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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta kansalaisaloitteen 
täytäntöönpanemiseksi
(2011/2302(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotukset työjärjestyksen muuttamiseksi B7-0539/2011 ja 
B7-0732/2011,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2012),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

3. kehottaa kansalaisaloitteista vastaavaa varapuhemiestä, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtajaa ja edellä mainitun mietinnön esittelijää yhdessä 
puheenjohtajakokouksen nimeämien muiden poliittisten ryhmien edustajien kanssa 
sopimaan komission kanssa kansalaisaloitteesta 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/20111 soveltamissäännöistä, joissa 
määritetään näiden kahden toimielimen osallistuminen yhteistyössä julkisten kuulemisten 
järjestämiseen ja toimittamiseen sekä näiden tilaisuuksien kulujen korvaamiseen; pyytää 
määrittämään nämä säännöt toimielinten välisessä sopimuksessa, joka voidaan sisällyttää 
Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehtyyn puitesopimukseen, kun sitä 
seuraavan kerran tarkistetaan; on valmis kattamaan kustannukset, jotka aiheutuvat tilojen 
käyttöön antamisesta ja tulkkauksen järjestämisestä julkisissa kuulemisissa edellyttäen, 
että komissio vastaa osallistujien matka- ja oleskelukustannuksista;

4. kehottaa puhemiehistöä ja pääsihteeriä toteuttamaan aiheelliset toimet antaakseen 
kansalaisaloitteista vastaavalle varapuhemiehelle tarvittavan tuen, jotta hän voi suorittaa 
jäljempänä muutettujen työjärjestyksen määräysten mukaiset tehtävänsä ja etenkin 
keskitetyn hallinnollisen yhteyspisteen toimintaan liittyvät tehtävät;

5. katsoo, että parlamentin jäseniä olisi kannustettava osallistumaan kansalaisaloitteita 
koskeviin julkisiin kuulemisiin;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.
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Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
197 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

197 a artikla
Kansalaisaloitetta koskeva julkinen 

kuuleminen
1. Kansalaisaloitteista vastaava 
varapuhemies on puhemiehen puolesta 
yhteydessä kansalaisiin, etujärjestöihin ja 
kansalaisyhteiskuntaan 
kansalaisaloitteisiin liittyvissä asioissa.
2. Valiokuntien puheenjohtajakokous 
huolehtii kansalaisaloitteesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 211/2011 
11 artiklassa tarkoitettujen julkisten 
kuulemisten koordinoinnista. Se on 
yhteydessä komissioon ja tarvittaessa 
Euroopan unionin muihin toimielimiin ja 
elimiin, jotta julkisten kuulemisten 
järjestämiseen ja toimittamiseen olisi 
asianmukaiset ja yhtäläiset edellytykset.
Kun valiokuntien puheenjohtajakokous 
käsittelee julkisiin kuulemisiin liittyvää 
kysymystä, se kutsuu kansalaisaloitteista 
vastaavan varapuhemiehen osallistumaan 
käsittelyyn neuvoa-antavasti.
3. Kun komissio on julkaissut 
kansalaisaloitteen tarkoitukseen 
varatussa rekisterissä asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja
a) tutkii, onko komissio vastaanottanut 
järjestäjät asianmukaisella tasolla 
asetuksen 10 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti
b) määrittää valiokuntien 
puheenjohtajakokousta kuultuaan 
valiokunnan, joka vastaa julkisen 
kuulemisen järjestämisestä
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c) voi antaa vetoomuksia käsittelevän 
valiokunnan puheenjohtajan pyynnöstä 
tämän valiokunnan puheenjohtajiston 
jäsenille ja koordinaattoreille luvan 
osallistua julkisen kuulemisen 
järjestämiseen
d) varmistaa, että komissio osallistuu 
asianmukaisesti julkisen kuulemisen 
järjestämiseen ja on siinä edustettuna 
asianmukaisella tasolla, ja
e) määrittää yhteisymmärryksessä asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtajan 
kanssa sopivan ajankohdan julkisen 
kuulemisen järjestämiselle kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kansalaisaloite on toimitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 211/2011 9 artiklan 
mukaisesti.
4. Näihin julkisiin kuulemisiin ei sovelleta 
23 artiklan 9 kohtaa.
5. Jos 50 tai 51 artiklan mukaiset 
edellytykset täyttyvät, niiden määräyksiä 
noudatetaan soveltuvin osin. Tällöin 
valiokuntien puheenjohtajakokous voi 
pyytää kansalaisaloitteista vastaavaa 
varapuhemiestä toimimaan 
puheenjohtajana julkisessa kuulemisessa.
6. Asiasta vastaava valiokunta järjestää 
julkisen kuulemisen Euroopan 
parlamentissa tarvittaessa yhdessä niiden 
muiden unionin toimielinten ja elinten 
kanssa, jotka haluavat osallistua siihen.
Se kutsuu kansalaisaloitteen järjestäjät tai 
heitä edustavan valtuuskunnan 
esittelemään aloitteen tässä 
kuulemistilaisuudessa.
Kaikki asiasta kiinnostuneet Euroopan 
parlamentin jäsenet voivat osallistua 
julkiseen kuulemiseen.
Kansalaisaloitteista vastaava 
varapuhemies voi pitää puheen julkisen 
kuulemisen aluksi. 
7. Julkiseen kuulemiseen kutsuttujen 
edustajien osallistumisesta aiheutuvat 
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matka- ja oleskelukustannukset voidaan 
kansalaisaloitteista vastaavan 
varapuhemiehen ennakkoluvalla korvata 
puhemiehistön vahvistamien sääntöjen 
rajoissa ja komission kanssa sovittujen 
järjestelyjen mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Julkisia kuulemisia koskevat määräykset on sisällytettävä osan VII lukuun 2, koska kuulemiset 
järjestetään osana asiasta vastaavan valiokunnan työskentelyä.

