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Euroopa Liidu lepinguga luuakse esindusdemokraatia kõrvale uue mõõtmena osalusdemokraatia. 

Sellega tehakse märkimisväärne uuendus ELi demokraatlikus toimimises, nähes ette õiguse 

korraldada kodanikualgatusi, mille korral üks miljon kodanikku võib kutsuda komisjoni üles 

esitama teatavaid õigusaktide ettepanekuid. 

Selle taustal ja pärast ulatuslikke konsultatsioone sidusrühmadega võttis komisjon 31. märtsil 2010 

vastu ettepaneku nõukogu ja Euroopa Parlamendi määruse kohta, milles sätestatakse 

kodanikualgatuse menetlused ja tingimused. Ettepanek esitati nõukogule 6. aprillil. 
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Eesistujariik alustas ettepaneku analüüsimist Antici rühmas 9. aprillil. Rühm vaatas ettepaneku läbi 

kolmel koosolekul ning esimese aruteluvooru tulemused, milles täpsustatakse neli põhiküsimust, 

esitati ministritele (dok 8796/10) üldasjade nõukogu istungil aprillis. Ministrite poliitilise 

mõttevahetuse põhjal jätkas rühm ettepaneku läbivaatamist. Alaliste esindajate komitees toimus 

mõttevahetus 19. mai koosolekul, kus komitee tegi Antici rühmale ülesandeks töötada juunis 

toimuva nõukogu istungi ajaks välja üldine lähenemisviis. 

Arutelude tulemusel on nõukogu lähedal üldise lähenemisviisi saavutamisele. Peamisteks 

lahendamata küsimusteks on kavandatud algatuse registreerimine ja vastuvõetavus ning see, kas 

nimetatud otsus tuleks teha kahes või ühes etapis. 

Esialgse ettepanekuga nähakse ette, et otsus kavandatud algatuse vastuvõetavuse kohta tehakse 

vaheetapis – pärast 300 000 allkirja kogumist kolmest liikmesriigist – ning enne liikmesriikidelt 

kontrollide teostamise nõudmist (artikkel 4). Lisatagatisena nähakse ettepanekuga ette varane filter 

registreerimise ajal, mis võimaldab komisjonil lükata tagasi ELi väärtustega ilmselgelt vastuolus 

olevate algatuste registreerimine. 

Mõned liikmesriigid tegid arutelude käigus ettepaneku, et komisjon peaks otsustama registreerimise 

ajal, kas algatus kuulub komisjoni volituste raamesse, enne kui asutakse koguma allkirju 

(s.t ühendati artiklite 4 ja 8 sisu). 

Eesistujariik ei pea kaheetapilist vastuvõetavaks tunnistamist ja registreerimist asjakohaseks. 

Komisjoni ettepanek võtab ühelt poolt arvesse liikmesriikide ja teiste sidusrühmade poolt 

konsultatsioonide käigus väljendatud mureküsimusi (et liikmesriigid ei peaks teostama kontrolle 

algatuste puhul, mis lõpuks ei osutu vastuvõetavaks; ELi väärtustega vastuolus olevate algatuste 

menetlemise lõpetamine nii kiiresti kui võimalik) ning teiselt poolt tõrjub see süsteemi võimaliku 

kuritarvitamise ja ülekoormamise ohtu. 
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Eesistujariigi ettepanekuga vähendatakse ühelt poolt nõutavate allkirjade alampiiri 100 000ni ning 

teiseks muudetakse rangemaks sõnastust seoses algatustega, mis jäävad ilmselgelt väljapoole 

aluslepingute kohaldamisala, säilitades samas komisjoni kaheetapilise lähenemisviisi. 

Eesistujariigi ettepanek kodanikualgatust käsitleva määruse ettepaneku kohta on esitatud käesoleva 

märkuse lisas. 

 

Muudatused võrreldes esialgse komisjoni ettepanekuga on näidatud PAKSUS ALLAJOONITUD 

KIRJAS ja väljajäetud kohad on tähistatud nurksulgudega […]. 
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LISA 

Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS 

kodanikualgatuse kohta 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 24 esimest lõiku, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2, 

olles konsulteerinud Euroopa andmekaitseinspektoriga3, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt 

ja arvestades järgmist: 

(1) Euroopa Liidu lepinguga on tugevdatud ELi kodanikuühiskonda ja tõhustatud ELi 
demokraatlikku toimimist, nähes selleks muu hulgas ette, et igal kodanikul on õigus osaleda 
ELi demokraatias ning et vähemalt üks miljon kodanikku märkimisväärsest arvust 
liikmesriikidest võivad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama talle antud volituste piires 
asjakohase ettepaneku küsimustes, mille suhtes on kodanike arvates vaja aluslepingute 
rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakt. 

(2) Euroopa Liidu toimimise lepingus on sätestatud, et Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid 
määrama kindlaks sellise kodanikualgatuse esitamise korra ja tingimused. 

(3) Nimetatud kord ja tingimused peaksid olema selged, lihtsad ja kasutajasõbralikud ning 
vastama kodanikualgatuse olemusele. 

(4) Nimetatud korra ja tingimustega tuleks tagada, et kodanikualgatuses osalemiseks 
kohaldatakse ELi kodanike suhtes samalaadseid tingimusi sõltumata sellest, millisest 
liikmesriigist nad pärinevad. 

                                                 
1 ELT C […], […], lk […]. 
2 ELT C […], […], lk […]. 
3 ELT C […], […], lk […]. 
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(5) On vaja sätestada minimaalne liikmesriikide osakaal, millest kodanikualgatuses osalevad 
kodanikud peavad pärinema. Selleks et tagada, et kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks 
algatuses osalema kodanikke vähemalt ühest kolmandikust liikmesriikidest. 

