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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta seoses Euroopa kodanikualgatuse 
rakendamisega
(2011/2302(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra muutmise ettepanekuid B7-0539/2011 ja B7-0732/2011, 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 211 ja 212,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0000/2012),

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2. tuletab meelde, et nimetatud muudatused jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel 
päeval;

3. palub kodanikualgatustega seotud küsimuste eest vastutaval Euroopa Parlamendi 
asepresidendil, komisjonide esimeeste konverentsi esimehel ja eelnimetatud raporti 
raportööril koos esimeeste konverentsi poolt nimetatud teiste fraktsioonide esindajatega 
leppida komisjoniga kokku Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta)1 rakendamise korras, mis puudutab 
kahe institutsiooni koostööd avalike kuulamiste korraldamisel ja läbiviimisel ning 
kuulamiste kulude hüvitamist; nõuab, et see kord sätestataks institutsioonidevahelises 
kokkuleppes, mis võidakse lisada Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete 
raamkokkuleppesse selle järgmisel läbivaatamisel; on valmis katma avaliku kuulamise 
koosolekuruumide ja tõlkega kaasnevad kulud, kui komisjon hüvitab osalejate sõidu- ja 
elamiskulud;

4. palub juhatusel ja peasekretäril võtta vajalikud meetmed, et aidata kodanikualgatustega 
seotud küsimuste eest vastutaval Euroopa Parlamendi asepresidendil täita talle kodukorra 
käesoleva muudatusega pandud ülesandeid, eeskätt neid, mis on seotud ühtse 
administratiivse kontaktpunkti toimimisega;

5. on seisukohal, et parlamendiliikmeid tuleks ergutada kodanikualgatuste kuulamistel 
osalema; 

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 197a (uus)

                                               
1 ELT L 65, 11.3.2011, lk 1.
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 197a
Kodanikualgatust käsitlev avalik 

kuulamine
1. Kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutav Euroopa Parlamendi 
asepresident tagab presidendi nimel 
koostöö kodanikega, esindusühingutega 
ja kodanikuühiskonnaga küsimustes, mis 
puudutavad kodanikualgatusi. 
2. Komisjonide esimeeste konverents 
koordineerib Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 
(kodanikualgatuste kohta) artiklis 11 
osutatud avalikke kuulamisi. Ta teeb 
koostööd Euroopa Komisjoniga ja 
vajaduse korral teiste ELi institutsioonide 
ja asutustega, et tagada avalike 
kuulamiste korraldamine ja läbiviimine 
asjakohastel ja ühtsetel tingimustel.
Kui komisjonide esimeeste konverents 
arutab avaliku kuulamisega seotud 
teemat, kutsub ta kodanikualgatustega 
seotud küsimuste eest vastutava Euroopa 
Parlamendi asepresidendi oma töös 
nõuandjana osalema.
3. Kui Euroopa Komisjon on avaldanud 
selleks ette nähtud registris 
kodanikualgatuse vastavalt määruse (EL) 
nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punktile a, 
siis komisjonide esimeeste konverentsi 
esimees:
a) kontrollib, kas korraldajad on Euroopa 
Komisjonis nõutaval tasemel vastu võetud, 
nagu nähakse ette eelnimetatud määruse 
artikli 10 lõike 1 punktis b;
b) teeb pärast komisjonide esimeeste 
konverentsiga konsulteerimist kindlaks, 
missugune komisjon vastutab avaliku 
kuulamise korraldamise eest;
c) võib petitsioonidega seotud küsimuste 
eest vastutava komisjoni esimehe taotlusel 
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teha juhatuse liikmetele ja kõnealuse 
komisjoni koordinaatoritele ülesandeks 
osaleda avaliku kuulamise korraldamises;
d) tagab, et Euroopa Komisjon osaleb 
nõuetekohaselt avaliku kuulamise 
korraldamises ja on kuulamisel vajalikul 
tasemel esindatud, ning
e) määrab koos vastutava komisjoni 
esimehega sobiva kuupäeva avaliku 
kuulamise läbiviimiseks kolme kuu 
jooksul algatuse esitamisest Euroopa 
Komisjonile, nagu on sätestatud määruse 
(EL) nr 211/2011 artiklis 9.
4. Artikli 23 lõiget 9 kõnealuste avalike 
kuulamiste suhtes ei kohaldata.
5. Kui artiklis 50 või 51 sätestatud 
tingimused on täidetud, kohaldatakse neid 
sätteid vajalike muudatustega. Sel juhul 
võib komisjonide esimeeste konverents 
paluda kodanikualgatustega seotud 
küsimuste eest vastutaval Euroopa 
Parlamendi asepresidendil avalikku 
kuulamist juhatada.
6. Vastutav komisjon korraldab 
parlamendis avaliku kuulamise, vajaduse 
korral koos teiste liidu institutsioonide ja 
asutustega, kes soovivad osaleda.
Vastutav komisjon kutsub 
kodanikualgatuse korraldajad või neid 
esindava delegatsiooni algatust avalikul 
kuulamisel tutvustama.
Avalikul kuulamisel võivad osaleda kõik 
huvitatud parlamendiliikmed.
Kuulamise avamisel võib 
kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutav Euroopa Parlamendi 
asepresident esineda sõnavõtuga. 
7. Kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutava Euroopa Parlamendi 
asepresidendi eelneval nõusolekul 
võidakse avalikule kuulamisele kutsutud 
esindajate sõidu- ja elamiskulud hüvitada 
vastavalt juhatuse poolt vastu võetud 
eeskirjadele ja Euroopa Komisjoniga 
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kokku lepitud korrale.