Tarkistus 2

Euroopan parlamentin työjärjestys
203 a artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

203 a artikla 203 a artikla

Kansalaisaloite Kansalaisaloite
Kun parlamentille ilmoitetaan, että 
komissiota on pyydetty tekemään ehdotus 
säädökseksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, vetoomusvaliokunta varmistaa, 
vaikuttaako tämä valiokunnan työhön, ja 
tiedottaa asiasta tarvittaessa niille, jotka 
ovat esittäneet vetoomuksen asiaan 
liittyvistä aiheista.

Kun parlamentille ilmoitetaan, että 
komissiota on pyydetty tekemään ehdotus 
säädökseksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti ja asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 nojalla, vetoomuksia 
käsittelevä valiokunta varmistaa, 
vaikuttaako tämä valiokunnan työhön, ja 
tiedottaa asiasta tarvittaessa niille, jotka 
ovat esittäneet vetoomuksen asiaan 
liittyvistä aiheista.

Asetuksen (EU) N:o 211/2011 4 artiklan 
mukaisesti rekisteröityjä ehdotettuja 
kansalaisaloitteita, joita ei voida toimittaa 
komissiolle asetuksen 9 artiklan 
mukaisesti, koska kaikkia säädettyjä 
asiaankuuluvia menettelyjä ja edellytyksiä 
ei ole noudatettu, voidaan käsitellä 
vetoomuksia käsittelevässä valiokunnassa, 
jos tämä pitää seurantaa tarpeellisena. 
Edellä olevien 201, 202 ja 203 artiklan 
määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin.
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Or. fr

Perustelu

Koska vetoomusvaliokunnalla on alalta erityistä kokemusta, sille on annettava mahdollisuus 
huomionarvoisten mutta tuloksettomiksi jääneiden aloitteiden poliittiseen seurantaan.
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PERUSTELUT

Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön kansalaisaloitetta koskevasta asetusehdotuksesta 
ensimmäisessä käsittelyssä 15. joulukuuta 2010 erittäin suurella ääntenenemmistöllä 
(628 puolesta, 15 vastaan, 24 tyhjää). Tulos kuvastaa laajaa konsensusta, joka tästä Euroopan 
tason osallistuvan demokratian uudesta välineestä vallitsee.

