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PERUSTELUT 

1. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA 
1. Kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) N:o 211/2011 liitteen II muuttaminen: 

Kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) N:o 211/2011, jäljempänä ’asetus’, säädetään 
tiedoista, jotka kansalaisaloitteen järjestäjien on toimitettava ehdotetun aloitteen 
rekisteröimiseksi komissiossa asetuksen 4 artiklan mukaisesti. 

Asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komission on rekisteröitävä ehdotettu 
kansalaisaloite, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 

” a) kansalaistoimikunta on muodostettu ja yhteyshenkilöt on nimetty 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti; 

b) ehdotettu kansalaisaloite ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin 
säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi; 

c) ehdotettu kansalaisaloite ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty 
haitantekotarkoituksessa; sekä 

d) ehdotettu kansalaisaloite ei ole selvästi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa 
esitettyjen unionin arvojen vastainen.” 

Asetuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaan komissio voi vaatia järjestäjiä esittämään 
asianmukaiset todisteet siitä, että 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt kansalaistoimikuntaa 
koskevat vaatimukset täyttyvät. 

Varmistaakseen asetuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa asetettujen edellytysten 
täyttymisen komissio edellyttää nykyisin, että ehdotetun kansalaisaloitteen järjestäjät 
toimittavat sille mahdollisimman pian rekisteröintipyynnön saatuaan asiakirjat, joilla 
todistetaan kansalaistoimikunnan seitsemän jäsenen täydelliset nimet, postiosoitteet, 
kansalaisuudet ja syntymäajat. Tämän prosessin helpottamiseksi tässä 
täytäntöönpanosäädöksessä edellytetään, että asiakirjat toimitetaan rekisteröintipyynnön 
osana. Näin varmistetaan, että järjestäjät ovat täysin tietoisia velvoitteistaan ennen 
rekisteröintipyynnön toimittamista, että asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kahden 
kuukauden määräaika, jonka kuluessa komission on päätettävä rekisteripyynnöistä, käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti ja että vähennetään todennäköisyyttä rekisteröintipyyntöjen 
hylkäämiseen siksi, että kansalaiskomiteaa ei ole muodostettu asetuksessa edellytetyllä 
tavalla. 

Lisäksi kokemus on osoittanut, että kansalaistoimikunnan yhteyshenkilöiden (edustaja ja 
varaedustaja) puhelinnumerot ovat tarpeen rekisteröintipyyntöjen asianmukaisen 
hallinnollisen käsittelyn varmistamiseksi. Puhelinnumeroiden saaminen helpottaa myös 
järjestäjien ja komission yksiköiden välistä yhteydenpitoa koko kansalaisaloitemenettelyn 
mittaan. 

2. Asetuksen liitteen III muuttaminen 

Asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa todetaan, että kansalaisaloitteiden järjestäjien on käytettävä 
tuenilmausten keruuseen allekirjoittajilta ainoastaan liitteessä III esitettyjen mallien mukaisia 
lomakkeita. 

Kyseisten lomakkeiden mukaisesti allekirjoittajien on annettava eri tietoja sen mukaan, mistä 
jäsenvaltiosta he tulevat. Nämä tiedot vastaavat tietoja, joita jäsenvaltiot tarvitsevat 
tuenilmausten tarkistamiseen asetuksen 8 artiklan mukaisesti.  
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Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä muutoksia liitteeseen III kyseisen asetuksen 
asiaa koskevien säännösten soveltamisalalla siten, että se ottaa huomioon jäsenvaltioiden sille 
toimittamat tiedot asetuksen johdanto-osan 12 kappaleen mukaisesti.  

Komissio päätti antaa tämän delegoidun säädöksen liitteen III muuttamisesta saatuaan 
kuudelta jäsenvaltiolta niiden vaatimuksia koskevat pyynnöt: 

– Luxemburg pyysi henkilökohtaisen tunnistenumeron poistamista tietoja koskevista 
vaatimuksista. Näin ollen Luxemburg poistetaan liitteessä III olevasta B osasta ja lisätään A 
osaan, joka koskee niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vaadi henkilökohtaisen tunnistenumeron / 
henkilöasiakirjan numeron ilmoittamista. Tämä merkitsee myös, että tuenilmausten 
tarkastamiseksi Luxemburg vaatii henkilökohtaisen tunnistenumeron sijasta allekirjoittajien 
syntymäajat ja osoitteet. 

