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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõikega 4 on tehtud liidu demokraatliku toimimise 
seisukohalt tähtis uuendus: ette on nähtud uus konkreetne vahend kodanike osaluse 
suurendamiseks ja üle-euroopalise mõttevahetuse edendamiseks.

See on lepingus sõnastatud järgmiselt: „Vähemalt miljon kodanikku märkimisväärsest arvust 
liikmesriikidest võivad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama talle antud volituste piires 
asjakohase ettepaneku küsimustes, mille suhtes kodanike arvates on vaja aluslepingute 
rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt.”

Euroopa kodanikualgatusega tuuakse sisse uus riikideülese demokraatia mõiste ning luuakse
ELis osalusdemokraatia. Euroopa kodanikualgatuse kaudu saavad ELi kodanikud pöörduda 
otse Euroopa Komisjoni poole, et algatada õigusakti vastuvõtmine. Lissaboni lepinguga oleks 
justkui loodud neljas ELi institutsioon: miljon kodanikku.

Kodanikualgatust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõus esitatakse 
kodanikualgatuse tegeliku toimimise kord ja tingimused.

Arvamuse koostajad väljendavad heameelt komisjoni ettepaneku üle, kuna 
kodanikuühiskonna kaasamine poliitika kujundamisse ja otsuste ettevalmistamisse tugevdab 
avalike institutsioonide demokraatlikku legitiimsust ning toob Euroopa Liidu kodanikele 
lähemale.

Kuid seejuures on arvamuse koostajad seisukohal, et kodanikualgatus tuleks luua võimalikult 
pragmaatiliselt ning keerukaid haldusmenetlusi vältides. Lisaks sooviksid arvamuse koostajad 
näha seda, et võimalikult paljud algatused loetaks vastuvõetavaks. Selleks peavad 
menetluseeskirjad olema võimalikult lihtsad. Arvamuse koostajatel on ettepaneku 
muutmiseks alljärgnevad olulised kaalutlused ja ettepanekud.

Arvamuse koostajate arvates peaks kodanikualgatuses osalemiseks vajaliku vanuse 
alampiir olema kõigis liikmesriikides 16 eluaastat. Euroopa Liidu lepingu artiklis 9 
sätestatakse, et liidu kodanikke tuleb kohelda võrdselt. Noorte inimeste kodanikuaktiivsus, 
sotsiaalne kaasatus ja solidaarsus on Euroopa tuleviku seisukohalt otsustava tähtsusega ning 
vanusepiiri langetamine aitaks suurendada noorte seas teadlikkust Euroopa asjadest. Pealegi 
ei ole Euroopa kodanikualgatus otsuste vastuvõtmise vahend, vaid ainult arutlusele tulevate 
küsimuste kindlaksmääramise algatus, ning selle toetamine on täiesti erinev valimistel hääle 
andmisest. Lisaks tekitaks vanuse alampiiri sidumine liikmesriikides riigisisesteks valimisteks 
kehtestatud valimisõigusliku vanusega ebavõrdsust, kuna vanusetsensus on riigiti erinev.
Seetõttu eelistavad arvamuse koostajad kohaldada kõigis liikmesriikides vanuse alampiiri 16 
eluaastat.

Mis puutub toetusavalduste kogumise ulatusse, siis on arvamuse koostajad seisukohal, et 
piisama peaks sellest, kui allakirjutanud pärinevad ühest neljandikust, mitte ühest 
kolmandikust liikmesriikidest, sest igas liikmesriigis, kus allkirju kogutakse, on vaja palju 
aega ja vahendeid haldamiseks ning tõlkimiseks. Kuna arvamuse koostajad soovivad 
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kõrvaldada ohu, et algatused kukuvad läbi tähtaja kättejõudmise või rahaliste vahendite 
puudumise tõttu, teevad nad ettepaneku, et üks neljandik liikmesriikidest peaks olema piisav, 
sest see moodustab samuti suure osa EList.

Arvestades, et komisjon nägi oma ettepanekus ette kahekuulise ajavahemiku, mille jooksul 
tehakse otsus kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta, näib allkirjade kogumiseks kehtestatud 
üheaastane tähtaeg liiga lühike olevat. Arvamuse koostajad teevad ettepaneku pikendada
allkirjade kogumiseks ettenähtud aega nelja aastani, see tagaks ka ilma rahalise toetuseta 
algatustele võimaluse miljoni allkirjani jõuda.