(6) Sel eesmärgil on asjakohane kehtestada ka igast sellisest liikmesriigist pärinevate kodanike 
minimaalne arv. Selleks et tagada kodanikele kodanikualgatuses osalemiseks samalaadsed 
tingimused, peaksid kõnealused minimaalsed arvud olema kahanevalt proportsionaalsed iga 
liikmesriigi suurusega, nagu on ELi lepingu artikli 14 lõikes 2 sätestatud seoses Euroopa 
Parlamendi liikmete arvuga liikmesriigi kohta. […] 

Igast liikmesriigist pärit allakirjutanute miinimumarvu arvutamiseks tuleks 2009–2014 
kestvat Euroopa Parlamendi ametiaega käsitleva Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõus, 
millele Euroopa Parlament andis poliitilise heakskiidu 11. oktoobril 2007 ja millesse 
Euroopa Ülemkogu tegi 2007. aasta valitsustevahelisel konverentsil4 ühe muudatuse, 
kehtestatud igast liikmesriigist pärit Euroopa Parlamendi liikmete arv korrutada 
kordajaga 750. 

 

Selguse huvides tuleks need arvud liikmesriigiti kindlaks määrata käesoleva määruse 
lisas. Komisjonile tuleks anda volitused selle lisa muutmiseks, et kajastada arvu, mis 
esitatakse mis tahes tulevases vastavalt ELi lepingu artikli 14 lõike 2 teisele lõigule 
tehtavas Euroopa Ülemkogu otsuses Euroopa Parlamendi koosseisu kohta. 

 

(7) On asjakohane määrata kindlaks kodanikualgatuses osalemiseks vajaliku vanuse alampiir. 
Alampiiriks tuleks sätestada Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslik 
vanus. 

(8) Selleks et tagada kavandatud kodanikualgatuse sidusus ja läbipaistvus, peaks olema 
kohustuslik registreerida selline algatus komisjoni loodud veebisaidil enne, kui kodanikelt 
hakatakse koguma vajalikke toetusavaldusi; kuritahtlikke ega põhjendamatuid ettepanekuid ei 
tohiks registreerida ning komisjon peaks tagasi lükkama ilmselgelt ELi väärtustega vastuolus 
olevate või ilmselgelt väljapoole aluslepingute kohaldamisala jäävate ettepanekute 
registreerimise taotluse. Komisjon peaks registreerimist korraldama kooskõlas hea halduse 
üldpõhimõtetega. 

                                                 
4 Deklaratsioonid 4 ja 5, mis on lisatud Lissaboni lepingu vastu võtnud valitsustevahelise 

konverentsi lõppaktile. 
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(9) Vajalike toetusavalduste kogumise eest kodanikelt peaks vastutama kavandatud 
kodanikualgatuse korraldaja. 

(9a) Käesoleva määruse lisas on asjakohane kehtestada toetusavalduse vorm, milles 
täpsustatakse liikmesriikide teostatava kontrollimise eesmärgil nõutavad andmed. 
Komisjonile tuleks anda volitused selle lisa muutmiseks vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 290, võttes arvesse talle liikmesriikidelt saadetud teavet. 

(10) On asjakohane sätestada, et toetusavaldusi kogutakse nii paberkandjal kui ka Internetis. 
Veebipõhised toetusavalduste kogumise süsteemid peaksid olema varustatud asjakohaste 
turvaelementidega, et tagada muu hulgas isiku tuvastamine ja andmete turvaline säilitamine. 
Sel eesmärgil peaks komisjon olema kohustatud kehtestama veebipõhiste toetusavalduste 
kogumise süsteemide üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid. 

(11) On asjakohane, et liikmesriigid kontrolliksid enne toetusavalduste kogumist veebipõhiste 
toetusavalduste kogumise süsteemide vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele. 

(11a) Komisjoni innustatakse soodustama sellise avatud lähtekoodiga tarkvara väljatöötamist, 
millel on vajalikud tehnilised ja turvaelemendid käesolevas määruses veebipõhiseid 
toetusavalduste kogumise süsteeme käsitlevate sätete järgimiseks.5 

(12) On asjakohane tagada, et kodanikualgatusele antavaid toetusavaldusi kogutakse teatava 
tähtaja jooksul. Selleks et tagada, et kavandatud kodanikualgatus ei minetaks oma 
asjakohasust, arvestades samal ajal seda, kui keeruline on koguda toetusavaldusi kogu 
Euroopa Liidus, ei tohiks selline tähtaeg olla pikem kui 12 kuud alates kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäevast. 

(13) On asjakohane, et komisjon peaks tegema otsuse kavandatud algatuse vastuvõetavuse kohta 
piisavalt varases etapis. Seega peaks algatuse korraldaja taotlema sellise otsuse tegemist 
pärast seda, kui ta on kavandatud algatusele kogunud vähemalt kolmest liikmesriigist 
pärinevatelt allakirjutanutelt […] 100 000 toetusavaldust. 

(14) Komisjon peaks kahe kuu jooksul pärast taotluse saamist kodanikualgatuse korraldajalt võtma 
vastu otsuse algatuse vastuvõetavuse kohta. Kavandatud kodanikualgatust tuleks pidada 
vastuvõetavaks, kui see kuulub komisjoni volituste piiresse ja kui selles käsitletakse küsimust, 
mille suhtes saab aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakti. 

                                                 
5 Põhjenduse 11a alternatiivse võimalusena saab kaaluda nõukogu avaldust: 

Nõukogu võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse kaaluda sellise avatud lähtekoodiga 

tarkvara väljatöötamist, millel on vajalikud tehnilised ja turvaelemendid käesoleva määruse 

veebipõhiseid toetusavalduste kogumise süsteeme käsitlevate sätete järgimiseks. 
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(15) On asjakohane sätestada, et kui allakirjutanutelt on kodanikualgatusele kogutud vajalik arv 
toetusavaldusi ja kui kodanikualgatust on peetud vastuvõetavaks, peaks iga liikmesriik 
vastutama sellest riigist pärinevate kodanike toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise eest. 
Arvestades vajadust piirata liikmesriikide halduskoormust, peaksid nad sellise kontrollimise 
teostama asjakohasel viisil juhuvalimi põhjal kolme kuu jooksul ja andma dokumendi, 
millega kinnitatakse kehtivate toetusavalduste arvu. 

(16) Kodanikualgatuse korraldajad peaksid enne kodanikualgatuse esitamist komisjonile tagama, 
et kõik käesolevas määruses sätestatud asjakohased tingimused on täidetud. 