– Alankomaat pyysi sellaisen mahdollisuuden lisäämistä, että Alankomaiden ulkopuolella 
asuvat Alankomaiden kansalaiset voivat käyttää Alankomaiden tuenilmauslomaketta. 

– Espanja pyysi vakituista asumista koskevan säännöksen poistamista tietoja koskevista 
vaatimuksista ja allekirjoittajien syntymäaikoja koskevan vaatimuksen lisäämistä. Lisäksi 
Espanja pyysi, että henkilökohtainen tunnistenumero lisätään liitteessä III olevan C osan 
luetteloon henkilökohtaisista tunnistenumeroista / henkilöasiakirjan numeroista. 

– Ranska pyysi, että liitteessä III olevan C osan luettelo Ranskaa koskevista 
henkilöasiakirjoista rajoitetaan passiin ja kansalliseen henkilökorttiin ja että tietoja koskeviin 
vaatimuksiin lisätään syntymäaika. 

– Irlanti pyysi syntymäpaikan poistamista tietoja koskevista vaatimuksistaan. 

– Slovenia pyysi, että henkilökortti ja passi korvataan henkilökohtaisella tunnistenumerolla 
(enotna matična številka občana) liitteessä III olevan C osan luettelossa henkilökohtaisista 
tunnistenumeroista / henkilöasiakirjan numeroista. 

Lisäksi on korjattu joitakin henkilökohtaista tunnistenumeroa / henkilöasiakirjan numeroa 
koskevia epätarkkuuksia Romanian ja Ruotsin osalta. 

Lisäksi tällä täytäntöönpanosäädöksellä parannetaan käytettävyyttä helpottamalla yhtäältä 
allekirjoittajien osalta lomakkeiden täyttämistä ja toisaalta jäsenvaltioiden osalta 
tuenilmausten tarkastamista asetuksen 8 artiklan mukaisesti. Näillä parannuksilla ei muuteta 
tuenilmausten täyttämiseksi toimitettavia tietoja. 

Liitteessä III oleville A osalle ja B osalle yhteiset muutokset ovat seuraavat:  

Ensinnäkin alaviitteessä täsmennetään, että lomake on tulostettava yhdelle paperiarkille, 
mutta järjestäjät voivat käyttää kaksipuolista paperiarkkia. 

Sen selventämiseksi, ettei kaikkia kenttiä pidä täyttää kaikkien jäsenvaltioiden osalta, virke 
”Lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia, ja ne on täytettävä” korvataan virkkeellä  ”Jollei 
toisin ilmoiteta, lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia”. 

Selvyyden vuoksi ja erityisesti allekirjoittajia ajatellen sana ”Euroopan” on lisätty sanan 
”komission” eteen erityisesti seuraavissa kenttien nimissä: ”Komission rekisteröintinumero” 
ja ”Ehdotetun kansalaisaloitteen internet-osoite komission rekisterissä”. 

Sen välttämiseksi, että järjestävän kansalaistoimikunnan edustajan ja varaedustajan nimet 
mainitaan kussakin lomakkeessa kahdesti, kenttä ”Järjestäjien nimet” korvataan kentällä 
”Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet” ja kenttä 
”Yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet” korvataan kentällä ”Muiden rekisteröityjen 
järjestäjien nimet”. 
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Lisäohjeistuksessa mainitaan, että vastaukset allekirjoittajien täytettäväksi tarkoitettuun osaan 
on kirjoitettava ”SUURAAKKOSIN”, jotta heidän toimittamiaan tietoja olisi helpompi lukea. 

Lisäksi ”vakituinen asuinpaikka” korvataan sanalla ”asuinpaikka” yhdenmukaisuuden 
lisäämiseksi lomakkeen C osan ja B osan välillä.  

Virke ”Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja että olen ilmaissut 
tukeni tälle ehdotetulle kansalaisaloitteelle vain kerran” korvataan virkkeellä ”Vahvistan, että 
tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle 
ehdotetulle kansalaisaloitteelle.” 

Lisäksi selvennetään, että allekirjoittaminen on pakollista, jollei tuenilmausta toimiteta 
”asetuksen (EU) N:o 211/2011 6 artiklassa tarkoitetun tietoverkossa toteutettavan 
keruujärjestelmän” kautta. 