Kodanikualgatuse vastuvõetavusega seoses leiavad arvamuse koostajad, et selleks, et 
komisjon kontrolliks kodanikualgatuse vastuvõetavust, ei ole vaja koguda 300 000 allkirja.
Arvamuse koostajad on kindlalt veendunud, et 5000 allkirjast peaks piisama ning 
allakirjutanud võivad pärineda ka ühest liikmesriigist. Mitmes liikmesriigis allkirjade 
kogumise alustamine nõuab aega ja vahendeid ning enne seda, kui ei ole teada, kas algatus 
loetakse vastuvõetavaks, on protsessi alustamine mitmes liikmesriigis tarbetu. Kuid arvamuse 
koostajad tunnistavad, et tõsiseltvõetamatute algatuste kõrvalejätmiseks tuleks nõutud 5000 
allkirja koguda 6 kuu jooksul. Tähtaja kehtestamine aitab kõrvaldada algatused, mis küll 
registreeritakse, kuid mis ei saa kunagi kindlaksmääratud arvu allkirju.

Arvamuse koostajad teevad ühtlasi ettepaneku, et komisjon uuriks algatuse vastuvõetavust 
kahe kuu asemel ühe kuu jooksul, et allkirjade kogumise ajend ei raugeks.

Lisaks on arvamuse koostajad seisukohal, et ilmselgelt või kaudselt Euroopa Liidu 
väärtustega vastuolus olevad algatused tuleks lugeda vastuvõetamatuks.

Mis puutub allkirjade veebipõhisesse kogumisse, siis teevad arvamuse koostajad 
ettepaneku, et komisjon looks keskse veebisaidi aadressiga „citizensinitiative.eu”, kus tuleks 
kõik algatused registreerida ning kust kodanikud võivad algatusi leida ja neid allkirjastada.
Selline lahendus oleks väga soovitav mitmel põhjusel.

Esiteks andmekaitsega seotud põhjustel, st kui komisjon looks keskse veebisaidi ja haldaks 
seda, siis oleks tagatud isikuandmete kaitse eeskirjade järgimine. Arvamuse koostajad on 
kindlalt veendunud, et ei saa eeldada, et kõik kodanikualgatuse korraldajad loovad 
veebipõhise allkirjade kogumise süsteemi ja haldavad seda nii, et see vastab kõigile 
asjakohastele andmekaitseeeskirjadele.

Pealegi kui iga kodanikualgatuse korraldaja loob oma veebisaidi, ei oleks allkirjade kogumine 
andmekaitse seisukohast ühtne.

Teiseks on komisjoni ettepanek probleemne ka seetõttu, et see tekitab lisakoormust mitte 
üksnes kodanikualgatuse korraldajatele, vaid ka liikmesriikidele, sest nad peavad kontrollima 
veebipõhiste allkirjade kogumise süsteemide vastavust komisjoni eeskirjadele ning väljastama 
iga veebisaidi kohta tõendi, mis kinnitab nõuetele vastavust.

Kolmandaks muudab kodanikualgatuste ühele veebisaidile koondamine algatustele 
juurdepääsu palju lihtsamaks, huvitatud kodanikud saavad algatusi kiiresti ja hõlpsasti leida, 
allkirjastada ning jälgida nende kulgu.
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Seetõttu on arvamuse koostajad seisukohal, et komisjon peaks looma keskse veebisaidi, 
kaasates sellesse ülesandesse liikmesriikide asjaomased ametiasutused, et määrata kindlaks, 
millised andmed allakirjutanute tuvastamiseks ning hiljem isikut tõendavaks kontrolliks 
vajalikud on. Veebisait peaks olema loodud nii, et algatuse veebipõhisel allkirjastamisel 
küsitakse allakirjutajalt esiteks tema kodakondsust ja alles seejärel tuleb täita asjaomaste
ametiasutuste nõutud väljad. Sellise lahenduse põhjuseks on asjaolu, et eri liikmesriikidel on 
erinevat liiki isikukoodid ning liikmesriigid nõuavad allakirjutanute isiku tõendamiseks 
erinevaid andmeid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Nimetatud kord ja tingimused peaksid 
olema selged, lihtsad ja kasutajasõbralikud 
ning vastama kodanikualgatuse olemusele, 
et need soodustaksid kodanike osavõttu ja 
muudaksid liidu ligipääsetavamaks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) On oluline korralda 
teavituskampaaniaid kodanikualgatuse 
kohta, et suurendada kodanike teadlikkust 
sellest uuest vahendist ja anda neile selle 
kohta täpset teavet. Komisjon ja Euroopa 
Parlament peaksid oma liikmesriikides 
asuvate esinduste ja teabebüroode kaudu 
andma taotluse korral kodanikele teavet 
ja mitteametlikku nõu kodanikualgatuste 
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kohta, eelkõige vastuvõetavuse 
kriteeriumide, ELi väärtuste ja pädevuste 
ning ELi aluslepingute osas. Euroopa 
kodanikualgatuse juhend tuleks koostada 
kõigis ELi ametlikes keeltes ja see peaks 
olema kättesaadav internetis.