Or. fr

Selgitus

Kuulamist käsitlevad sätted on otstarbekas lisada VII osa 2. peatükki, kuna kuulamised on 
osa vastutava komisjoni tööst.

Muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 203a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 203a Artikkel 203a 
Kodanikualgatus Kodanikualgatus

Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa 
Komisjonil on palutud esitada õigusakti 
ettepanek ELi lepingu artikli 11 lõike 4 
alusel, selgitab petitsioonikomisjon välja, 
kas see võib mõjutada tema tööd, ja 
teavitab vajaduse korral sellega seotud 
teemadel petitsiooni esitanuid.

Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa 
Komisjonil on palutud esitada õigusakti 
ettepanek ELi lepingu artikli 11 lõike 4 
alusel ja vastavalt määrusele (EL) nr 
211/2011, selgitab petitsioonidega seotud 
küsimuste eest vastutav komisjon välja, 
kas see võib mõjutada tema tööd, ja 
teavitab vajaduse korral sellega seotud 
teemadel petitsiooni esitanuid.

Kodanikualgatused, mis on registreeritud 
vastavalt määruse (EL) nr 211/2011 
artiklile 4, kuid mida ei ole võimalik 
Euroopa Komisjonile esitada kooskõlas 
määruse artikliga 9, kuna kõiki 
ettenähtud menetlusi ja tingimusi ei ole 
järgitud, võib läbi vaadata petitsioonidega 
seotud küsimuste eest vastutav komisjon, 
kui ta peab järelmeetmeid vajalikuks. 
Artikleid 201, 202 ja 203 kohaldatakse 
vajalike muudatustega.

Or. fr

Selgitus

Võttes arvesse petitsioonikomisjoni erilist kogemust selles valdkonnas, on asjakohane anda 
petitsioonikomisjonile võimalus osaleda poliitiliste järelmeetmete võtmises algatuste puhul, 
mis seda väärivad, kuid mis jäid lõpule viimata.
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SELETUSKIRI

Parlament võttis raporti kodanikualgatuse määruse kohta vastu esimesel lugemisel 15. 
detsembril 2010 väga suure häälteenamusega (628 poolthäält, 15 vastu ja 24 erapooletut). See 
tulemus näitab selgesti, kui tugev on konsensus selle uue osalusdemokraatia vahendi suhtes 
Euroopa tasandil.