Ainoastaan B osassa: 

– taulukon kuudes sarake korvataan seuraavasti sen selventämiseksi, että henkilöasiakirjan 
tyypin mainitseminen ei ole tarpeen henkilökohtaisen tunnistenumeron mainitsemisen 
yhteydessä: 

HENKILÖKOHTAINEN TUNNISTENUMERO / 

HENKILÖASIAKIRJAN TYYPPI JA NUMERO 

– neljänteen sarakkeeseen liittyvässä alaviitteessä (”SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA”) 
selvennetään, että allekirjoittajien ei edellytetä ilmoittavan mitään tässä kohdassa sellaisten 
jäsenvaltioiden osalta, joita ei mainita alaviitteessä. 

C osassa 1 ja 2 kohtien otsikoita on selkiytetty. 

Monien ehdotettujen kansalaisaloitteiden, jotka on rekisteröity komissiossa asetuksen 4 
artiklan mukaisesti, järjestäjät keräävät parhaillaan tuenilmauksia asetuksen 5 artiklan 
mukaisesti. Tämä seikan huomioon ottamiseksi tässä täytäntöönpanosäädöksessä todetaan, 
että järjestäjät, joita asia koskee, voivat käyttää sekä nykyisiä lomakkeita että tällä 
täytäntöönpanosäädöksellä muutettuja lomakkeita siihen saakka, kunnes heidän ehdotettuja 
kansalaisaloitteitaan koskeva keräysaikansa päättyy. 

2. SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET 

Julkisia kuulemisia ei pidetty tarpeellisina seuraavista syistä: 

– muutoksia liitteeseen II tarvitaan sen varmistamiseksi, että rekisteröintipyyntöjen 
hallinnollinen käsittely komissiossa on asianmukaista, ja jotta selkiytettäisiin asetuksen 3 
artiklan 3 kohdassa säädettyä, jo olemassa olevaa käytäntöä, jonka mukaan komissio voi 
varmistaa, että asetuksessa säädetyt rekisteröintivaatimukset täyttyvät. 

– jäsenvaltioiden pyytämät muutokset liitteeseen III ovat tarpeen ilmentämään sitä seikkaa, 
että ehdotetun kansalaisaloitteen allekirjoittajien henkilötiedot, mukaan lukien 
henkilökohtainen tunnistenumero (tai henkilöasiakirjan numero), on annettava siinä 
laajuudessa kuin jäsenvaltiot tarvitsevat niitä tuenilmausten tarkistamiseen kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti noudattaen periaatetta, jonka mukaan henkilötietojen 
on oltava asianmukaisia ja asiaan liittyviä eivätkä ne saa olla liian laajoja suhteessa 
tarkoituksiin, joihin ne kerätään (asetuksen johdanto-osan 13 kappale). 

– erityisesti Espanjan (henkilökohtaisen tunnistenumeron lisäämisen osalta) ja Alankomaiden 
pyytämillä muutoksilla mahdollisuus aloitteiden tukemiseen ulotetaan sellaisiin unionin 
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kansalaisiin, jotka asuvat kansalaisuusmaansa ulkopuolella. Tämä parantaa asetuksen 
täytäntöönpanoa vaikuttamatta sen muuhun sisältöön. 

– liitteeseen III sisältyvät käytettävyyteen liittyvät tekijät voidaan nähdä ainoastaan 
parannuksina kaikkien asianomaisten, eli aloitteiden allekirjoittajien ja järjestäjien sekä 
tuenilmausten tarkistamisesta vastaavien viranomaisten, kannalta. Ne ovat syntyneet 
ensimmäisistä aloitteista saadun kokemuksen tuloksena. 

Jäsenvaltioita on kuultu kansalaisaloitetta käsittelevässä komission asiantuntijaryhmässä, ja 
niiden näkemykset on otettu huomioon tässä täytäntöönpanosäädöksessä. 

3. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ 
Asetuksen 16 artiklassa todetaan, että komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 17 
artiklan mukaisesti sekä 18 ja 19 artiklan edellytyksiä noudattaen muutoksia asetuksen 
liitteisiin kyseisen asetuksen asiaa koskevien säännösten soveltamisalalla. 

Asetuksen johdanto-osan 12 kappaleessa todetaan, että komissiolle olisi siirrettävä valta 
muuttaa liitettä III siten, että se ottaa huomioon jäsenvaltioiden sille toimittamat tiedot. 