Selgitus

Selleks et vältida valede ootuste ja valearusaamade tekkimist Euroopa kodanikualgatuse 
olemuse ja ulatuse kohta, on ülioluline korraldada teabekampaaniaid. Muudatusettepanekuga 
soovitakse parandada kodanike teadlikkust sellest uuest vahendist ja anda selle kohta täpset 
teavet.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

(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 viiendikust liikmesriikidest.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) On asjakohane määrata kindlaks 
kodanikualgatuses osalemiseks vajalik 
vanuse alampiir. Alampiiriks tuleks 
sätestada 16 eluaastat.
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Selgitus

Euroopa Liidu lepingu artiklis 9 sätestatakse, et liidu kodanikke tuleb kohelda võrdselt. 
Noorte inimeste kodanikuaktiivsus, sotsiaalne kaasatus ja solidaarsus on Euroopa tuleviku 
seisukohalt otsustava tähtsusega. Pealegi on kodanikualgatuse toetamine täiesti erinev 
valimistel hääle andmisest, seetõttu oleks asjakohane kaasata ka noored. Lisaks tekitab 
vanuse alampiiri sidumine liikmesriikides riigisisesteks valimisteks kehtestatud 
valimisõigusliku vanusega ilmse ebavõrdsuse, kuna vanusetsensus on riigiti erinev.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kodanikualgatuse tõhusaks 
läbiviimiseks on vaja teatavat 
organiseeritud struktuuri. Selleks peab 
olema kodanike komitee, mis koosneb 
füüsilistest isikutest (korraldajad), kes 
pärinevad ühest viiendikust 
liikmesriikidest, et edendada kogu 
Euroopat puudutavate küsimuste 
tõstatamist ja soodustada nende teemal 
mõttevahetusi. Läbipaistvuse ning sujuva 
ja tõhusa teabevahetuse kindlustamiseks 
peaks kodanike komitee määrama 
esindajad, kes on kogu protsessi vältel 
kontaktisikud komitee ja ELi 
institutsioonide vahelisel suhtlemisel.

Selgitus

Kodanikualgatus loodi selleks, et anda kodanikele võimalus osaleda liidu demokraatias. 
Kodanikualgatuse saavad käivitada ainult füüsilised isikud, kes moodustavad kodanike 
komitee.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) On oluline kaasata ka noori ja 
innustada neid kodanikualgatustes 
osalema. 

Selgitus

Ettepaneku kohaselt on allkirjade kontrollimine liikmesriikide kohustus. Selleks et kaasata 
noori, tuleks töötada välja kogu ELis kasutatav allkirjade kontrollimise süsteem, et 
kindlustada ühtse vanuse alampiiri kohaldamine.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 
ettepanekute registreerimise taotluse. 
Komisjon peaks registreerimist korraldama 
kooskõlas hea halduse üldpõhimõtetega.

(8) Selleks et tagada kavandatud 
kodanikualgatuse sidusus ja läbipaistvus ja 
vältida olukorda, kus allkirju kogutakse 
ettepanekule, mis ei kuulu kõnealuse 
määruse reguleerimisalasse, peaks olema 
kohustuslik registreerida selline algatus 
komisjoni loodud veebisaidil enne, kui 
kodanikelt hakatakse koguma vajalikke 
toetusavaldusi; ettepanekuid, mis ei ole 
käesoleva määruse kohased 
kodanikualgatused, ei tohiks registreerida 
ning komisjon peaks tagasi lükkama 
ilmselgelt Euroopa Liidu lepingu artiklis 
2 sätestatud ELi väärtustega vastuolus 
olevate ettepanekute registreerimise 
taotluse. Registreerimine on 
haldusmenetlus, mille eesmärk on valida 
välja käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvad algatused; 
seetõttu peaks registreerimisest 
keeldumine põhinema üksnes õiguslikel 
põhjustel, kuid mitte mingil juhul 
poliitilistel kaalutlustel. Komisjon peaks 
registreerimist korraldama kooskõlas hea 
halduse üldpõhimõtetega ja peaks seega 
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olema kohustatud teavitama algatuse 
korraldajaid algatuse registreerimisest 
keeldumise põhjustest ja sellises olukorras 
neile kättesaadavatest 
õiguskaitsevahenditest. Komisjon peaks 
ka selgitama, et registreerimine ja nõutud 
arvu toetusavalduste kogumine ei vii 
tingimata selleni, et komisjon võtab 
õigusakti ettepaneku vastu, ning algatuse 
registreerimine ei ole ametlik otsus 
pädevusküsimuste kohta.