(17) Komisjon peaks nelja kuu jooksul kodanikualgatuse läbi vaatama ning esitama oma 
järeldused ja meetmed, mida ta kavatseb selle suhtes võtta. 

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes täielikult 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta6. Sellega 
seoses on asjakohane selgitada, et andmete vastutavad töötlejad direktiivi 95/46/EÜ 
tähenduses on kodanikualgatuse korraldaja ja liikmesriigi pädevad asutused, ning kindlaks 
määrata maksimaalne ajavahemik, mille jooksul tohib kodanikualgatuse jaoks kogutud 
isikuandmeid säilitada. Kodanikualgatuse korraldaja peab andmete vastutava töötlejana võtma 
kõik asjakohased meetmed, et täita direktiiviga 95/46/EÜ kehtestatud kohustused, eelkõige 
need, mis on seotud andmete töötlemise seaduslikkuse ja turvalisusega, andmesubjekti 
teavitamise ning tema õigusega tutvuda oma isikuandmetega ning neid parandada ja 
kustutada. 

(19) Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse andmete töötlemise suhtes täielikult direktiivi 
95/46/EÜ III peatükki õiguskaitsevahendite, vastutuse ja sanktsioonide kohta. […] 
Kodanikualgatuse korraldaja vastutab […] vastavalt kohaldatavatele õigusnormidele kahju 
eest, mida ta põhjustab. Lisaks peaksid liikmesriigid tagama, et korraldate suhtes 
kohaldatakse asjakohaseid karistusi käesoleva määruse rikkumise eest [...]. 

(20) Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes komisjonis 
täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes 
ning selliste andmete vaba liikumise kohta7. 

                                                 
6 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. 
7 EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1. 



 

10626/10  rr/TAR/mna 8 
LISA DQPG LIMITE ET 

(21) Käesoleva määruse lisade muutmiseks tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaselt volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks. Eriti oluline 
on, et komisjon viib oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 

(22) Määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 
1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused8. 

(23) Komisjon peaks esitama aruande käesoleva määruse rakendamise kohta […] kolm aastat 
pärast selle kohaldamise alguskuupäeva. 

(24) Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid, eriti selle artiklis 8 tunnustatud põhimõtet, mille kohaselt on igaühel 
õigus oma isikuandmete kaitsele, 

                                                 
8 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. 
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1 

Sisu 

Käesoleva määrusega määratakse kindlaks kodanikualgatuse esitamise kord ja tingimused, nagu see 
on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 11 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 24. 

Artikkel 2 

Mõisted 

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid: 

1. „kodanikualgatus” – komisjonile käesoleva määruse kohaselt esitatud algatus, milles 
kutsutakse komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohast ettepanekut 
küsimustes, mille suhtes on kodanike arvates vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad vähemalt 
ühest kolmandikust kõikidest liikmesriikidest; 

2. „allakirjutanu” – ELi kodanik, kes toetab konkreetset kodanikualgatust, olles selleks täitnud 
vastava toetusavalduse; 

3. „korraldaja” – füüsiline või juriidiline isik või organisatsioon, kes vastutab kodanikualgatuse 
ettevalmistamise ja komisjonile esitamise eest. 

Artikkel 3 

Korraldajale ja allakirjutanutele esitatavad nõuded 

1. Kui korraldaja on füüsiline isik, peab ta olema ELi kodanik ja Euroopa Parlamendi 
valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses. 

Kui korraldaja on juriidiline isik või organisatsioon, peab ta olema asutatud liikmesriigis. 
Organisatsioonil, kes on kohaldatava riikliku õiguse kohaselt iseseisva õigusvõimeta, peab 
olema esindaja, kes vastab samadele nõuetele, mis on kehtestatud esimeses lõigus 
füüsilistele isikutele, ning kes võib tema nimel võtta õiguslikke kohustusi ja vastutuse. 

Komisjon võib nõuda korraldajalt asjakohase tõendi esitamist eespool nimetatud nõuete 
täitmise kohta. 

2. Selleks et osaleda kavandatud kodanikualgatuses, peab allakirjutanu olema ELi kodanik ja 
Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses. 

Artikkel 4 

Kavandatud kodanikualgatuse registreerimine 

1. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste koguma hakkamist kavandatud kodanikualgatusele 
peab korraldaja taotlema komisjonilt kõnealuse algatuse registreerimist, esitades II lisas 
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toodud teabe, eelkõige kavandatud kodanikualgatuse sisu ja eesmärkide ning rahastamis- ja 
toetusallikate kohta. 

Osutatud teave kantakse ühes ELi ametlikus keeles komisjoni selleks otstarbeks loodud 
veebipõhisesse registrisse (edaspidi „register”). Pärast registreerimist võib korraldaja 
kanda kavandatud kodanikualgatuse registrisse teistes ELi ametlike keeltes. 

2. Välja arvatud lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel, registreerib komisjon kavandatud algatuse 
viivitamata ainuomase registreerimisnumbri all ja saadab kinnituse korraldajale. 

3. Kavandatud kodanikualgatust, mida saab mõistlikkuse põhimõttest lähtudes käsitada 
sobimatuna, kuna see on kuritahtlik või põhjendamatu, ei registreerita. 

4. Komisjon lükkab ELi lepingu artiklis 2 kehtestatud […] ELi väärtustega ilmselgelt 
vastuolus oleva või ilmselgelt väljapoole aluslepingute kohaldamisala jääva kavandatud 
kodanikualgatuse registreerimise taotluse tagasi. 

5. Registreeritud kavandatud kodanikualgatus avalikustatakse registris. 

Artikkel 5 

Toetusavalduste kogumise kord ja tingimused 

1. Korraldaja vastutab artikli 4 kohaselt registreeritud kavandatud kodanikualgatusele 
allakirjutanutelt vajaliku arvu toetusavalduste kogumise eest. 

Selleks võib kasutada ainult III lisas esitatud näidisele vastavat toetusavalduse vormi. 
Korraldaja täidab III lisas esitatud vormid enne allakirjutanutelt toetusavalduste kogumist. 
Vormides esitatud teave peab vastama registris sisalduvale teabele. 
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2. Korraldaja võib koguda toetusavaldusi nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt. 
Toetusavalduste elektroonilise kogumise suhtes kohaldatakse artiklit 6. 

Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse toetusavaldusi, mis on allkirjastatud 
elektrooniliselt, kasutades täiustatud elektroonilist allkirja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse 1999/93/EÜ (elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse raamistiku 
kohta)9 tähenduses, samaväärsena paberkandjal toetusavaldustega. 

3. Allakirjutanud peavad täitma korraldaja poolt kättesaadavaks tehtud toetusavalduse vormi. 
Allakirjutanud esitavad toetusavaldusel isiku tuvastamise andmed, välja arvatud III 
lisas esitatud vormi A osas loetletud liikmesriikides elavad allakirjutanud. 

Nende liikmesriikide isikut tõendavate dokumentide / isiku tuvastamise numbrite 
loetelu, kus sellise teabe esitamine on kohustuslik, on toodud III lisas esitatud vormi B 
osas. 

Allakirjutanu võib konkreetset kodanikualgatust toetada ainult üks kord. 

3a Liikmesriigid edastavad komisjonile kõik III lisas, sealhulgas A ja B osas sisalduva teabe 
muudatused. Seda arvesse võttes võib komisjon võtta kooskõlas artikliga 16 ning 
artiklites 17 ja 18 sätestatud tingimustel vastu delegeeritud õigusakte III lisa, sealhulgas 
A ja B osa muutmiseks. 

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 12 kuu jooksul pärast kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäeva. 

Artikkel 6 

Veebipõhised toetusavalduste kogumise süsteemid 

1. Toetusavalduste elektroonilise kogumise korral säilitatakse veebipõhiste toetusavalduste 
kogumise süsteemide kaudu saadud andmeid liikmesriigi territooriumil. 

Veebipõhise toetusavalduse kogumise süsteemi kohta antakse vastavalt lõikele 3 tõend 
liikmesriigis, kus veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kaudu kogutud 
andmeid säilitatakse. Korraldaja võib kasutada sama veebipõhist toetusavalduste 
kogumise süsteemi toetusavalduste kogumiseks mitmes liikmesriigis või kõikides 
liikmesriikides. 

Toetusavalduse vormi näidist võib elektroonilise kogumise jaoks kohandada. 

                                                 
9 EÜT L 13, 19.1.2000, lk 12. 
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2. Korraldaja tagab, et allakirjutanutelt toetusavalduste kogumiseks kasutatav 
veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem on kooskõlas lõike 4 sätetega. 

Enne allakirjutanutelt toetusavalduste koguma hakkamist […] palub korraldaja asjaomase 
liikmesriigi pädeval asutusel tõendada, et […] kasutatav veebipõhine toetusavalduste 
kogumise süsteem on kooskõlas […] nimetatud sätetega. 

Korraldaja võib […] alustada toetusavalduste kogumist veebipõhise toetusavalduste 
süsteemi kaudu üksnes siis, kui ta on saanud lõikes 3 osutatud tõendi. Korraldaja teeb 
selle tõendi üldsusele kättesaadavaks veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi 
veebisaidil. [...] 

3. Kui veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem on lõikega 4 kooskõlas, annab asjaomane 
pädev asutus ühe kuu jooksul IV lisas esitatud näidisele vastava tõendi. [...] 

Liikmesriigid tunnustavad teise liikmesriigi pädeva asutuse antud tõendit. 

4. Veebipõhised toetusavalduste kogumise süsteemid on varustatud asjakohaste turva- ja 
tehniliste elementidega, et oleks tagatud järgmine: 

a. toetusavalduse võivad Internetis esitada ainult füüsilised isikud; 

[...] 

c. veebis esitatud andmeid säilitatakse turvaliselt, et tagada muu hulgas see, et neid ei saa 
muuta ega kasutada muul kui konkreetses kodanikualgatuses märgitud eesmärgil, ning 
et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku 
kaotsimineku, muutmise või ebaseadusliku avalikustamise või juurdepääsu eest; 

d. süsteem suudab esitada konkreetseid toetusavaldusi vormis, mis vastab III lisas toodud 
näidisele, et liikmesriik saaks teostada artikli 9 lõike 2 kohast kontrollimist. 
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5. Komisjon võtab lõike 4 kohaldamiseks […] 9 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist artikli 19 lõikes 2 sätestatud regulatiivmenetluse korras vastu tehnilise 
spetsifikatsiooni. 

Artikkel 7 

Allakirjutanute minimaalne arv liikmesriigiti 

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud peavad pärinema vähemalt ühest kolmandikust 
liikmesriikidest. 

2. Ühest kolmandikust liikmesriikidest pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma vähemalt I 
lisas sätestatud kodanike minimaalse arvuni, mis on arvutatud 2009–2014 kestvat Euroopa 
Parlamendi ametiaega käsitleva Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõus, millele Euroopa 
Parlament andis poliitilise heakskiidu 11. oktoobril 2007 ja millesse Euroopa Ülemkogu 
tegi 2007. aasta valitsustevahelisel konverentsil10 ühe muudatuse, kehtestatud igast 
liikmesriigist pärit Euroopa Parlamendi liikmete arvu alusel, mis on korrutatud 
kordajaga 750. 

3. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 16 ning artiklites 17 ja 18 sätestatud tingimustel 
vastu delegeeritud õigusaktid I lisa kohandamiseks, et kajastada arvu, mis esitatakse 
mis tahes tulevases vastavalt ELi lepingu artikli 14 lõike 2 teisele lõigule tehtavas 
Euroopa Ülemkogu otsuses Euroopa Parlamendi koosseisu kohta. Selliseid kohandusi 
kohaldatakse üksnes nende kavandatud kodanikualgatuste suhtes, mis on registreeritud 
vastavalt artiklile 4 pärast kohanduse jõustumist. 

[...]4. Allakirjutanut peetakse pärinevaks sellest liikmesriigist, kes on vastutav allakirjutanu 
toetusavalduse tõendamise eest vastavalt artikli 9 lõike 1 teisele lõigule […]. 

Artikkel 8 

Otsus kavandatud kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta 

1. Pärast […] 100 000 toetusavalduse artikli 5 kohast kogumist allakirjutanutelt, kes pärinevad 
vähemalt kolmest liikmesriigist, esitab korraldaja komisjonile taotluse otsuse vastuvõtmiseks 
kavandatud kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta. Selleks kasutab korraldaja V lisas 
esitatud vormi. 