Kansalaisaloite tarjoaa unionin kansalaisille tehokkaan keinon määritellä unionin asialistalle 
otettavia aiheita. Se esiteltiin perustuslakisopimuksessa ja otettiin käyttöön Lissabonin 
sopimuksella, ja tarkoituksena on antaa kansalaisille sama poliittinen aloiteoikeus kuin 
neuvostolla ja Euroopan parlamentilla jo on.

Kansalaisaloitteella halutaan ennen kaikkea antaa kansalaisille mahdollisuus tulla kuulluiksi 
ja saattaa heitä kiinnostavia asioita unionin toimielinten käsiteltäviksi. Näitä voivat olla 
esimerkiksi arjen vaikeudet, joihin ei heidän mielestään kiinnitetä riittävästi huomiota tai 
joissa he eivät saa riittävästi tukea. Käytännössä kansalaisaloite lujittaa kansalaisten ja 
toimielinten suoraa suhdetta ja varmistaa, että unionin toimielimet käsittelevät sellaisia 
konkreettisia ongelmia, joilla on kansalaisten silmissä merkitystä. Kansalaisaloitteella 
pyritään myös lisäämään rajatylittävää keskustelua unionissa. 

Euroopan parlamentti voi omalta osaltaan edistää tavoitteiden saavuttamista tukemalla hyvinä 
pitämiään kansalaisaloitteita kaikin keinoin ja järjestämällä julkisia kuulemisia.

Kansalaisaloitteesta 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o°211/2011 11 artiklassa todetaan julkisista kuulemisista seuraavaa: 
"Edellä 10 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen edellytysten täyttyessä ja 
10 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn määräajan kuluessa järjestäjille on annettava 
mahdollisuus esitellä kansalaisaloite julkisessa kuulemisessa. Komissio ja Euroopan 
parlamentti varmistavat, että tämä kuuleminen järjestetään Euroopan parlamentissa, 
tarvittaessa yhdessä unionin niiden muiden toimielinten ja elinten kanssa, jotka saattavat 
haluta osallistua siihen, ja että komissio on siinä edustettuna asianmukaisella tasolla."

Asetusta (EU) N:o°211/2011 sovelletaan 1. huhtikuuta 2010 alkaen. Siksi työjärjestystä on 
muutettava niin, että tarvittavat määräykset ovat olemassa näiden kuulemisten järjestämistä ja 
toimittamista varten.

Esittelijä ja hänen aiempi rinnakkaisesittelijänsä Alain Lamassoure käynnistivät 
muuttamisprosessin esittämällä tarkistuksia työjärjestyksen 212 artiklan mukaisesti. Tämä 
mietintöluonnos on jatkoa prosessille.

Luonnokseen sisältyvistä ehdotuksista todettakoon, että mielestämme on ensinnäkin 
tarpeellista ja hyödyllistä perustaa keskitetty yhteyspiste, joka helpottaa kansalaisaloitteiden 
käytännön järjestelyjä, yhteydenpitoa ja vuoropuhelua kansalaisten, etujärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan hengessä. 
Kansalaisaloitteista vastaava varapuhemies voisi ottaa tämän tehtävän hoitaakseen, kunhan 
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saa siihen riittävän hallinnollisen tuen. Ehdotamme myös, että varapuhemies johtaa 
valtuuskuntaa, joka neuvottelee komission kanssa kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 soveltamissäännöistä, joissa määritetään näiden kahden toimielimen 
osallistuminen yhteistyössä julkisten kuulemisten järjestämiseen ja toimittamiseen sekä 
tilaisuuksien kulujen korvaamiseen. Nämä säännöt voitaisiin vahvistaa toimielinten välisessä 
sopimuksessa, joka voitaisiin sisällyttää Euroopan parlamentin ja komission 
puitesopimukseen, kun sitä seuraavan kerran tarkistetaan.