Kodanikualgatusest saab jõuline vahend, mille abil Euroopa kodanikud saavad kindlaks 
määrata teemasid ELi päevakorra jaoks. Kodanikualgatust käsitleti esimest korda Euroopa 
põhiseaduse lepingus ja hiljem Lissaboni lepingus ning selle eesmärk on anda kodanikele 
samad poliitikaalgatuste tegemise õigused, mis on juba nõukogul ja Euroopa Parlamendil.

Eelkõige on kodanikualgatuse eesmärk anda kodanikele võimalus end kuuldavaks teha ja 
esitada neid huvitavaid küsimusi Euroopa institutsioonidele arutamiseks. Need küsimused 
võivad puudutada probleeme, millega inimesed igapäevaelus kokku puutuvad ja millele nende 
arvates ei pöörata piisavalt tähelepanu ja millega ei tegeleta. Kodanikualgatus tugevdab otsest 
sidet kodanike ja institutsioonide vahel, tagades, et Euroopa Liidu institutsioonid käsitlevad 
konkreetseid probleeme, mis on kodanike arvates olulised. Euroopa kodanikualgatuse teine 
eesmärk on edendada senisest suuremat piiriülest arutelu ELis. 

Euroopa Parlament saab aidata kaasa nende eesmärkide saavutamisele, kasutades kõiki tema 
käsutuses olevaid vahendeid, et toetada omal valikul kodanikualgatusi eelkõige avalike 
kuulamiste korraldamisega.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 211/2011 
(kodanikualgatuse kohta) artiklis 11 sätestatakse avalike kuulamiste kohta järgmist: „Kui 
artikli 10 lõike 1 punktide a ja b tingimused on täidetud, antakse korraldajatele artikli 10 lõike 
1 punktis c sätestatud tähtaja jooksul võimalus tutvustada kodanikualgatust avalikul 
kuulamisel. Komisjon ja Euroopa Parlament tagavad kuulamise korraldamise Euroopa 
Parlamendis, vajaduse korral koos teiste ELi institutsioonide ja asutustega, kes soovivad 
osaleda, ja komisjoni esindatuse asjakohasel tasandil.“ 

Määrust nr 211/2011 kohaldatakse alates 1. aprillist 2012. Seega tuleb parlamendi kodukorda 
muuta, nii et asjaomaste avalike kuulamiste korraldamiseks ja läbiviimiseks oleks võimalik 
võtta vajalikke meetmeid. 

Kodukorra muutmise algatamiseks esitas raportöör koos endise kaasraportööri Alain 
Lamassoure’iga muudatusettepanekud vastavalt kodukorra artiklile 212. Käesolev raporti 
projekt on selle protsessi järgmine etapp.

Raporti projektis esitatud ettepanekute osas oleme eelkõige seisukohal, et on vaja võtta 
kasutusele ühtne kontaktpunkt, et lihtsustada kodanikualgatuste praktilist aspekti – arvamuste 
vahetust ja dialoogi kodanikega, ühenduste ja kodanikuühiskonna esindajatega, järgides 
Euroopa Liidu lepingu artiklit 11. Seda rolli võiks täita kodanikualgatustega seotud küsimuste 
eest vastutav Euroopa Parlamendi asepresident, tingimusel et ta saab vajalikku 
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administratiivset tuge. Teeme ka ettepaneku, et kõnealune asepresident juhiks delegatsiooni, 
mis peab komisjoniga läbirääkimisi määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) 
rakendamise korra üle ja kahe institutsiooni koostöö üle avalike kuulamiste korraldamisel ja 
läbiviimisel, samuti sellega kaasnevate kulude hüvitamise üle. See kord võidakse sätestada 
institutsioonidevahelises kokkuleppes, mis võidakse lisada Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
raamkokkuleppesse selle järgmisel läbivaatamisel.