                                                 
10 Deklaratsioonid 4 ja 5, mis on lisatud Lissaboni lepingu vastu võtnud valitsustevahelise 

konverentsi lõppaktile. 
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2. Komisjon teeb kahe kuu jooksul alates lõikes 1 osutatud taotluse kättesaamisest otsuse 
kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta. Kavandatud kodanikualgatust peetakse 
vastuvõetavaks, kui see vastab järgmistele tingimustele: 

a. selles käsitletakse küsimust, mille suhtes saab aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakti, ning 

b. see kuulub komisjoni volituste piiresse, mille raames ta saab esitada ettepaneku. 

3. Lõikes 2 osutatud otsusest teatatakse kavandatud kodanikualgatuse korraldajale ja see 
avalikustatakse. 

Artikkel 9 

Toetusavalduste kontrollimine ja tõendamine liikmesriigi poolt 

1. Pärast allakirjutanutelt vajalike toetusavalduste artiklite 5 ja 7 kohast kogumist ning 
tingimusel, et komisjon on teinud otsuse, et kavandatud kodanikualgatus on artikli 8 kohaselt 
vastuvõetav, esitab korraldaja toetusavaldused paberkandjal või elektrooniliselt asjaomasele 
pädevale asutusele, kes artikli 14 kohaselt teostab kontrollimist ja tõendamist. Selleks kasutab 
korraldaja VI lisas esitatud vormi ning teeb vahet paberkandjal kogutud toetusavaldustel, 
täiustatud elektroonilist allkirja kasutades elektrooniliselt allkirjastatud 
toetusavaldustel ja veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kaudu kogutud 
toetusavaldustel. 

Korraldaja esitab toetusavaldused asjakohasele liikmesriigile […] järgmiselt: 

- liikmesriikidele, kes on välja andnud toetusavaldusel esitatud isikut tõendava 
dokumendi / tunnuskoodi, tingimusel et asjaomane liikmesriik ei ole loetletud III 
lisas esitatud vormi A osas, või 

- kõikidel muudel juhtudel allakirjutanu poolt toetusavaldusel märgitud tema 
elukohaks olevale liikmesriigile, nagu on ette nähtud III lisas esitatud vormi A 
osas. 
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2. Pädev asutus kontrollib esitatud toetusavaldusi asjakohasel viisil kolme kuu jooksul alates 
taotluse saamisest. […] Selle alusel annab pädev asutus korraldajale VII lisas esitatud 
näidisele vastava tõendi, milles tõendatakse selle liikmesriigiga seotud kehtivate 
toetusavalduste arvu. 

Toetusavalduste tõendamiseks ei nõuta allkirjade autentimist. 

3. Lõikes 2 osutatud tõend antakse tasuta. 

Artikkel 10 

Kodanikualgatuse esitamine komisjonile 

Pärast artikli 9 lõikes 2 osutatud tõendi saamist ja tingimusel, et käesolevas määruses ette nähtud 
asjakohast korda on järgitud ja kõik tingimused on täidetud, võib korraldaja esitada 
kodanikualgatuse komisjonile. 
 
Käesoleva artikli kohaldamiseks kasutab korraldaja VIII lisas toodud vormi ja esitab täidetud vormi 
koos esimeses lõigus osutatud tõendite paberkandjal või elektrooniliste koopiatega. 
 

Korraldaja esitab samuti teabe kodanikualgatuse igasuguse rahastamise ja toetuse kohta. 
 
[...] 

Artikkel 11 

Kodanikualgatuse läbivaatamise kord komisjonis 

1. Kui komisjon saab artikli 10 kohaselt esitatud kodanikualgatuse, 

a. avaldab ta selle viivitamata oma veebisaidil; 

b. vaatab kodanikualgatuse läbi ning esitab nelja kuu jooksul teatises oma järeldused 
algatuse kohta ja vajaduse korral koos põhjendustega meetmed, mida ta kavatseb selle 
suhtes võtta. 

2. Lõike 1 punktis b osutatud teatisest teatatakse kodanikualgatuse korraldajale, Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning see avalikustatakse. 
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Artikkel 12 

Isikuandmete kaitse 

Kodanikualgatuse korraldaja ja liikmesriigi pädevad asutused järgivad määruse alusel isikuandmete 
töötlemisel direktiivi 95/46/EÜ ja selle kohaselt kehtestatud riiklikke õigusakte. 
 
Isikuandmete töötlemisel käsitatakse direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punkti d tähenduses andmete 
vastutavate töötlejatena vastavalt kodanikualgatuse korraldajat ja artikli 14 lõike 2 kohaselt 
määratud pädevat asutust. 
Korraldaja tagab, et konkreetse kodanikualgatuse jaoks kogutud isikuandmeid ei kasutata 
muul kui konkreetses kodanikualgatuses märgitud eesmärgil ning ta hävitab kõik konkreetsele 
kodanikualgatusele antud toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt ühe kuu möödumisel algatuse 
artikli 10 kohasest esitamisest komisjonile või kaheksateist kuu möödumisel kavandatud 
kodanikualgatuse registreerimise kuupäevast, olevalt sellest, kumb tähtaeg on varasem. 
 
Pädev asutus kasutab konkreetse kodanikualgatuse jaoks saadud isikuandmeid 
toetusavalduste artikli 9 lõike 2 kohaseks kontrollimiseks ning hävitab kõik toetusavaldused 
ja nende koopiad hiljemalt ühe kuu möödumisel alates kõnealuses artiklis osutatud tõendi 
andmisest. 
 
[...] 
 
Korraldaja rakendab vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid kaitsmaks isikuandmeid 
juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotsimineku, muutmise, ebaseadusliku 
avalikustamise või juurdepääsu eest, eelkõige juhul, kui töötlemine hõlmab andmete edastamist 
võrgu kaudu, ning igasuguse muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest. 
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Artikkel 13 

Vastutus 

Kodanikualgatuse korraldaja vastutab vastavalt kohaldatavatele õigusnormidele kahju eest, 
mida ta põhjustab kodanikualgatuse korraldamisel. 