Kun valiokuntien puheenjohtajakokous käsittelee julkisiin kuulemisiin liittyvää kysymystä, 
on loogista ja hyödyllistä, että se kutsuu kansalaisaloitteista vastaavan varapuhemiehen 
osallistumaan käsittelyyn neuvoa-antavasti. Jos 50 tai 51 artiklan mukaiset edellytykset 
täyttyvät, valiokuntien puheenjohtajakokous voisi myös pyytää kansalaisaloitteista vastaavaa 
varapuhemiestä johtamaan puhetta julkisessa kuulemisessa. Ehdotamme myös, että julkisen 
kuulemisen aluksi kansalaisaloitteista vastaava varapuhemies voi pitää kansalaisaloitteen 
järjestäjien edustajille osoitetun avauspuheen. Rahoituskysymyksiin liittyen ehdotamme, että 
asiasta vastaavan valiokunnan on hankittava kansalaisaloitteista vastaavan varapuhemiehen 
lupa ennen kuin sen puheenjohtaja kutsuu kuulemiseen osanottajia, joille korvataan 
osallistumisesta aiheutuvat matka- ja oleskelukustannukset. Varapuhemiehen on 
huolehdittava erityisesti siitä, että pysytään puhemiehistön säännöissä vahvistetuissa rajoissa 
ja noudatetaan komission kanssa sovittuja järjestelyjä.  

Valiokuntien puheenjohtajakokouksen roolia koskevat ehdotuksemme liittyvät 
horisontaalisiin ja konkreettisiin tehtäviin. Valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
horisontaalisena tehtävänä olisi huolehtia kansalaisaloitteita koskevien julkisten kuulemisten 
koordinoinnista. Sen olisi oltava keskusteluyhteydessä komissioon ja tarvittaessa unionin 
muihin toimielimiin ja elimiin, jotta julkisten kuulemisten järjestämiseen ja toimittamiseen 
olisi asianmukaiset edellytykset. 

Valiokuntien puheenjohtajakokouksen konkreettiset tehtävät alkavat komission julkaistua 
kansalaisaloitteen rekisterissä asetuksen (EU) N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti. Jotta menettelyn kustannukset jäisivät vähäisiksi, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtajan olisi hoidettava työjärjestyksessä määritetyt tehtävät 
tarvittaessa valiokuntien puheenjohtajakokousta kuultuaan. Niinpä puheenjohtajan olisi 
tutkittava, onko komissio vastaanottanut järjestäjät asianmukaisella tasolla asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Hänen olisi myös määritettävä 
valiokuntien puheenjohtajakokousta kuultuaan, mikä valiokunta vastaa julkisen kuulemisen 
järjestämisestä. Koska puheenjohtaja soveltuu komission jäsenten keskustelukumppaniksi, 
hänen olisi huolehdittava siitä, että komissio osallistuu asianmukaisesti julkisen kuulemisen 
järjestämiseen ja että se on siinä edustettuna asianmukaisella tasolla. Julkisen kuulemisen 
valmistelutöihin liittyvä käytännön tehtävä olisi määrittää yhteisymmärryksessä asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtajan kanssa sopiva ajankohta julkisen kuulemisen 
järjestämiselle kolmen kuukauden kuluessa kansalaisaloitteen toimittamisesta komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 211/2011 9 artiklan mukaisesti.

Valmistelutöiden päätteeksi on asiasta vastaavan valiokunnan tehtävä järjestää julkinen 
kuuleminen Euroopan parlamentissa tarvittaessa yhdessä niiden muiden Euroopan unionin 
toimielinten ja elinten kanssa, jotka haluavat osallistua siihen. Valiokunta kutsuu 
kansalaisaloitteen järjestäjät tai heitä edustavan valtuuskunnan esittelemään aloitteen 
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julkisessa kuulemisessa. Tähän ehdotukseen on hyvin yksinkertainen syy: järjestäjät, jotka 
onnistuvat kokoamaan vähintään miljoona allekirjoitusta lähtevät tähän suururakkaan 
voidakseen muuttaa tai uudistaa unionin oikeutta tietyillä toiminnanaloilla, kuten naisten 
oikeudet, yhtäläiset mahdollisuudet, kalastus, liikenne, ympäristö tai maatalous. He 
ansaitsevat vähintäänkin tilaisuuden esittää perustelunsa parlamentin jäsenille, joilla on jo 
kokemusta tältä alalta ja jotka voivat todella vaikuttaa asianomaisen toiminnanalan politiikan 
muotoutumiseen, eli asiasta vastaavan valiokunnan jäsenille.