Asetuksen johdanto-osan 13 kappaleessa säädetään, että noudattaen periaatetta, jonka mukaan 
henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja asiaan liittyviä eivätkä ne saa olla liian laajoja 
suhteessa tarkoituksiin, joihin ne kerätään, ehdotetun kansalaisaloitteen allekirjoittajien 
henkilötiedot on annettava siinä laajuudessa kuin jäsenvaltiot tarvitsevat niitä tuenilmausten 
tarkistamiseen kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. 

Ottaen huomioon tarve muuttaa liitettä II rekisteröintimenettelyn helpottamiseksi ja se, että 
kuusi jäsenvaltiota on toimittanut asetuksen säännösten mukaisesti liitteen III muuttamista 
koskevat pyynnöt, komissio päätti hyväksyä tämän täytäntöönpanosäädöksen.
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KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o …/…, 

annettu 11.7.2013, 

kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
211/2011 liitteiden II ja III korvaamisesta 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

ottaa huomioon kansalaisaloitteesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/20111 ja erityisesti sen 16 artiklan, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Asetuksen (EU) N:o 211/2011 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ehdotetun 
kansalaisaloitteen järjestäjien on rekisteröitävä se komissiossa ja ilmoitettava kyseisen 
asetuksen liitteessä II esitetyt tiedot.  

(2) Liitteen II tietoja on muutettava, jotta 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa esitettyjen 
rekisteröintivaatimusten täyttyminen on helpompi tarkistaa komissiossa, 
rekisteröintipyyntöjen asianmukainen hallinnollinen käsittely varmistetaan sekä 
järjestäjien ja komission yhteydenpitoa helpotetaan koko kansalaisaloitemenettelyn 
mittaan. 

(3) Kuusi jäsenvaltiota on pyytänyt muutoksia asetuksessa (EU) N:o 211/2011 olevan 
liitteen III lomakkeissa vaadittuihin tietoihin.  

(4) Komissiolla on valta muuttaa asetuksen liitteitä II ja III Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Liitteen III osalta komission on otettava 
huomioon jäsenvaltioiden sille toimittamat tiedot. 

(5) Koska monien ehdotettujen kansalaisaloitteiden järjestäjät keräävät parhaillaan 
tuenilmauksia asetuksen (EU) N:o 211/2011 5 artiklan mukaisesti, on tärkeää antaa 
näiden kerääjien käyttää yhtä lailla tämän asetuksen liitteessä II esitettyjä lomakkeita 
kuin niiden aikaisempiakin versioita,  

                                                 
1 EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.  
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Muutetaan asetus (EU) 211/2011 seuraavasti: 

a) Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä I. 

 b) Korvataan liite III tämän asetuksen liitteellä II. 

2 artikla 
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Tuenilmausten keruuseen ehdotettujen kansalaisaloitteiden allekirjoittajilta voidaan käyttää 
asetuksen (EU) N:o 211/2011 aiemman tekstin, joka oli voimassa ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, liitteen III mukaisia lomakkeita sellaisten kansalaisaloitteiden osalta, jotka on 
rekisteröity asetuksen (EU) N:o 211/2011 4 artiklan mukaisesti ennen tämän asetuksen 
voimaatuloa. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa. 

Tehty Brysselissä 11.7.2013. 

 Komission puolesta 
 Puheenjohtaja 
 José Manuel BARROSO 
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LIITE I 
”LIITE II 

EHDOTETUN KANSALAISALOITTEEN REKISTERÖINTIÄ VARTEN VAADITTAVAT 
TIEDOT 

1. Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi (enintään 100 merkkiä) 

2. Aihe (enintään 200 merkkiä) 

3. Kyseessä olevan ehdotetun kansalaisaloitteen, jonka perusteella komissiota pyydetään 
toimimaan, tavoitteiden kuvaus (enintään 500 merkkiä) 

4. Perussopimusten määräykset, joita ehdotetun toimen järjestäjät pitävät asiaan kuuluvina 

5. Kansalaistoimikunnan seitsemän jäsenen täydelliset nimet, postiosoitteet, kansalaisuudet ja 
syntymäajat sekä erityisesti edustaja ja varaedustaja ja heidän sähköpostiosoitteensa ja 
puhelinnumeronsa1 

6. Kansalaistoimikunnan seitsemän jäsenen täydelliset nimet, postiosoitteet, kansalaisuudet ja 
syntymäajat todistavat asiakirjat  

7. Ehdotetun kansalaisaloitteen kaikki tuki- ja rahoituslähteet rekisteröintihetkellä1. 

Järjestäjät voivat liiteasiakirjalla toimittaa tarkempia tietoja ehdotetun kansalaisaloitteen 
aiheesta, tavoitteista ja taustasta. He voivat halutessaan esittää myös luonnoksen 
säädökseksi.” 