Kui komisjonide esimeeste konverents arutab avaliku kuulamisega seotud teemat, tundub 
meile loogiline, et ta kutsuks kodanikualgatustega seotud küsimuste eest vastutava Euroopa 
Parlamendi asepresidendi oma töös nõuandjana osalema. Kui artiklites 50 ja 51 sätestatud 
nõuded on täidetud, võib komisjonide esimeeste konverents paluda kodanikualgatustega 
seotud küsimuste eest vastutaval Euroopa Parlamendi asepresidendil ka avalikku kuulamist 
juhatada. Teeme samuti ettepaneku, et asepresident võiks avaliku kuulamise avamisel esineda 
pöördumisega algatuse organisaatorite esindajate poole. Rahalises aspektis teeme ettepaneku, 
et enne, kui vastutava komisjoni esimees kutsub kuulamisele isikuid, kellele tuleks hüvitada 
sõidu- ja elamiskulud, on vaja taotleda kodanikualgatusega seotud küsimuste eest vastutava 
asepresidendi nõusolekut. Asepresident peaks tagama, et järgitakse asjaomaseid juhatuse 
eeskirju ja komisjoniga kokku lepitud korda.

Soovitame, et komisjonide esimeeste konverentsi roll hõlmaks nii üldiseid kui ka 
konkreetseid ülesandeid. Konverentsi üldiste ülesannete hulka kuuluks avalike kuulamiste 
koordineerimine kodanikualgatuse teemal. Konverents peaks pidama dialoogi komisjoniga ja 
vajaduse korral teiste ELi institutsioonide ja asutustega, et tagada avalike kuulamiste 
nõuetekohane korraldamine ja läbiviimine. 

Konverentsi konkreetsed ülesanded algavad siis, kui Euroopa Komisjon avaldab selleks ette 
nähtud registris kodanikualgatuse vastavalt määruse (EL) nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 
punktile a. Lihtsuse huvides peaks konverentsi esimees võtma endale määruses ette nähtud 
kohustused, vajaduse korral eelnevalt konverentsiga konsulteerides. Esimees peaks 
kontrollima, kas algatuse korraldajad on komisjonis nõutaval tasemel vastu võetud, nagu 
nähakse ette eelnimetatud määruse nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punktis b. Samuti peaks 
esimees pärast konverentsiga konsulteerimist kindlaks tegema, missugune komisjon on 
avaliku kuulamise eest vastutav. Kuna konverentsi esimees suhtleb Euroopa Komisjoniga, 
peaks olema tema ülesanne tagada, et viimane osaleks nõuetekohaselt kuulamise 
korraldamisel ning oleks kuulamisel sobival tasandil esindatud. Üks praktilistest ülesannetest, 
mis tuleb kuulamise ettevalmistamisel täita, on vastutava komisjoni esimehega sobiva 
kuupäeva kokkuleppimine kuulamiseks kolme kuu jooksul alates algatuse esitamisest 
Euroopa Komisjonile, nagu on sätestatud määruse nr 211/2011 artiklis 9.

Ettevalmistustööde järel korraldab vastutav komisjon Euroopa Parlamendis avaliku 
kuulamise, vajaduse korral koostöös teiste Euroopa Liidu institutsioonide ja asutustega, kes 
soovivad osaleda. Komisjon kutsub kodanikualgatuse korraldajad või neid esindava 
delegatsiooni tutvustama algatust avalikul kuulamisel. Selle ettepaneku põhjus on väga lihtne: 
korraldajad, kellel on õnnestunud koguda vähemalt miljon allkirja, on teinud ära üüratu töö, et 
muuta Euroopa Liidu õigusakte konkreetses poliitikavaldkonnas, nagu naiste õigused ja 
võrdõiguslikkus, kalandus, transport, keskkond, põllumajandus jne. Nad on kindlasti väärt 
vähemalt seda, et esitada oma argumendid parlamendiliikmetele, kellel on vastavas 
valdkonnas juba kogemusi ja kes suudavad tegelikult mõjutada selle valdkonna poliitikat, st 
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vastutava komisjoni liikmetele.