Koska vetoomuksia käsittelevällä valiokunnalla on lisäksi erityistä kokemusta, sen rooli olisi 
määriteltävä työjärjestystä muutettaessa. Ensinnäkin vetoomusvaliokunnan puheenjohtajisto 
ja koordinaattorit voisivat valiokunnan puheenjohtajan pyynnöstä osallistua julkisen 
kuulemisen järjestämiseen. Valiokunnalle olisi myös annettava mahdollisuus 
huomionarvoisten mutta tuloksettomiksi jääneiden aloitteiden poliittiseen seurantaan. 
Asetuksen (EU) N:o 211/2011 mukaisesti rekisteröityjä kansalaisaloitteita, joita ei voida 
toimittaa komissiolle asetuksen 9 artiklan mukaisesti, koska kaikkia säädettyjä asiaankuuluvia 
menettelyjä ja edellytyksiä ei ole noudatettu, voitaisiin käsitellä vetoomuksia käsittelevässä 
valiokunnassa, jos tämä pitää seurantaa tarpeellisena.

Jotta vältetään pettymys ja turhautuminen (johon kansalaisaloitteeseen liittyvät suuret 
odotukset saattavat johtaa), esittelijä haluaisi myös muistuttaa, etteivät kaikki tarkasteluun 
otetut kansalaisaloitteet johda komission antamaan säädösesityksen. Komissiolla on yhä 
yksinoikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita, ja se lopulta päättää menestyksellisten 
kansalaisaloitteiden jatkotoimista. 

Kansalaisaloitteen hyvin hoidettu julkinen kuuleminen parlamentissa voi edesauttaa aloitteen 
menestymistä, vaikkei se pysty sitä takaamaan.
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24.10.2011

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 
B7-0539/2011

työjärjestyksen 212 artiklan mukaisesti

Uuden 197 a artiklan lisääminen / 203 a artiklan muuttaminen (Kansalaisaloitteesta annetun 
asetuksen täytäntöönpano)

Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Yleinen perustelu

Kansalaisaloitteesta 16. helmikuuta 2011 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU) N:o 211/2011 sovelletaan 1. päivästä huhtikuuta 2012. Julkista kuulemista 
koskevassa 11 artiklassa todetaan seuraavaa: "Edellä 10 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdassa säädettyjen edellytysten täyttyessä ja 10 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
säädetyn määräajan kuluessa järjestäjille on annettava mahdollisuus esitellä kansalaisaloite 
julkisessa kuulemisessa. Komissio ja Euroopan parlamentti varmistavat, että tämä 
kuuleminen järjestetään Euroopan parlamentissa, tarvittaessa yhdessä unionin niiden muiden 
toimielinten ja elinten kanssa, jotka saattavat haluta osallistua siihen, ja että komissio on 
siinä edustettuna asianmukaisella tasolla." Euroopan parlamentin työjärjestystä on 
muutettava, jotta asianmukaiset määräykset on hyväksytty, kun asetusta (EU) N:o 211/2011 
aletaan soveltaa.

Uuden 197 a artiklan lisääminen (Kansalaisaloitteesta annetun asetuksen 
täytäntöönpano)

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
197 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

197 a artikla
Kansalaisaloitetta koskeva julkinen 

kuuleminen
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1. Komission julkaistua kansalaisaloitteen 
rekisterissä asetuksen (EU) N:o 211/20111