                                                 
1 Tietosuojalauseke: Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen 

käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 artiklan mukaisesti rekisteröidyille 
ilmoitetaan, että komissio kokoaa kyseisiä henkilötietoja ehdotettua kansalaisaloitetta koskevaa 
menettelyä varten. Ainoastaan järjestäjien täydelliset nimet, yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet sekä 
tuki- ja rahoituslähteitä koskevat tiedot asetetaan yleisön nähtäville verkossa olevassa komission 
rekisterissä. Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa henkilötietojensa julkaisemista tilanteeseensa liittyvien 
pakottavien laillisten syiden vuoksi ja pyytää milloin tahansa kyseisten tietojen oikaisua sekä niiden 
poistamista verkossa olevasta komission rekisteristä sen jälkeen, kun ehdotetun kansalaisaloitteen 
rekisteröintipäivästä on kulunut kaksi vuotta. 
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LIITE II 
”LIITE III 

TUENILMAUSLOMAKE – A OSA1 (jäsenvaltiot, jotka eivät vaadi henkilökohtaisen tunnistenumeron / henkilöasiakirjan numeron ilmoittamista) 

Jollei toisin ilmoiteta, lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia. 

JÄRJESTÄJÄT ESITÄYTTÄVÄT:  
1. Kaikilla tämän lomakkeen allekirjoittajilla on Merkitkää vain yksi jäsenvaltio luetteloa kohti. 

Asuinpaikka (merkitkää valtio): IE UK
Asuinpaikka tai kansalaisuus (merkitkää valtio): EE NL SK FI
Asuinpaikka tai kansalaisuus (ulkomailla asuvat kansalaiset ainoastaan, jos he ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa kansallisille viranomaisille) (merkitkää valtio): BE DK DE LU

2. Euroopan komission rekisteröintinumero:  
 
3. Rekisteröintipäivä:  
4. Ehdotetun kansalaisaloitteen internetosoite Euroopan komission rekisterissä:   
5. Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi:   
6. Aihe:  
7. Päätavoitteet:  
8. Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet:  
9. Muiden rekisteröityjen järjestäjien nimet:  
10. Ehdotetun kansalaisaloitteen (mahdollinen) internetsivu:  

ALLEKIRJOITTAJAT TÄYTTÄVÄT (SUURAAKKOSIN): 

Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle ehdotetulle kansalaisaloitteelle. 

TÄYDELLISET ETUNIMET SUKUNIMET2 
 

ASUINPAIKKA 
(lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa)3 

 

SYNTYMÄAIKA JA -
PAIKKA4 

 

KANSALAISUUS PÄIVÄYS JA 
ALLEKIRJOITUS5 

 

                                                 
1 Lomake on tulostettava yhdelle paperiarkille, mutta järjestäjät voivat käyttää kaksipuolista paperiarkkia. 
2 Alankomaat ja Slovakia: ilmoittakaa myös nimi syntymähetkellä. 
3 Suomi: ilmoittakaa ainoastaan vakituinen asuinmaa. 
4 Irlanti, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta: ilmoittakaa ainoastaan syntymäaika. 
5 Allekirjoittaminen ei ole pakollista, jos tuenilmaus toimitetaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 6 artiklassa tarkoitetun tietoverkossa toteutettavan keruujärjestelmän kautta. 
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Tietosuojalauseke: Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 10 artiklan mukaisesti ainoastaan 
toimivaltaiset viranomaiset voivat tutustua tässä lomakkeessa ilmoitettuihin henkilötietoihin tätä ehdotettua kansalaisaloitetta varten saatujen pätevien tuenilmausten lukumäärän tarkistamiseksi ja vahvistamiseksi (ks. kansalaisaloitteesta 16 
päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 8 artikla) ja tietoja voidaan, jos se on välttämätöntä, käsitellä tähän ehdotettuun kansalaisaloitteeseen liittyviä hallinnollisia tai oikeudellisia 
menettelyjä varten (ks. asetuksen (EU) N:o 211/2011 12 artikla). Tietoja ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Rekisteröidyillä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa. Kaikki tuenilmaukset tuhotaan viimeistään 18 kuukauden kuluttua 
ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä tai, jos kyse on hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä, viimeistään viikon kuluttua mainittujen menettelyjen päättymispäivästä. 
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TUENILMAUSLOMAKE – B OSA1 (jäsenvaltiot, jotka vaativat henkilökohtaisen tunnistenumeron / henkilöasiakirjan numeron ilmoittamista) 