Selgitus

Muudatusettepanek käsitleb vastuvõetavuse kontrollimise ärajätmist: komisjon kontrollib 
ainult seda, kas teatav algatus on kodanikualgatus määruse mõistes. Seejärel tuleb algatus 
registreerida ja korraldajaid ei saa takistada allkirju kogumast. Selleks et hoida ära algatuse 
kasutamist selleks, et komisjon teeks otsuseid pädevusküsimustes, tuleks korraldajatele 
selgitada, et registreerimine tähendab üksnes seda, et komisjoni hinnangul on tegu Euroopa 
kodanikualgatusega, ega ole ametlik otsus pädevusküsimustes.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) Kui ettepanek on kodanikualgatusena 
registreeritud, võivad korraldajad esitada 
kodanike toetusavaldused.

Selgitus

Põhjenduse 9 muudatusettepanekuga tugevdatakse seisukohta, et registreerimine on ette 
nähtud ainult selleks, et otsustada, kas tegu on Euroopa kodanikualgatusega. Kui see on 
kodanikualgatus, siis ei pea korraldajad täitma ühtegi muud kriteeriumi (vastuvõetavus jms), 
vaid nad võivad kasutada oma aluslepingute järgset õigust, nimelt koguda algatuse toetuseks 
allkirju.

Muudatusettepanek 9
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

(10) Selleks et kasutada kaasaegset 
tehnoloogiat tõhusalt osalusdemokraatia 
vahendina, on asjakohane sätestada, et 
toetusavaldusi kogutakse nii paberkandjal 
kui ka Internetis. Veebipõhised 
toetusavalduste kogumise süsteemid 
peaksid olema varustatud asjakohaste 
turvaelementidega, et tagada muu hulgas
see, et isik on allkirjaõiguslik ja annab 
ainult ühe allkirja, ja andmete turvaline 
säilitamine. Üksikasjalikud tehnilised 
spetsifikatsioonid tuleks välja töötada 
ekspertide tasandil ja neid tuleks pidevalt 
kohandada tehnika arenguga.
Veebipõhiste toetusavalduste kogumise 
süsteemide üksikasjalike tehniliste 
spetsifikatsioonide vastuvõtmise volitused 
tuleks seega delegeerida komisjonile.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Toetusavaldused tuleks koguda 
kodanikusõbralikul viisil, mille puhul on 
tagatud vajalikud andmekaitse 
kaitsemeetmed. Samal ajal ei tohiks see 
korraldajatele liigset koormust 
põhjustada.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Kuna komisjon loob keskse veebisaidi ja haldab seda, siis ei ole vastavuse kontrollimine 
liikmesriikide poolt enam tarvilik.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

(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 24
kuud alates kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäevast.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) On oluline säilitada läbipaistvus 
kogu protsessi ajal. Seega tuleks iga 
kodanikualgatuse puhul märkida 
toetusavalduse vormis ära mis tahes 
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saadud rahaline või poliitiline toetus. 
Rahastamine erakondade või ELi 
fraktsioonide poolt ei tohiks olla lubatud.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 300 000 
toetusavaldust.

välja jäetud

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

(14) Komisjon peaks ühe 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. 
Komisjon võib konsulteerida Euroopa 
Parlamendiga kavandatud 
kodanikualgatuse tähtsuse ja vajalikkuse 
osas, enne kui ta hakkab koostama 
algatusel põhinevat õigusloomega seotud 
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teksti projekti.

Selgitus

Komisjon peaks uurima algatuse vastuvõetavust kahe kuu asemel ühe kuu jooksul, et 
allkirjade kogumise ajend ei raugeks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 kolme kuu jooksul ja 
andma dokumendi, millega kinnitatakse 
kehtivate toetusavalduste arvu.

(15) ELi pädeva valimisameti puudumisel
on asjakohane sätestada, et kui 
allakirjutanutelt on kodanikualgatusele 
kogutud vajalik arv toetusavaldusi, 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.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) On äärmiselt oluline, et 
kodanikualgatuse korraldajad esitaksid 
deklaratsiooni kõigi rahaliste vahendite 
kohta, mida on kasutatud algatuse 
toetamiseks ja edendamiseks, et 
kindlustada täielik läbipaistvus.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Kodanike laialdase osavõtu kindlustamiseks ja hoidmiseks on oluline, et võib loota protsessi 
kiirusele. Seega ollakse arvamusel, et Euroopa Komisjonil on võimalik kolme kuu jooksul 
formuleerida täielikult oma järeldused algatuse ja kavandatavate meetmete kohta.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Euroopa Parlament võib võtta kõiki 
asjakohaseid meetmeid oma volituste 
raames, et kindlustada kodanike hääle 
kuulda võtmine.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 