Arvestades petitsioonikomisjoni erilisi kogemusi, tuleks kodukorra muutmisel selle komisjoni 
roll kindlaks määrata. Esiteks, komisjoni esimehe taotlusel võiksid juhatus ja komisjoni 
koordinaatorid kuulamise korraldamisel osaleda. Teiseks peaks petitsioonikomisjonil olema 
võimalus võtta järelmeetmeid algatuste osas, mis ei ole osutunud edukaks, kuid mis komisjoni 
arvates vääriksid edasist tähelepanu. Kodanikualgatused, mis on registreeritud vastavalt 
määrusele (EL) nr 211/2011, kuid mida ei ole võimalik komisjonile esitada kooskõlas 
määruse artikliga 9, kuna kõiki ettenähtud menetlusi ja tingimusi ei ole järgitud, võib läbi 
vaadata petitsioonikomisjon, kui see peab järelmeetmeid vajalikuks.

Pettumuste ja pingete ärahoidmiseks (mis võib olla Euroopa kodanikualgatusega seotud 
kõrgete ootuste otsene tagajärg), soovib raportöör rõhutada, et sugugi mitte kõigi õnnestunud 
algatuste tulemusel ei esita Euroopa Komisjon õigusakti ettepanekut. Euroopa Komisjonil on 
siiski seadusandliku algatuse tegemisel määrav sõna ja lõpuks otsustab ikkagi tema, mida 
õnnestunud kodanikualgatusega edasi teha. 

Edukas avalik kuulamine Euroopa Parlamendis võib kodanikualgatuse edule kaasa aidata, 
kuid ei saa seda tagada.
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24.10.2011

EUROOPA PARLAMENDI KODUKORRA MUUTMISE ETTEPANEK B7-0539/2011

Vastavalt kodukorra artiklile 212

Uue artikli 197a lisamine / Artikli 203a muutmine (Euroopa kodanikualgatust käsitleva 
määruse rakendamine)

esitanud Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Üldine selgitus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrust (EL) nr 211/2011 
kodanikualgatuse kohta hakatakse kohaldama alates 1. aprillist 2012. Avalikku kuulamist 
käsitlevas artiklis 11 nähakse ette järgmist: „Kui artikli 10 lõike 1 punktide a ja b tingimused 
on täidetud, antakse korraldajatele artikli 10 lõike 1 punktis c sätestatud tähtaja jooksul 
võimalus tutvustada kodanikualgatust avalikul kuulamisel. Komisjon ja Euroopa Parlament 
tagavad kuulamise korraldamise Euroopa Parlamendis, vajaduse korral koos teiste liidu 
institutsioonide ja asutustega, kes soovivad osaleda, ja komisjoni esindatuse asjakohasel 
tasandil.” Seepärast on asjakohane muuta Euroopa Parlamendi kodukorda, et määruse 
211/2011 kohaldamise ajaks oleksid vastu võetud vajalikud sätted.

Uue artikli 197a lisamine (Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse rakendamine)

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 197a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 197a
Kodanikualgatust käsitlev avalik 