Artikkel 13a 

Karistused 

[...] 

1 Liikmesriigid tagavad, et […] korraldajate suhtes kohaldatakse asjakohaseid karistusi […] 
käesoleva määruse rikkumise ja eelkõige järgmise eest: 

a. valeandmete esitamine korraldajate poolt; 

[...] 

b. andmete väärkasutus. 

 

2. Need karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 

Artikkel 14 

Liikmesriikide pädevad asutused 

1. Artikli 6 lõike 3 kohaldamiseks määravad liikmesriigid pädevad asutused, kes vastutavad 
nimetatud sättes osutatud tõendi andmise eest. 

2. Artikli 9 lõike 2 kohaldamiseks määrab iga liikmesriik ühe pädeva asutuse, kes vastutab 
toetusavalduste kontrollimise koordineerimise ja nimetatud sättes osutatud tõendi andmise 
eest. 

3. Liikmesriigid edastavad hiljemalt kolme kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist 
komisjonile pädevate asutuste nimed ja aadressid. 

4. Komisjon avalikustab pädevate asutuste nimekirja. 
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Artikkel 15 

Lisade muutmine 

Komisjon võib kooskõlas artiklitega 16, 17 ja 18 võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega 
muudetakse käesoleva määruse lisasid. Delegeeritud õigusaktidega I ja III lisasse tehtavad 
muudatused võetakse vastu vastavalt artiklitele 5 ja 7. 

Artikkel 16 

Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Komisjonile antakse määramata ajaks volitused võtta vastu artiklis 15 osutatud delegeeritud 
õigusakte. 

2. Kui komisjon võtab vastu delegeeritud õigusakti, teatab ta sellest viivitamata Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. 

3. Volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile artiklites 17 ja 18 sätestatud 
tingimustel. 

Artikkel 17 

Delegeeritud volituste tagasivõtmine 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 15 osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada delegeeritud volituste 
tagasivõtmise üle, püüab sellest teatada teisele institutsioonile ja komisjonile mõistliku aja 
jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, viidates delegeeritud volitustele, mille ta võib tagasi 
võtta, ja võimalikele tagasivõtmise põhjustele. 

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub kohe või selles täpsustatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust. Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. 

Artikkel 18 

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine 

1. Euroopa Parlament […] või nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada 
vastuväiteid kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse kõnealust ajavahemikku ühe kuu võrra. 
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2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul delegeeritud 
õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub 
õigusaktis sätestatud kuupäeval. 

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne 
kõnealuse ajavahemiku möödumist juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad 
teatanud komisjonile oma kavatsusest jätta vastuväited esitamata. 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes vastuväite, õigusakt 
ei jõustu. Delegeeritud õigusakti suhtes vastuväited esitanud institutsioon esitab ka nende 
põhjenduse. 

Artikkel 19 

Komitee 

1. Artikli 6 lõike 5 rakendamisel abistab komisjoni komitee. 

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes 
arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid. 

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud. 

Artikkel 20 

Riiklikest meetmetest teatamine 

Iga liikmesriik teatab komisjonile erisätetest, mida ta võtab vastu käesoleva määruse 

rakendamiseks. 

Komisjon teavitab nendest teisi liikmesriike. 

Artikkel 21 

Läbivaatamisklausel 

[…] Kolme aasta möödumisel käesoleva määruse […] kohaldamise alguskuupäevast esitab 

komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta. 
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Artikkel 22 

Jõustumine ja kohaldamine 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 
 
Seda kohaldatakse alates 12 kuud pärast selle jõustumist. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

 

 

Brüssel, ... 
 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 
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I LISA 

 

Allakirjutanute minimaalne arv liikmesriigiti 

   

 Austria  14250 
 Belgia  16500 
 Bulgaaria  13500 
 Küpros  4500 
 Tšehhi Vabariik  16500 
 Taani  9750 
 Eesti  4500 
 Soome  9750 
 Prantsusmaa  55500 
 Saksamaa  72000 
 Kreeka  16500 
 Ungari  16500 
 Iirimaa  9000 
 Itaalia  54750 
 Läti  6750 
 Leedu  9000 
 Luksemburg  4500 
 Malta  4500 
 Madalmaad  19500 
 Poola  38250 
 Portugal  16500 
 Rumeenia  24750 
 Slovakkia  9750 
 Sloveenia  6000 
 Hispaania  40500 
 Rootsi  15000 
 Ühendkuningriik  54750 
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II LISA 

 

Kavandatud kodanikualgatuse registreerimiseks vajalik teave 

Kavandatud kodanikualgatuse registreerimiseks komisjoni registris esitatakse järgmine teave: 

1. kavandatud kodanikualgatuse pealkiri (kuni 100 tähemärki); 

2. kavandatud kodanikualgatuse sisu (kuni 200 tähemärki); 

3. sellise ettepaneku eesmärkide kirjeldus, mille suhtes kutsutakse komisjoni üles võtma 
meetmeid (kuni 500 tähemärki); 

4. aluslepingute[…] sätted, mis […] korraldaja arvates lubaks komisjonil tegutseda 
(vabatahtlik); 

5. algatuse korraldaja või juriidilise isiku või organisatsiooni puhul selle esindaja täielik nimi, 
posti- ja e-posti aadress; 

7. kavandatud algatuse kõik rahastamis- ja toetusallikad selle registreerimise ajal. 

Algatuse korraldajad võivad esitada veelgi üksikasjalikumat teavet kavandatud kodanikualgatuse 
sisu, eesmärkide ja tausta kohta lisas. Soovi korral võivad nad esitada ka õigusakti eelnõu. 
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III LISA 

Toetusavalduse vorm 

 

Lahter 1: (täidab algatuse korraldaja) 

1. Komisjoni antud registreerimisnumber*: 

2. Registreerimise kuupäev*: 

3. Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress komisjoni loodud registris*: 

Lahter 2: (täidab algatuse korraldaja) 

1. Kavandatud kodanikualgatuse pealkiri*: (kuni 100 tähemärki) 

2. Sisu*: (sisu peaks olema võimalikult selge) (kuni 200 tähemärki) 

3. Kavandatud kodanikualgatuse peamiste eesmärkide kirjeldus*: (kuni 500 tähemärki) 

4. Algatuse korraldaja nimi ja aadress*: 

5. Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress*:  
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Lahter 3: (täidab allakirjutanu) 

1. Allakirjutanu nimi*: 

Täielik eesnimi*: ............................................................................ 