(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 
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andmete vaba liikumise kohta. 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.

andmete vaba liikumise kohta. Sellega 
seoses on asjakohane selgitada, et
toetusavalduste paberil kogumise puhul 
on andmete vastutavad töötlejad direktiivi 
95/46/EÜ tähenduses kodanikualgatuse 
korraldaja ja liikmesriigi pädevad asutused, 
ning kindlaks määrata maksimaalne 
ajavahemik, mille jooksul tohib 
kodanikualgatuse jaoks kogutud 
isikuandmeid säilitada. Toetusavalduste 
veebipõhise kogumise puhul peab
komisjon andmete kontrollijana 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.

Selgitus

Komisjon peaks looma keskse veebisaidi, et toetusavalduste veebipõhise kogumise puhul oleks 
tagatud isikuandmete kaitse. Sellel veebisaidil peaks olema võimalik kõiki algatusi 
registreerida ja neid allkirjastada. Vastasel juhul tekitatakse kodanikualgatuse korraldajatele 
lisakoormust.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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;

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 viiendikust kõikidest 
liikmesriikidest;
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. „korraldajad” – füüsilised isikud, kes
moodustavad kodanike komitee ja kes 
vastutavad kodanikualgatuse 
ettevalmistamise ja komisjonile esitamise 
eest.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Korraldajad moodustavad kodanike 
komitee isikutest, kes pärinevad vähemalt 
ühest viiendikust liikmesriikidest. 
Korraldajad peavad olema ELi kodanikud 
ja vähemalt 16 aastat vanad.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 võib tema nimel võtta 
õiguslikke kohustusi ja vastutuse.

välja jäetud
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Selgitus

Kodanikualgatuse korraldaja peaks olema üksnes füüsiline isik, et hoida ära 
äriorganisatsioonide, erakondade jt võimalikke kuritarvitusi.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Selleks et osaleda kavandatud 
kodanikualgatuses, peab allakirjutanu 
olema ELi kodanik ja vähemalt 16 aastat 
vana.

Selgitus

Euroopa Liidu lepingu artiklis 9 sätestatakse, et liidu kodanikke tuleb kohelda võrdselt. 
Noorte inimeste kodanikuaktiivsus, sotsiaalne kaasatus ja solidaarsus on Euroopa tuleviku 
seisukohalt otsustava tähtsusega. Pealegi on kodanikualgatuse toetamine täiesti erinev 
valimistel hääle andmisest, seetõttu oleks asjakohane kaasata ka noored. Lisaks tekitab 
vanuse alampiiri sidumine liikmesriikides riigisisesteks valimisteks kehtestatud 
valimisõigusliku vanusega ilmse ebavõrdsuse, kuna vanusetsensus on riigiti erinev.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kavandatud kodanikualgatuse 
registreerimine

Kavandatud kodanikualgatuse 
registreerimine ja vastuvõetavus

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Välja arvatud lõigetes 3 ja 4 sätestatud 2. Komisjon teeb ühe kuu jooksul pärast 
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juhtudel, registreerib komisjon
kavandatud algatuse viivitamata 
ainuomase registreerimisnumbri all ja 
saadab kinnituse korraldajale.

lõikes 1 osutatud registreerimistaotluse 
esitamist otsuse selle vastuvõetavuse 
kohta. Kavandatud kodanikualgatus 
tunnistatakse vastuvõetavaks ja seejärel 
registreeritakse, kui see vastab järgmistele 
tingimustele:
– seda ei saa mõistlikkuse põhimõttest 
lähtuvalt pidada sobimatuks, kuna see on 
kuritahtlik või ei ole tõsiseltvõetav;
– see ei ole vastuolus ELi väärtustega;
– selles käsitletakse küsimust, mille suhtes 
saab aluslepingute rakendamiseks vastu 
võtta ELi õigusakti, ning
– see kuulub komisjoni volituste piiresse, 
mille raames ta saab esitada ettepaneku.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon lükkab ilmselgelt ELi 
väärtustega vastuolus oleva kavandatud 
kodanikualgatuse registreerimise taotluse 
tagasi.

4. Komisjon lükkab Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 2 kehtestatud ELi väärtustega 
ilmselgelt vastuolus oleva kavandatud 
kodanikualgatuse registreerimise taotluse 
tagasi. Komisjon peab algatuse 
registreerimise tagasilükkamise põhjusi 
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põhjalikult selgitama ning need 
avaldatakse sellel eesmärgil loodud 
komisjoni veebisaidil.

Selgitus

Läbipaistvuse põhimõtte järgimisel on kahtlemata õpetuslik eesmärk ja hoiab ära 
vastuvõetamatute või veidrate algatuste leviku.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Registreeritud kavandatud
kodanikualgatus avalikustatakse registris.