kuulamine
1. Kui Euroopa Komisjon avaldab 
kooskõlas määruse (EL) nr 211/20111

artikli 10 lõike 1 punktiga a registris 
kodanikualgatuse, lisatakse algatus 
komisjonide esimeeste konverentsi 
järgmise koosoleku päevakorda. 
Konverentsi esimees määrab pärast 
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komisjonide esimeeste konverentsiga 
konsulteerimist määruse (EL) nr 
211/2011 artiklis 11 ette nähtud avaliku 
kuulamise korraldamise eest vastutava 
komisjoni.
Artikli 23 lõiget 9 ei kohaldata kõnealuste 
kuulamiste suhtes.
Kui artiklis 50 sätestatud tingimused on 
täidetud, kohaldatakse kaasatud 
komisjonidega menetlust vajalike 
muudatustega.
2. Vastutav komisjon loob vajalikud 
sidemed Euroopa Komisjoniga ning 
vajaduse korral teiste liidu 
institutsioonide ja asutustega ning 
kontrollib, kas määruse (EL) nr 211/2011 
artikli 10 lõike 1 punktis b sätestatud 
tingimus on täidetud.
3. Vastutav komisjon korraldab vajaduse 
korral koos teiste liidu institutsioonide ja 
asutustega, kes soovivad osaleda, 
Euroopa Parlamendis avaliku kuulamise 
kolme kuu jooksul pärast algatuse 
esitamist Euroopa Komisjonile kooskõlas 
määruse (EL) nr 211/2011 artikliga 9. 
Vastutav komisjon tagab Euroopa 
Komisjoni esindatuse asjakohasel 
tasandil.
4. Vastutav komisjon kutsub 
kodanikualgatuse korraldajad või neid 
esindava delegatsiooni tutvustama 
algatust avalikul kuulamisel.

Or. fr

Selgitus

Kuulamist käsitlevad sätted on otstarbekas lisada VII osa 2. peatükki, sest tegemist on 
komisjonide töö ühe aspektiga.

Artikli 203a muutmine (Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse rakendamine)

Muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 203a
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 203a Artikkel 203a
Kodanikualgatus Kodanikualgatus

Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa 
Komisjonil on palutud esitada õigusakti 
ettepanek ELi lepingu artikli 11 lõike 4 
alusel, selgitab petitsioonikomisjon välja, 
kas see võib mõjutada tema tööd, ja 
teavitab vajaduse korral sellega seotud 
teemadel petitsiooni esitanuid.

Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa 
Komisjonil on palutud esitada õigusakti 
ettepanek ELi lepingu artikli 11 lõike 4 
alusel ja vastavalt määrusele (EL) nr 
211/20111, selgitab petitsioonikomisjon 
välja, kas see võib mõjutada tema tööd, ja 
teavitab vajaduse korral sellega seotud 
teemadel petitsiooni esitanuid.

Kodanikualgatused, mis on registreeritud 
vastavalt määrusele (EL) nr 211/2011, 
kuid mida ei ole võimalik Euroopa 
Komisjonile esitada kooskõlas määruse 
artikliga 9, kuna kõiki ettenähtud 
menetlusi ja tingimusi ei ole järgitud, võib 
läbi vaadata petitsioonikomisjon, kui ta 
peab järelmeetmeid vajalikuks. Artikleid 
201, 202 ja 203 kohaldatakse vajalike 
muudatustega.
__________

1Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
211/2011 kodanikualgatuse kohta (ELT L 
65, 11.3.2011, lk 1).

Or. fr

Selgitus

Võttes arvesse petitsioonikomisjoni erilist kogemust selles valdkonnas, on asjakohane anda 
petitsioonikomisjonile võimalus osaleda poliitiliste järelmeetmete võtmises algatuste puhul, 
mis seda väärivad, kuid mis jäid lõpule viimata.
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EUROOPA PARLAMENDI KODUKORRA MUUTMISE ETTEPANEK B7-0732/2011

Vastavalt kodukorra artiklile 212

Uute artiklite 42a ja 203a lisamine (Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse 
rakendamine)

esitanud Erminia Mazzoni Diana Wallis Gerald Häfner
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Uute artiklite 42a ja 203a lisamine (Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse 
rakendamine)