10 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti aloite otetaan valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen seuraavan 
kokouksen esityslistalle. Valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja 
nimeää valiokuntien 
puheenjohtajakokousta kuultuaan 
valiokunnan, joka vastaa asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 11 artiklassa tarkoitetun 
julkisen kuulemisen järjestämisestä.
Näihin kuulemisiin ei sovelleta 
23 artiklan 9 kohtaa.
Jos 50 artiklan mukaiset edellytykset 
täyttyvät, sovelletaan valiokuntien 
yhteistyömenettelyä soveltuvin osin.
2. Asiasta vastaava valiokunta on 
yhteydessä komissioon ja tarpeen mukaan 
muihin unionin toimielimiin ja elimiin ja 
varmistaa, täyttyykö asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa säädetty vaatimus.
3. Asiasta vastaava valiokunta järjestää 
kolmen kuukauden kuluessa 
kansalaisaloitteen toimittamisesta 
komissiolle asetuksen (EU) N:o 211/2011 
9 artiklan mukaisesti julkisen kuulemisen 
Euroopan parlamentissa tarvittaessa 
yhdessä niiden muiden unionin 
toimielinten ja elinten kanssa, jotka 
haluavat osallistua siihen. Valiokunta 
huolehtii siitä, että komissio on 
edustettuna asianmukaisella tasolla.
4. Asiasta vastaava valiokunta kutsuu 
kansalaisaloitteen järjestäjät tai heitä 
edustavan valtuuskunnan esittelemään 
aloitteen julkisessa kuulemisessa.

Or. fr

Perustelu

Julkista kuulemista koskevat määräykset on otettava työjärjestyksen osan VII lukuun 2, koska 
on kyse valiokuntien toimintaan liittyvästä asiasta.
203 a artiklan muuttaminen (Kansalaisaloitteesta annetun asetuksen täytäntöönpano)
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Tarkistus 2

Euroopan parlamentin työjärjestys
203 a artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

203 a artikla 203 a artikla

Kansalaisaloite Kansalaisaloite
Kun parlamentille ilmoitetaan, että 
komissiota on pyydetty tekemään ehdotus 
säädökseksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, vetoomusvaliokunta varmistaa, 
vaikuttaako tämä valiokunnan työhön, ja 
tiedottaa asiasta tarvittaessa niille, jotka 
ovat esittäneet vetoomuksen asiaan 
liittyvistä aiheista.

Kun parlamentille ilmoitetaan, että 
komissiota on pyydetty tekemään ehdotus 
säädökseksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti ja asetuksen 
(EU) N:o 211/20111 nojalla, 
vetoomusvaliokunta varmistaa, vaikuttaako 
tämä valiokunnan työhön, ja tiedottaa 
asiasta tarvittaessa niille, jotka ovat 
esittäneet vetoomuksen asiaan liittyvistä 
aiheista.

Asetuksen (EU) N:o 211/2011 mukaisesti 
rekisteröityjä aloitteita, joita ei voida 
toimittaa komissiolle asetuksen 9 artiklan 
mukaisesti, koska kaikkia säädettyjä 
asiaankuuluvia menettelyjä ja edellytyksiä 
ei ole noudatettu, voidaan käsitellä 
vetoomusvaliokunnassa, jos tämä pitää 
seurantaa tarpeellisena. Edellä olevien 
201, 202 ja 203 artiklan määräyksiä 
noudatetaan soveltuvin osin.
__________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 211/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, 
kansalaisaloitteesta (EUVL L 65, 
11.3.2011, s. 1).

Or. fr

Perustelu

Koska vetoomusvaliokunnalla on alalta erityistä kokemusta, sille on annettava valtuudet 
aloitteen poliittiseen seurantaan, jos siihen on aihetta, vaikka aloitteen johdosta ei olisi 
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toteutettu toimia.
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14.12.2011

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 
B7-0732/2011

työjärjestyksen 212 artiklan mukaisesti

Uuden 42 a artiklan ja uuden 203 a artiklan lisääminen (Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
annetun asetuksen täytäntöönpano)

Erminia Mazzoni Diana Wallis Gerald Häfner
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B7-0732/2011

Uuden 42 a artiklan ja uuden 203 a artiklan lisääminen (Eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta annetun asetuksen täytäntöönpano)

Yleinen perustelu

Kansalaisaloitteesta 16. helmikuuta 2011 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU) N:o 211/2011 sovelletaan 1. huhtikuuta 2012 alkaen. Julkista kuulemista 
koskeva 11 artikla kuuluu seuraavasti: "Edellä 10 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 
säädettyjen edellytysten täyttyessä ja 10 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn määräajan 
kuluessa järjestäjille on annettava mahdollisuus esitellä kansalaisaloite julkisessa 
kuulemisessa. Komissio ja Euroopan parlamentti varmistavat, että tämä kuuleminen 
järjestetään Euroopan parlamentissa, tarvittaessa yhdessä unionin niiden muiden 
toimielinten ja elinten kanssa, jotka saattavat haluta osallistua siihen, ja että komissio on 
siinä edustettuna asianmukaisella tasolla." Näin ollen Euroopan parlamentin työjärjestystä 
on muutettava siten, että tarvittavat toimet voidaan toteuttaa, kun asetusta (EU) N:o 211/2011 
aletaan soveltaa.