5. Kodanikualgatuse vastuvõetavuse otsus 
tehakse teatavaks kavandatud
kodanikualgatuse korraldajatele ning see
avalikustatakse registris ja komisjoni 
loodud veebisaidil.

Samas tuuakse ära teave, millist õigusakti 
või meedet peab komisjon kohaseks 
koostada või võtta, kui 
kodanikualgatusele on kogutud üks 
miljon toetusavaldust. Komisjon võib alati 
muuta seda teavet, kui ta võtab vastu 
otsuse, kas jätkata või mitte jätkata 
kodanikualgatuse menetlemist.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon teavitab korraldajat, miks 
kavandatud kodanikualgatuse 
registreerimine on tagasi lükatud.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lisaks esitab korraldaja pädevatele 
asutustele deklaratsiooni rahalise toetuse 
kohta, mida ta on saanud mõnelt 
huvirühmalt või selle esindajatelt kogu 
toetusavalduste kogumise aja vältel, et 
tagada kodanikualgatuse olelusringi 
täielik läbipaistvus.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 24
kuu jooksul pärast kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäeva.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusavalduste elektroonilise kogumise 
korral säilitatakse veebipõhiste 
toetusavalduste kogumise süsteemide 
kaudu saadud andmeid liikmesriigi 
territooriumil. Toetusavalduse vormi 
näidist võib elektroonilise kogumise jaoks 
kohandada.

1. Toetusavalduste elektroonilise kogumise 
korral säilitavad veebipõhiste 
toetusavalduste kogumise süsteemide 
kaudu saadud andmed tsentraliseeritult 
komisjon ja Euroopa Parlament. 
Toetusavalduse vormi näidist võib 
elektroonilise kogumise jaoks kohandada.

Selgitus

Komisjon peaks looma keskse veebisaidi, et oleks tagatud isikuandmete kaitse. Sellel 
veebisaidil peaks olema võimalik kõiki algatusi registreerida ja neid allkirjastada. Vastasel 
juhul tekitatakse kodanikualgatuse korraldajatele lisakoormust.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Andmeid, mille allakirjutanud on 
edastanud elektrooniliste 
andmekogumissüsteemide kaudu, tuleb 
kontrollida, säilitada ja need hävitada 
vastavalt ELi andmekaitse eeskirjadele ja 
eraelu puutumatuse põhimõtet järgides.

Selgitus

Allakirjutanud esitavad isikuandmeid, mida tuleb kaitsta võimaliku väärkasutamise eest.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui veebipõhine toetusavalduste 
kogumise süsteem on lõikega 4 kooskõlas, 
annab asjaomane pädev asutus ühe kuu 
jooksul IV lisas esitatud näidisele vastava 
tõendi. Lõikes 5 osutatud tehnilise 
spetsifikatsiooni vastuvõtmiseni kohaldab 
pädev asutus asjakohast riiklikku tehnilist 
spetsifikatsiooni, et hinnata veebipõhise 
toetusavalduste kogumise süsteemi 
kooskõla lõikega 4.

välja jäetud

Liikmesriigid tunnustavad teise 
liikmesriigi pädeva asutuse antud tõendit.

Selgitus

Kuna komisjon loob keskse veebisaidi ja haldab seda, siis ei ole vastavuse kontrollimine 
liikmesriikide poolt enam tarvilik.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a. toetusavalduse võivad Internetis esitada 
ainult füüsilised isikud;

a. toetusavalduse võivad Internetis esitada 
ainult allkirjaõiguslikud füüsilised isikud;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a. asjaolu, et iga isik esitab ainult ühe 
avalduse, saab kontrollida;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab lõike 4 kohaldamiseks
12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist artikli 19 lõikes 2 sätestatud 
regulatiivmenetluse korras vastu tehnilise 
spetsifikatsiooni.

5. Komisjon koostab 12 kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist koostöös
Euroopa andmekaitseinspektoriga 
hinnangu, et oleks võimalik võtta lõike 4 
kohaldamiseks artikli 19 lõikes 2 
sätestatud regulatiivmenetluse korras vastu 
tehnilise spetsifikatsiooni. Hinnang 
edastatakse koos ettepanekutega Euroopa 
Parlamendile.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud 
peavad pärinema vähemalt ühest
kolmandikust liikmesriikidest.