Jollei toisin ilmoiteta, lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia. 

JÄRJESTÄJÄT ESITÄYTTÄVÄT: 

1. Kaikilla tämän lomakkeen allekirjoittajilla on henkilökohtainen tunnistenumero / henkilöasiakirjan numero (merkitkää valtio):        Merkitkää vain yksi jäsenvaltio luetteloa kohti. 
 BG  CZ EL  ES FR HR  IT CY  LV  LT  HU MT AT PL PT RO SI SE 

Ks. C osa: henkilökohtainen tunnistenumero / henkilöasiakirjan numero, joista toinen on ilmoitettava. 

2. Euroopan komission rekisteröintinumero:  

3. Rekisteröintipäivä:  
4. Ehdotetun kansalaisaloitteen internetosoite Euroopan komission rekisterissä:  
5. Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi:  
6. Aihe:  
7. Päätavoitteet:  
8. Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet:  
9. Muiden rekisteröityjen järjestäjien nimet:  
10. Ehdotetun kansalaisaloitteen (mahdollinen) internetsivu:  

ALLEKIRJOITTAJAT TÄYTTÄVÄT (SUURAAKKOSIN): 

Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle ehdotetulle kansalaisaloitteelle. 

TÄYDEL-
LISET 

ETUNI-
MET 

SUKUNIMET2 ASUIN-
PAIKKA 
(lähiosoite, 

postinumero, 
postitoimi-

paikka, maa)3 
 

SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA
 

KANSALAI-
SUUS 

HENKILÖKOHTAI-
NEN 

TUNNISTENUMERO

HENKILÖASIAK
IRJAN TYYPPI 
JA NUMERO4 

 

PÄIVÄYS JA 
ALLEKIR-
JOITUS5 

                                                 
1 Lomake on tulostettava yhdelle paperiarkille. Järjestäjät voivat käyttää kaksipuolista paperiarkkia. 
2 Bulgaria ja Kreikka: ilmoittakaa myös isän nimi; Kreikka ja Latvia: ilmoittakaa myös nimi syntymähetkellä. 
3 Vain Espanja, Ranska, Italia, Itävalta, Puola ja Romania. 
4 Italialaiset henkilöasiakirjat: ilmoittakaa myös henkilöasiakirjan myöntänyt viranomainen. 
5 Allekirjoittaminen ei ole pakollista, jos tuenilmaus toimitetaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 6 artiklassa tarkoitetun tietoverkossa toteutettavan keruujärjestelmän kautta. 
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Tietosuojalauseke: Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 10 artiklan mukaisesti ainoastaan 
toimivaltaiset viranomaiset voivat tutustua tässä lomakkeessa ilmoitettuihin henkilötietoihin tätä ehdotettua kansalaisaloitetta varten saatujen pätevien tuenilmausten lukumäärän tarkistamiseksi ja vahvistamiseksi (ks. kansalaisaloitteesta 16 
päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 8 artikla) ja tietoja voidaan, jos se on välttämätöntä, käsitellä tähän ehdotettuun kansalaisaloitteeseen liittyviä hallinnollisia tai oikeudellisia 
menettelyjä varten (ks. asetuksen (EU) N:o 211/2011 12 artikla). Tietoja ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Rekisteröidyillä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa. Kaikki tuenilmaukset tuhotaan viimeistään 18 kuukauden kuluttua 
ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä tai, jos kyse on hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä, viimeistään viikon kuluttua mainittujen menettelyjen päättymispäivästä. 
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C osa 

1. Vaatimukset sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät vaadi henkilökohtaisen 
tunnistenumeron / henkilöasiakirjan numeron ilmoittamista (tuenilmauslomake 
– A osa): 