Perekonnanimi*: ......................... ............................................................. 

Sünninimi (kui on asjakohane): 

Isanimi (kohustuslik Kreeka ja Bulgaaria puhul) 

 

2. Aadress*: 

Tänava nimi, maja/korteri number ja sihtnumber*: ................................................................................ 

Linn*: ...........................  Riik*: .............................. 

3. Sünniaeg: .............. Sünnikoht: ............ Sünniriik*: ............ 

4. Kodakondsus*: .................... 

5. E-posti aadress: ............... 

6. Isiku tuvastamise andmed*, välja arvatud käesoleva vormi A osas loetletud juhtudel. 

Palun märkige ainult üks isikut tõendava dokumendi number või isiku tuvastamise number vastavalt 

käesoleva vormi B osale. 

Isikut tõendava dokumendi või isiku tuvastamise numbri liik: 

a) Kodaniku või riigis alaliselt viibiva välismaalase isikutunnistus oooo  Number ...................... 
VÕI 

b) Pass oooo  Number ................................................ 

VÕI 

c) Muu isikut tõendav dokument / isiku tuvastamise number oooo  Täpsustada ................ Number 
......................... 

Liikmesriik, kes andis isikut tõendava dokumendi / isiku tuvastamise numbri*: ....................................... 

Väljaandev asutus: ................................................................................................... 

 

Lahter 4:  

Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma olen toetanud kõnealust kavandatud kodanikualgatust 

ainult ühe korra*. 

Kuupäev ja allakirjutanu allkiri*♦: ........... 

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: Vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artiklile 10 kasutatakse sellel vormil 
esitatud isikuandmeid üksnes käesoleva kavandatud kodanikualgatuse jaoks saadud toetusavalduste 
kontrollimiseks ja arvu tõendamiseks, nagu on ette nähtud määruse xxxx/xxxx artiklis 9. Andmeid ei kasutata 
ühelgi teisel eesmärgil. Kõik toetusavaldused hävitatakse hiljemalt 18 kuud pärast kavandatud 
kodanikualgatuse registreerimise kuupäeva. 
*: Kohustuslikud väljad 

♦: Allkiri ei ole kohustuslik, kui vorm esitatakse elektrooniliselt ilma elektroonilise allkirjata 
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A OSA 

Loetelu elukohaliikmesriikidest, mille puhul ei nõuta täiendavate isiku tuvastamise andmete 

esitamist peale lahtri 3 punktides 1–5 toodud andmete. 

 

Liikmesriik 

Taani 

Iirimaa 

Madalmaad 

Soome 

Ühendkuningriik 

Slovakkia 

 

B OSA 

Lahtri 3 punktis 6 osutatud loetelu isikut tõendavatest dokumentidest / isiku tuvastamise 

numbritest, millest üks tuleb esitada toetusavalduse vormil: 

 

AUSTRIA 

- Reisepass 

- Personalausweis 

 

BELGIA 

- Carte d’identité / identiteitskaart (isikutunnistus) 

- Passeport / paspoort (pass) 

- Numéro d'identification du registre national / identificatienummer van het Rijksregister (isiku 

tuvastamise number Riiklikus Registris) 

 

BULGAARIA 

- Kodanikunumber isikutunnistusel 

- Kodanikunumber passis 
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KÜPROS 

- Kodaniku või riigis alaliselt viibiva välismaalase isikutunnistus: ∆ελτίο Ταυτότητας 

- Pass: ∆ιαβατήριο 

TŠEHHI VABARIIK 

- Obcansky prukaz – riiklik isikutunnistus 

- Cestovní pas – pass 

 

EESTI 

- Isikukood (personal identification code) 

- Isikutunnistus 

- Elektrooniline isikutunnistus 

- Eesti kodaniku pass 

- Meremehe teenistusraamat 

- Ajutine reisidokument 

- Meresõidutunnistus 

- Tagasipöördumistunnistus 

 

 



 

10626/10  rr/TAR/mna 27 
LISA DQPG LIMITE ET 

PRANTSUSMAA 

- Passeport (pass) 
- Carte nationale d´identité (riiklik isikutunnistus) 
- Titre de séjour (elamisluba) 
- Permis de conduire (juhiluba) 
- Muud dokumendid: 

§ Carte d'identité de parlementaire (parlamentaarse kogu presidendi väljaantud 
parlamendiliikme isikutunnistus, pildiga); 

§ Carte d'identité d'élu local (riigi esindaja väljaantud kohaliku omavalitsuse 
esindaja isikutunnistus, pildiga) 

§ Carte du combattant (sõjaväelase tunnistus, beež või trikoloorivärvides); 

§ Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie (kodaniku või sõjaväelase 
invaliiditunnistus, pildiga); 

§ Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat (riigiametniku isikutunnistus, pildiga); 

§ Carte d'identité ou carte de circulation (sõjaväevõimude väljaantud isikutunnistus 
või liikumisluba, pildiga); 

§ Permis de chasser (riigi esindaja väljaantud jahiluba, pildiga); 

§ Livret ou carnet de circulation (3. jaanuari 1969. aasta seaduse nr 69-3 alusel 
väljaantud liikumisluba); 

§ Récépissé valant justification de l'identité (kehtiv isikut tuvastav tõend, 
karistusseadustiku artikli 138 lõike 7 alusel isikut tõendava dokumendi vastu välja 
antud tõend kohtuliku läbivaatamise eesmärgil); 

§ Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport 
(riikliku isikutunnistuse või passi taotluse vastuvõtmise kohaliku omavalitsuse 
pitseriga kinnitus, välja antud kohaliku omavalitsuse poolt viimase kolme kuu 
jooksul) 

 

SAKSAMAA 

- Personalausweis / isikutunnistus 
- Pass / pass 
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KREEKA 

- Isikutunnistus (∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας) 
- Pass (∆ιαβατήριο) 
- ELi liikmesriikidest pärit registreeritud riigis viibivate välismaalaste puhul vastavalt 

asjakohasele direktiivile elamisluba / alaline elamisluba (Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών 
Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής πολίτη Ε.Ε.). 