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud 
peavad pärinema vähemalt ühest
viiendikust liikmesriikidest.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühest kolmandikust liikmesriikidest 2. Ühest viiendikust liikmesriikidest 
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pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma 
vähemalt I lisas sätestatud kodanike 
minimaalse arvuni.

pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma 
vähemalt I lisas sätestatud kodanike 
minimaalse arvuni.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks 
sellest liikmesriigist, kes on välja andnud
tema toetusavalduses märgitud isikut 
tõendava dokumendi.

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks 
sellest liikmesriigist, kus on tema alaline 
elukoht.

Allakirjutanu, kes ei ole selle liikmesriigi 
kodanik, kus ta alaliselt elab, võib valida 
oma päritolukohaks kas oma alalise 
elukoha liikmesriigi või selle liikmesriigi, 
mille kodanik ta on.
Allakirjutanut, kes elab alaliselt 
kolmandas riigis, peetakse pärinevaks 
sellest liikmesriigist, mille kodanik ta on.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Otsus kavandatud kodanikualgatuse 

vastuvõetavuse kohta
1. Pärast 300 000 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.
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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.

Selgitus

Registreerimine ja vastuvõetavuse kindlakstegemine peaks koonduma ühte etappi. Seetõttu ei 
ole artikkel 8 vajalik, sest registreerimist ja vastuvõetavuse kindlakstegemist käsitletakse 
artiklis 4.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

1. Pärast allakirjutanutelt vajalike 
toetusavalduste artiklite 5 ja 7 kohast 
kogumist ning tingimusel, et komisjon on 
teinud otsuse, et kavandatud 
kodanikualgatus on artikli 4 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.

Muudatusettepanek 46
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldaja esitab toetusavaldused 
liikmesriigile, kes on andnud välja 
asjaomases toetusavalduses osutatud isikut 
tõendava dokumendi.

Korraldaja esitab toetusavaldused 
liikmesriigile, kus on allakirjutanute alaline 
elukoht.

Allakirjutanu, kes ei ole selle liikmesriigi 
kodanik, kus ta alaliselt elab, võib valida 
oma päritolukohaks kas oma alalise 
elukoha liikmesriigi või selle liikmesriigi, 
mille kodanik ta on.
Kui allakirjutanud elavad alaliselt 
kolmandas riigis, esitab korraldaja 
toetusavaldused sellele liikmesriigile, 
mille kodanikud nad on.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus kontrollib esitatud 
toetusavaldusi asjakohasel viisil kolme kuu 
jooksul ja annab korraldajale VII lisas 
esitatud näidisele vastava tõendi, milles 
tõendatakse selle liikmesriigiga seotud 
kehtivate toetusavalduste arvu.

2. Pädev asutus kontrollib esitatud 
toetusavaldusi pisteliselt kolme kuu 
jooksul ja annab korraldajale VII lisas 
esitatud näidisele vastava tõendi, milles 
tõendatakse selle liikmesriigiga seotud 
kehtivate toetusavalduste arvu. Pistelise 
proovi kehtetute allkirjade protsendimäär 
arvatakse toetusavalduste koguarvust
maha. Tõend väljastatakse ainult siis, kui 
järelejäänud toetusavalduste arv on üle 
ühe miljoni.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kontrolli kiirendada. Kui näiteks kodanikualgatus on 
kogunud 1,5 miljonit toetusavaldust, võib kontrolliv asutus neist pisteliselt kontrollida 5000. 
Kui 5000 toetusavalduse kontrollimisel selgub, et neist 500 (või 10%) on võltsitud, 
puudulikud või neid ei saa kontrollida, siis kohaldatakse seda kõigi toetusavalduste kohta ja 
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järeldatakse, et 10% 1,5 miljonist toetusavaldusest on võltsitud. Lisaks vastab selline pistelise 
kontrolli süsteem komisjoni argumendile, et toetusavalduse kehtivuse põhjalikuks kontrolliks 
on vaja ID-numbrit.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a. avaldab ta selle viivitamata oma 
veebisaidil;

a. avaldab ta selle viivitamata oma 
veebisaidil kõigis Euroopa Liidu 
ametlikes keeltes.

Selgitus

Kõik ELi kodanikud peaksid Euroopa Komisjoni heakskiidetud kodanikualgatuse sisust aru 
saama, enne kui nad sellele toetust avaldavad. See on võimalik ainult nii, et algatused 
tõlgitakse Euroopa Komisjoni veebisaidil avaldamise korral kõikidesse Euroopa Liidu 
ametlikesse keeltesse. 

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

b. vaatab kodanikualgatuse läbi ning esitab
kolme kuu jooksul teatises oma järeldused 
algatuse kohta ning asjakohase ettepaneku 
kõnealusel teemal, juhul kui kodanikud 
on soovinud õigusakti vastuvõtmist. Juhul 
kui komisjon otsustab võtta alternatiivseid 
meetmeid või üldse mitte meetmeid võtta, 
esitab ta selle kohta põhjendustega teatise.

