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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval petitsioonikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt selle üle, et komisjoni 2010. aasta aruandes on kirjeldava lähenemisviisi 
asemel kohaldatud ennetavat lähenemisviisi, mis annab parema ülevaate komisjoni 
tulevikus kohaldatavatest meetmetest; 

2. peab siiski kahetsusväärseks, et tegelik olukord erineb suuresti ELi aluslepingute sätetest 
kodakondsuse kohta; tuletab sellega seoses meelde, et ELi kodakondsusega antakse 
mitmeid lisaõigusi, mis on tagatud on tagatud ELi aluslepingutega, sätestatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas ja edasi arendatud teisestes õigusaktides;

3. osutab, et parem reguleerimine ei tähenda põhimõtteliselt vähemat reguleerimist ja et 
paljudes poliitikavaldkondades on siduvad õigusaktid seadusandluse kehtestamiseks sageli 
vajalikud;

4. tuletab meelde, et valimisõigusest tulenev demokraatlikku osalemist ei saa kodanikele 
peale suruda, vaid see peaks neist lähtuma; on sellega seoses seisukohal, et 
valimisprotsess on vahend Euroopa kodanikele demokraatia omamise tunde andmiseks ja 
juhib tähelepanu sellele, et Euroopa erakonnad mängivad võtmerolli Euroopa demose 
loomisel ning nad aitavad kaasa kodanike Euroopa identiteedi rikastamisele;

5. kutsub liikmesriike üles tagama, et Euroopa kodanikke teavitatakse Euroopa 
kodakondsusega kaasnevatest õigustest, kaasa arvatud valimisõigusest ja õigusest astuda 
erakonda ning asutada erakondi, ja et nad saavad neid õigusi täielikult kasutada ka juhul, 
kui nad ei ela oma päritolujärgses liikmesriigis;

6. tunnistab, et valimisaktiivsuse pidev üldine vähenemine Euroopa Parlamendi valimistel on 
probleem; juhib tähelepanu, et kuigi üha rohkem valimisealisi ELi kodanikke elab 
liikmesriigis, mis ei ole nende päritoluliikmesriik, on valijate registrisse kantud 
proportsionaalselt vähem ELi kodanikke;

7. osutab, et lisaks üldistele põhimõtetele – vabad ja salajase hääletuse teel toimuvad 
valimised –on tarvis ka praktilisi kaalutlusi ja mõjusaid Euroopa sümboleid (nt Euroopa 
Parlamendi valimiste üheaegne korraldamine kõigis liikmesriikides), et suurendada 
valimisaktiivsust;

8. kutsub liikmesriike üles tagama, et Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste 
avalikustamine toimuks kõikides liikmesriikides üheaegselt;

9. kiidab heaks komisjoni kava täiustada praegust süsteemi, selleks et hoida ära 
topelthääletamine Euroopa Parlamendi valimistel;

10. palub liikmesriikidel anda ELi kodanikele valimisõigus kohalikel valimistel, juhul kui 
kohalikul tasandil on seadusandlikke organeid;
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11. rõhutab tungivalt, et Euroopa Liidu kodanikud saavad Euroopa kodakondsusest täielikku 
kasu vaid siis, kui nii nemad kui ka kõik sidusrühmad, näiteks liikmesriigid, ELi 
institutsioonid jne on teadlikud ELi kodakondsusest tulenevatest õigustest ja kohustustest; 
väljendab lootust, et 2013. aasta kuulutamine Euroopa kodanike aastaks tõstab tunduvalt 
üldist teadlikkust Euroopa kodaniku staatusest; 

12. kiidab sellega seoses heaks komisjoni kava teha sidusrühmadele lihtsamaks ELi 
kodakondsusest tulenevate õiguste rakendamiseks määratud rahalise toetuse kasutamine ja 
kiidab heaks komisjoni jõupingutused tagada nende programmide jaoks vajalike rahaliste 
vahendite olemasolu; palub komisjonil sellega seoses täpsustada, kas vastavad 
programmid on juurdepääsetavad poliitilistele sihtasutustele, mis on olemuselt aktiivse 
kodakondsuse edendamise mootorid;

13. rõhutab, et Euroopa kodakondsusest teavitamisele tuleks keskenduda ühinemiseelse abi 
vahendi raames; 

14. tuletab meelde, et liidud, sihtasutused ja vastastikused ühingud on terves Euroopas 
ühiskonna lahutamatu osa ja neile Euroopa põhikirja andmine tugevdaks nende Euroopa 
mõõdet; palub sellega seoses vastaval komisjonil uurida, missuguste algatuste abil oleks 
kõige parem edendada liitude, sihtasutuste ja vastastikused ühingute Euroopa põhikirja 
vastuvõtmist;

15. tuletab meelde ja tunneb heameelt asjaolu üle, et ELi kodakondsusega kaasnevad õigused 
täienevad uue õigusega, Euroopa kodanikualgatusega, mida kohaldatakse alates 2012. 
aasta aprillist;

16. kutsub liikmesriike ja ELi institutsioone üles sõlmima õigeaegselt kõik 
halduskokkulepped ja kehtestama praktilise korra, et kõik ELi kodanikud saaks 
kodanikualgatuse kaudu osaleda aktiivsemalt liidu demokraatlikus elus;

17. palub kõigil sidusrühmadel kasutada kodanikualgatuse määruse kohaldamise eelset aega 
selleks, et propageerida laialdaselt seda uut osalusdemokraatia vahendit.