Jäsenvaltio Allekirjoittajat, joiden tuenilmaus toimitetaan a

Belgia - Belgiassa asuvat henkilöt 

- Belgian ulkopuolella asuvat Belgian kansalaiset, j
kansallisille viranomaisille 

Tanska - Tanskassa asuvat henkilöt 

- Tanskan ulkopuolella asuvat Tanskan kansalaiset, j
kansallisille viranomaisille 

Saksa - Saksassa asuvat henkilöt 

- Saksan ulkopuolella asuvat Saksan kansalaiset, jo
kansallisille viranomaisille 

Viro - Virossa asuvat henkilöt 

- Viron ulkopuolella asuvat Viron kansalaiset 

Irlanti - Irlannissa asuvat henkilöt 

Luxemburg - Luxemburgissa asuvat henkilöt 

- Luxemburgin ulkopuolella asuvat Luxemburgin 
asuinpaikkansa kansallisille viranomaisille 

Alankomaat - Alankomaissa asuvat henkilöt 

-       Alankomaiden ulkopuolella asuvat Alankomaiden kansa

Slovakia - Slovakiassa asuvat henkilöt 

- Slovakian ulkopuolella asuvat Slovakian kansalaiset 

Suomi - Suomessa asuvat henkilöt 

- Suomen ulkopuolella asuvat Suomen kansalaiset 

Yhdistynyt kuningaskunta - Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvat henkilöt 
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2. Jäsenvaltiot, jotka vaativat asianomaisen jäsenvaltion myöntämän 
henkilökohtaisen tunnistenumeron / henkilöasiakirjan numeron ilmoittamisen, 
siten kuin jäljempänä on mainittu (tuenilmauslomake – B osa): 

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

– Единен граждански номер (henkilönumero) 

TŠEKKI 

– Občanský průkaz (kansallinen henkilökortti) 

– Cestovní pas (passi) 

KREIKKA 

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (henkilökortti) 

– Διαβατήριο (passi) 

– Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη 
Ε.Ε.(oleskelutodistus / pysyvää oleskelua koskeva todistus) 

ESPANJA 

– Documento Nacional de Identidad (henkilökortti) 

– Pasaporte (passi) 

– Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspondiente a la 
inscripción en el Registro Central de Extranjeros (kortissa tai todistuksessa esiintyvä 
ulkomaalaisen tunnistenumero (NIE), joka vastaa rekisteröintinumeroa 
ulkomaalaisten keskusrekisterissä) 

RANSKA 

– Passeport (passi) 

– Carte nationale d'identité (kansallinen henkilökortti) 

KROATIA 

– Osobni identifikacijski broj (henkilökohtainen tunnistenumero). 

ITALIA 

– Passaporto (passi), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (mukaan lukien 
myöntänyt viranomainen) 

– Carta di identità (henkilökortti), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio 
(mukaan lukien myöntänyt viranomainen) 

KYPROS 

– Δελτίο Ταυτότητας (kansalaisen tai asukkaan henkilökortti) 

– Διαβατήριο (passi) 

LATVIA 

– Personas kods (henkilökohtainen tunnistenumero) 
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LIETTUA 

– Asmens kodas (henkilönumero) 

UNKARI 

– személyazonosító igazolvány (henkilökortti) 

– útlevél (passi) 

– személyi azonosító szám (személyi szám) (henkilökohtainen tunnistenumero) 

MALTA 

– Karta tal-Identità (henkilökortti) 

ITÄVALTA 

– Reisepass (passi) 

– Personalausweis (henkilökortti) 

PUOLA 

– Numer ewidencyjny PESEL (henkilökohtainen PESEL-tunnistenumero) 

PORTUGALI 

– Bilhete de identitade (henkilökortti) 

– Passaporte (passi) 

– Cartão de Cidadão (kansalaiskortti) 

ROMANIA 

– carte de identitate (henkilökortti) 

– pașaport (passi) 

– certificat de înregistrare (rekisteröintitodistus) 

– carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (EU-kansalaisen pysyvää 
oleskelua koskeva kortti) 

– Cod Numeric Personal (henkilökohtainen tunnistenumero) 

SLOVENIA 

– Enotna matična številka občana (henkilökohtainen tunnistenumero) 

RUOTSI 

– Personnummer (henkilökohtainen tunnistenumero) 

 


