäisen komitean päätös. Jos komissio vahvistaa 
päätöksen, järjestäjillä on oikeus valittaa päätöksestä Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimeen, kuten perussopimuksissa säädetään.

IV. Allekirjoitusten kerääminen
15. Keräys olisi suoritettava sekä paperilla että Internetissä, ja käytännön säännöt olisi 

jätettävä jäsenvaltioiden päätettäväksi. 

16. Mitä tulee allekirjoittajilta vaadittaviin henkilötietoihin, on löydettävä tyydyttävä 
tasapaino sen välillä, mikä on ehdottoman välttämätöntä tietojen tarkastamiseksi ja mikä 
voisi viedä ihmisiltä innon allekirjoittaa aloite. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä 
huomiota tietosuojeluasioihin.

17. Allekirjoittajien asuinpaikkaa/kansalaisuutta koskevien asioiden osalta esittelijät 
toivoisivat, että jäsenvaltiot antaisivat enemmän tietoa siitä, mitä ne voivat hyväksyä, 
jotta voidaan valita selvempi sanamuoto kuin komission ehdotuksessa nyt on. 

18. Sähköinen keräys voitaisiin tehdä järjestäjien suunnittelemien erityisten verkkosivujen 
kautta. Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jossa sivut avataan, on 
tarkistettava ne ja valvottava niitä. Komission kehittämä yleisesti saatavilla oleva 
ohjelmisto olisi tervetullut. Se olisi järjestäjien käytettävissä, ja he voisivat käyttää sitä 
tai olla käyttämättä.
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19. Kahdentoista kuukauden jakso olisi sopiva, koska toisaalta allekirjoitusten kerääminen 
ei ole helppoa eikä nopeaa mutta toisaalta pidempi ajanjakso voisi vaarantaa 
ajankohtaisuuden. Kansalaiset todellakin menettävät kiinnostuksensa, jos menettely 
kestää liian kauan, ja kyseinen kansalaisaloite ei enää olisi relevantti.

V. Kun miljoona allekirjoitusta on kerätty
20. Allekirjoitusten tarkistaminen olisi jätettävä jäsenvaltioille ja se olisi tehtävä kolmen 

kuukauden kuluessa. Satunnaiset tarkastukset vaikuttavat olevan tehokkain keino hoitaa 
asia.

21. Komissio sitoutuu kaksiosaiseen prosessiin, johon sisältyy järjestäjien kuuleminen:

– päätös kansalaisaloitteen oikeudellisista näkökohdista kahden kuukauden kuluessa
– poliittinen päätös seurannasta, jonka se joko suorittaa tai ei suorita kansalaisaloitteen 

osalta. Komission päätelmät olisi lähetettävä järjestäjille ja selvitettävä neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille tiedonannossa, joka julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja 
kansalaisaloitetta koskevalla verkkosivustolla. Tämäkin olisi tehtävä kahden 
kuukauden kuluessa.

22. Jotkut ovat ehdottaneet, että Euroopan parlamentin olisi automaattisesti annettava 
päätöslauselma jokaisesta kansalaisaloitteesta, jonka allekirjoittaa miljoona kansalaista.

VI. Lopullinen päätös ja eri keinot kansalaisaloitteen seurannassa
23. Tämä vaihe on erittäin tärkeä, koska se itse asiassa erottaa vetoomuksen 

kansalaisaloitteesta. Jos tämä vaihe ei ole tarpeeksi selvä, Euroopan kansalaisilla on 
vähemmän kannustimia käyttää kansalaisaloitetta.

VI.I. Jos komissio päättää esittää ehdotuksen
24. Komission olisi laadittava ehdotus tietyn ajan kuluessa. Aikaraja olisi sama kaikille 

kansalaisaloitteille tai se voitaisiin päättää tapauskohtaisesti.