Üldine selgitus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrust (EL) nr 211/2011 
kodanikualgatuse kohta hakatakse kohaldama alates 1. aprillist 2012. Avalikku kuulamist 
käsitlev artikkel 11 on sõnastatud järgmiselt: „Kui artikli 10 lõike 1 punktide a ja b 
tingimused on täidetud, antakse korraldajatele artikli 10 lõike 1 punktis c sätestatud tähtaja 
jooksul võimalus tutvustada kodanikualgatust avalikul kuulamisel. Komisjon ja Euroopa 
Parlament tagavad kuulamise korraldamise Euroopa Parlamendis, vajaduse korral koos 
teiste liidu institutsioonide ja asutustega, kes soovivad osaleda, ja komisjoni esindatuse 
asjakohasel tasandil.” Seetõttu tuleb Euroopa Parlamendi kodukorda muuta nii, et oleks 
võimalik võtta vajalikke meetmeid, kui määrust (EL) nr 211/2011 kohaldama hakatakse.

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 42a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 42a
Kodanikualgatusega seotud avalik 

kuulamine
1. Kui kodanikualgatus on saanud üle 
miljoni allkirja vähemalt seitsmest 
liikmesriigist ning Euroopa Komisjon on 
selle määruse (EL) nr 211/2011 artikli 10 
lõike 1 punkti a kohaselt registris 
avaldanud ja sellest parlamenti 
teavitanud, suunab parlamendi president 
algatuse edasi kodanikualgatuse 
teemaliste avalike kuulamiste 
korraldamise eest vastutavale komisjonile.
2. Algatus võetakse komisjonide esimeeste 
konverentsi järgmise koosoleku 
päevakorda ja konverentsi teavitatakse 
sellest. Komisjonide esimeeste konverentsi 
esimees määrab pärast konverentsiga 
konsulteerimist täiendavad alalised 
komisjonid, kes võivad avalikul 
kuulamisel osaleda.
Artikli 23 lõiget 9 ei kohaldata kõnealuste 
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kuulamiste suhtes.
3. Vastutav komisjon võtab ühendust 
Euroopa Komisjoniga ja vajaduse korral 
teiste Euroopa Liidu institutsioonide ja 
asutustega ning kontrollib, kas määruse 
(EL) nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punktis 
b sätestatud tingimus on täidetud.
4. Kolme kuu jooksul pärast algatuse 
esitamist Euroopa Komisjonile ja 
vastavalt määruse (EL) nr 211/2011 
artiklile 9 korraldab vastutav komisjon 
avaliku kuulamise Euroopa Parlamendis, 
vajaduse korral koos teiste liidu 
institutsioonide ja asutustega, kes 
soovivad osaleda. Vastutav komisjon 
tagab Euroopa Komisjoni esindatuse 
asjakohasel tasandil.
5. Vastutav komisjon kutsub 
kodanikualgatuse korraldajad või neid 
esindava delegatsiooni tutvustama 
kodanikualgatust avalikul kuulamisel.

Or. en

Selgitus

Kuulamisi käsitlevad sätted tuleks lisada II ossa, kuna need puudutavad seadusandlikke ja 
eelarvemenetlusi ning muid menetlusi, eelkõige viimaseid.

Märkus: selle muudatusettepanekuga kaasneb VII lisa punkti XX muutmine järgmiselt:

Petitsiooni- ja kodanike õiguste komisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. petitsioonid;

2. Euroopa kodanikualgatusega seotud avalike kuulamiste korraldamine;

3. suhted Euroopa Ombudsmaniga.

Muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 203a (uus)
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 203a
Kodanikualgatus

Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa 
Komisjonil on palutud esitada Euroopa 
Liidu lepingu artikli 11 lõike 4 alusel ja 
määruse (EL) nr 211/2011 kohaselt 
õigusakti ettepanek, selgitab petitsiooni-
ja kodanike õiguste komisjon välja, kas 
see võib mõjutada tema tööd, ja teavitab 
vajaduse korral sellega seotud teemadel 
petitsiooni esitanuid.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse petitsiooni- ja kodanike õiguste komisjoni vastutusala, peaks antud komisjonil 
olema õigus tagada, et ELi kodanikke ja elanikke, eriti petitsioonide esitajaid, teavitataks 
asjakohaselt Euroopa kodanikualgatusest.