 

UNGARI 

- Isikutunnistus 
- Pass 
- Személyi azonosító (személyi szám) – isiku tuvastamise number 

 

ITAALIA 

- Passaporto (pass), inclusa l´indicazione dell´autoritá di rilascio (sealhulgas väljaandnud 
asutus) 

- Passaporto (isikutunnistus), inclusa l´indicazione dell´autoritá di rilascio (sealhulgas 
väljaandnud asutus) 

 

LÄTI 

- Personas kods (isikukood) isikutunnistusel 
- Personas kods (isikukood) passis 
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LISA DQPG LIMITE ET 

LEEDU 

- Asmens kodas (isikukood) isikutunnistusel 
- Asmens kodas (isikukood) passis 

 

LUKSEMBURG 

- Numéro d’identification national (isiku tuvastamise number sotsiaalkindlustuskaardil) 
- Carte d'identité (isikutunnistus) 
- Passeport (pass) 

 

MALTA 

- Isikutunnistus 
- Pass 

 

POOLA 

- Numer ewidencyjny PESEL isikutunnistusel 
- Numer ewidencyjny PESEL passis 
 

PORTUGAL 

- Bilhete de identitaded (Isikutunnistus) 
- Passaporte (pass) 
- Cartão de Cidadão (kodaniku tunnistus) 
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RUMEENIA, 

- carte de identitate (isikutunnistus) 

- pasaport (pass) 

- certificat de inregistrare (registreerimistõend) 
- cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (alaline elamisluba) 
- Cod Numeric Personal (isiku tuvastamise number) 

 

SLOVEENIA 

- Osebna izkaznica (isikutunnistus) 
- Potni list (pass) 

 

HISPAANIA 

- Documento Nacional de Identidad (isikutunnistus) 
- Pasaporte (passport) 
 

 

ROOTSI 

- Personnummer (isiku tuvastamise number) isikutunnistusel 
- Personnummer (isiku tuvastamise number) passis 
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LISA IV 

 

Tõend, millega kinnitatakse veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kooskõla 
määrusega (EL) nr xxxx/xxxx 

[….] (liikmesriigi nimi) [….] (pädeva asutuse nimi) kinnitab, et aadressil [….] (veebisaidi aadress) 
asuv veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem, mida kasutatakse toetusavalduste 
elektrooniliseks kogumiseks kodanikualgatusele, mille registreerimisnumber on [….], on kooskõlas 
määruse (EL) nr xxxx/xxxx asjaomaste sätetega. 
 
Kuupäev, allkiri ja pädeva asutuse ametlik tempel: 
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LISA V 

 

Vorm, millega esitatakse taotlus otsuse tegemiseks kavandatud kodanikualgatuse 
vastuvõetavuse kohta 

1. Kodanikualgatuse pealkiri*: 

2. Komisjoni antud registreerimisnumber*: 

3. Registreerimise kuupäev*: 

4. Kogutud toetusavalduste arv*: 

5. Allakirjutanute arv liikmesriigiti*: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Alla-
kirjutanute 

arv 

               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  KOKKU 

Alla-
kirjutanute 

arv 

             

6. Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige. 

 

Kuupäev ja algatuse korraldaja allkiri*: 

*: Kohustuslikud väljad 
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LISA DQPG LIMITE ET 

VI LISA 

 

Vorm, millega esitatakse toetusavaldused iga asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele 

1. Algatuse korraldaja või juriidilise isiku või organisatsiooni puhul selle esindaja täielik nimi, 
posti- ja e-posti aadress*: 

2. Kodanikualgatuse pealkiri*: 

3. Komisjoni antud registreerimisnumber*: 

4. Registreerimise kuupäev*: 

5. Kuupäev, mil esitati taotlus otsuse tegemiseks kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta*: 

6. [Liikmesriigi nimi] pärinevate allakirjutanute arv*: 

7. Lisad*: 

(Lisada kõigi nende allakirjutanute toetusavaldused, kes on esitanud […] isikukoodi. 

Vajaduse korral lisada asjaomane tõend/asjaomased tõendid, millega kinnitatakse veebipõhise 
toetusavalduste kogumise süsteemi kooskõla määrusega (EL) nr xxxx/xxxx.) 

8. Kuupäev ja algatuse korraldaja allkiri*: 

*: Kohustuslikud väljad 
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VII LISA 

 

Tõend, millega kinnitatakse [….] (liikmesriigi nimi) seotud kehtivate toetusavalduste arvu 

[….] (liikmesriigi nimi) [….] (pädeva asutuse nimi) kinnitab pärast määruse (EL) nr xxxx/xxxx 
artikli 9 kohast vajalikku kontrollimist, et [….] toetusavaldust, mis on antud kodanikualgatusele, 
mille registreerimisnumber on [….], on nimetatud määruse kohaselt kehtivad […]. 
 
Kuupäev, allkiri ja pädeva asutuse ametlik tempel: 
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VIII LISA 

 

Vorm, millega esitatakse kodanikualgatus komisjonile 

1. Kodanikualgatuse pealkiri*: 

2. Komisjoni antud registreerimisnumber*: 

3. Registreerimise kuupäev*: 

4. Kogutud kehtivate toetusavalduste arv*: (peab olema […] vähemalt üks miljon) 

5. Liikmesriikide poolt tõendatud allakirjutanute arv*: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Alla-
kirjutanute 

arv 
               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  KOKKU 

Alla-
kirjutanute 

arv 
             

6. Algatuse korraldaja või juriidilise isiku või organisatsiooni puhul selle esindaja täielik nimi, 
posti- ja e-posti aadress: 

6a. Märkida kõik algatuse rahastamis- ja toetusallikad: 

7. Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige. 

 

Kuupäev ja algatuse korraldaja allkiri*: 

8. Lisad*: 

Lisada kõik tõendid 

*: Kohustuslikud väljad 

 

 

_____________________ 

  