VI.II. Jos komissio päättää olla esittämättä ehdotusta
25. Pettymyksen välttämiseksi ja sen takaamiseksi, että kansalaiset tuntevat tulleensa 

kuunnelluiksi, on tärkeää, että asetuksessa määritellään menettelyt niitä tapauksia 
varten, jolloin komissio ei esitä ehdotusta. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

25.1. Ensinnäkin komissio voisi kuitenkin päättää esittää ehdotuksen, jonka aihe olisi peräisin 
kansalaisaloitteesta, joka ei ole saanut tarpeeksi kannattajia mutta joka koskee tärkeää 
asiaa.

25.2. Myös neuvosto ja Euroopan parlamentti voisivat ottaa liian vähän kannattajia saaneen 
kansalaisaloitteen esille oman aloiteoikeutensa puitteissa. Euroopan parlamentti voisi 
järjestää järjestäjien kuulemisia (valiokuntiensa tai poliittisten ryhmiensä pyynnöstä) ja 
antaa aiheesta päätöslauselman.

25.3. Jos kriteerit (jotka on esitetty Euroopan parlamentin työjärjestyksessä) täyttyvät, 
järjestäjät voisivat muuttaa kansalaisaloitteen vetoomukseksi parlamentille.
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25.4. Komission päätöksestä voi valittaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen.

VII. Muut määräykset
26. Voisi olla asiallista täsmentää, että ei pitäisi voida panna alulle kansalaisaloitetta, jossa 

pyydetään kumoamaan äskettäin hyväksytty osa lainsäädäntöä.

27. Mitä Euroopan parlamentin rooliin tulee, esittelijät ovat avoimia ehdotuksille siitä, mitä 
parlamentin pitäisi / mitä se voisi tehdä ja tarpeesta todella virallistaa parlamentin rooli. 

28. Kansallisilla parlamenteilla ei todennäköisesti olisi virallista roolia, mutta niillä olisi 
mahdollisuus tarjota tukea ja mainostusta haluamilleen kansalaisaloitteille.

29. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean roolia on vielä pohdittava.

30. Kuten muissakin yhteisön menettelyissä, järjestäjillä on mahdollisuus kääntyä 
oikeusasiamiehen puoleen, jos hallinnollisia epäkohtia ilmenee.

31. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja oikeusasiamiehen roolia voitaisiin käsitellä 
johdanto-osan kappaleissa, koska ne eivät poikkeaisi niiden rooleista muissa 
menettelyissä, mutta niiden maininta voisi tehdä asetuksesta helpommin 
ymmärrettävissä olevan ja käyttäjäystävällisemmän.

32. Jotta kansalaisaloitemenettely olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen, esittelijät 
katsovat, että olisi laadittava kansalaisaloitetta koskeva käyttäjän opas.

33. Myös asetuksen voimaantulon aikataulusta on keskusteltava, koska eräiden 
jäsenvaltioiden on tehtävä käytännön ja oikeudellisia järjestelyjä, jotta ne voivat 
käsitellä kansalaisaloitteita. Olisi viisaampaa odottaa, että ne ovat täysin valmiita, eikä 
kiirehtiä menettelyn käyttöön ottamista. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin jo alkaa 
valmistautua asetuksen täytäntöönpanoon jo tässä vaiheessa.

34. Koska tämä väline on maanosan laajuisesti uusi, tarkistuslauseke tulee varmasti 
olemaan tarpeen. Tarkistus voitaisiin tehdä, kun joko tietty määrä kansalaisaloitteita on 
mennyt läpi tai viiden vuoden kuluttua, riippuen siitä, kumpi näistä kriteereistä täyttyy 
ensin.

35. Itse lainsäädäntömenettelystä esittelijät, samoin kuin vetoomusvaliokunnassa nimetyt 
esittelijät, haluaisivat järjestää tunnustelevat keskustelut neuvoston kanssa melko 
aikaisessa vaiheessa, niin että yhteiset kannat voitaisiin saada mahdollisimman pian ja 
menettely voitaisiin päättää ensimmäisessä käsittelyssä ja Euroopan kansalaisten 
odotuksiin vastattaisiin.