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
42 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

42 a artikla
Julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta
1. Kun kansalaisaloite on saanut yli 
miljoona allekirjoitusta vähintään 
seitsemästä jäsenvaltiosta ja komissio on 
julkaissut sen rekisterissä asetuksen 
(EU) N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti ja ilmoittanut 
siitä parlamentille, parlamentin puhemies 
toimittaa aloitteen asiasta vastaavalle 
valiokunnalle julkisten kuulemisten 
järjestämiseksi kyseisestä 
kansalaisaloitteesta.
2. Aloite otetaan valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen seuraavan 
kokouksen esityslistalle, ja 
puheenjohtajakokoukselle ilmoitetaan 
asiasta. Valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja 
nimeää puheenjohtajakokousta 
kuultuaan ylimääräisiä pysyviä 
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valiokuntia, jotka voivat osallistua 
julkiseen kuulemiseen.
Tällaisiin kuulemisiin ei sovelleta 
23 artiklan 9 kohtaa.
3. Asiasta vastaava valiokunta luo 
yhteydet komissioon ja tarvittaessa 
muihin Euroopan unionin toimielimiin ja 
elimiin sekä tarkistaa, täyttyykö asetuksen 
(EU) N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa säädetty edellytys.
4. Asiasta vastaava valiokunta järjestää 
julkisen kuulemisen Euroopan 
parlamentissa tarvittaessa yhdessä 
unionin niiden muiden toimielinten ja 
elinten kanssa, jotka saattavat haluta 
osallistua siihen, kolmen kuukauden 
kuluessa päivästä, jona aloite toimitettiin 
komissiolle, ja asetuksen 
(EU) N:o 211/2011 9 artiklan mukaisesti. 
Asiasta vastaava valiokunta varmistaa, 
että komissio on edustettuna 
asianmukaisella tasolla.
5. Asiasta vastaava valiokunta kutsuu 
kansalaisaloitteen järjestäjät tai heitä 
edustavan valtuuskunnan esittelemään 
aloitteen julkisessa kuulemisessa.

Or. en

Perustelu

Kuulemisia koskevat määräykset olisi sisällytettävä osaan II, koska ne koskevat 
"lainsäädäntöä, talousarviota ja muita menettelyjä" ja erityisesti viimeksi mainittuja.

Huom.: muutos aiheuttaa liitteen VII (XX) muuttamisen seuraavasti:

Vetoomuksia ja kansalaisten oikeuksia käsittelevä valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1 vetoomukset;

2 eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevien julkisten kuulemisten järjestäminen;

3 suhteet Euroopan oikeusasiamieheen.
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Tarkistus 2

Euroopan parlamentin työjärjestys
203 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

203 a artikla
Kansalaisaloite

Kun parlamentille ilmoitetaan, että 
komissiota on pyydetty tekemään ehdotus 
säädökseksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan ja 
asetuksen (EU) N:o 211/2011 mukaisesti, 
vetoomuksia ja kansalaisten oikeuksia 
käsittelevä valiokunta varmistaa, 
vaikuttaako tämä valiokunnan työhön, ja 
tiedottaa asiasta tarvittaessa niille, jotka 
ovat esittäneet vetoomuksen asiaan 
liittyvistä aiheista.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon vetoomuksia ja kansalaisten oikeuksia käsittelevän valiokunnan 
vastuualueet valiokunnalla olisi oltava oikeus varmistaa, että EU:n kansalaisille ja 
asukkaille, etenkin vetoomuksen esittäjille, tiedotetaan asianmukaisesti eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta.