Selgitus

Eesmärk on rangemalt kohustada komisjoni kodanikualgatuse suhtes järelmeetmeid võtma. 
Kodanike laialdase osavõtu kindlustamiseks ja hoidmiseks on oluline, et võib loota protsessi 
kiirusele. Seega ollakse arvamusel, et Euroopa Komisjonil on võimalik kolme kuu jooksul 
formuleerida täielikult oma järeldused algatuse ja kavandatavate meetmete kohta.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Esitatud kodanikualgatuste loetelust ja
lõike 1 punktis b osutatud teatisest 
teatatakse kodanikualgatuse korraldajale, 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning
need avalikustatakse.

Selgitus

Eesmärk on rangemalt kohustada komisjoni kodanikualgatuse suhtes järelmeetmeid võtma.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule avalikustatud 
aastaaruande kodanikualgatuste 
rakendamise kohta, mis sisaldab muu 
hulgas esitatud kodanikualgatuste arvu, 
andmeid nende vastuvõetavuse kohta ja 
komisjoni poolt iga algatuse suhtes võetud 
järelmeetmeid.

Selgitus

Eesmärk on rangemalt kohustada komisjoni kodanikualgatuse suhtes järelmeetmeid võtma.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Miljon toetusavaldust kogunud 
kodanikualgatuste puhul võib Euroopa 
Parlament nõuda igal ajal Euroopa 
Komisjonilt, et see selgitaks meetmeid, 
mida ta kavatseb võtta, või vastavalt otsust 
meetmeid mitte võtta ja selle põhjendusi. 
Oma volituste teostamisel võib Euroopa 
Parlament korraldada igal ajal 
korraldajate kuulamisi või võtta vastu 
resolutsiooni. Korraldajad võivad esitada 
ka Euroopa Parlamendile petitsiooni 
kõnealuses küsimuses, kui selleks on 
tingimused täidetud.

Selgitus

Selleks et vastata kodanike ootustele ja hoida ära frustratsiooni, on väga oluline, et Euroopa 
Parlament pakub muid võimalusi ja alustab mõttevahetust, et selgitada komisjoni otsust.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b. veebipõhise toetusavalduste kogumise 
süsteemi nõuetele mittevastavus;

välja jäetud

Selgitus

Toetame ideed, et komisjon loob ühtse keskse komisjoni hallatava veebisaidi, selle asemel, et 
iga korraldaja oma veebisaiti looma hakkab. See tagaks kõigil juhtudel vastavuse 
andmekaitseeeskirjadele.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kooskõlas artiklitega 16, 17 
ja 18 võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse käesoleva määruse 
lisasid.

Komisjon võib kooskõlas artiklitega 16, 17 
ja 18 võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse käesoleva määruse 
lisasid, välja arvatud lisad II ja III.

Selgitus

Nimetatud kahes lisas on sätteid, mida Euroopa Parlament peab läbi vaatama. Seetõttu tuleb 
need kaks lisa delegeeritud õigusaktide ja komiteemenetluse kohaldamisest välja jätta. 

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Delegeeritud õigusakt avaldatakse
Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub enne 
kõnealuse ajavahemiku möödumist juhul, 
kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad teatanud komisjonile oma 
kavatsusest jätta vastuväited esitamata.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teavitab nendest teisi 
liikmesriike.

Komisjon teavitab nendest teisi 
liikmesriike ja Euroopa Parlamenti.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viie aasta möödumisel käesoleva määruse 
jõustumisest esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
määruse rakendamise kohta.

Kahe aasta möödumisel käesoleva määruse 
jõustumisest esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
määruse rakendamise kohta.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. aluslepingutest tulenev õiguslik alus, 
mis lubaks komisjonil tegutseda;

välja jäetud

Selgitus

Ei ole reaalne eeldada, et kodanikualgatuse korraldajad tunnevad aluslepingutest tulenevat 
õiguslikku alust, mis lubaks komisjonil tegutseda. Komisjoni töö on algatus läbi vaadata, 
kontrollida selle aluslepingutele vastavust ning teavitada seejärel korraldajaid algatuse 
vastuvõetavusest, esitades neile otsuse täpsed põhjendused. Otsus avalikustatakse.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. algatuse korraldaja täielik nimi, posti- ja 
e-posti aadress;

Muudatusettepanek 60
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lahter 2 – punkt 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kodanikualgatusega seoses saadud 
rahaline või poliitiline toetus*:

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lahter 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lahter 3: (täidab allakirjutanu) Lahter 3: (täidab allakirjutanu)

1. Allakirjutanu nimi: 1. Allakirjutanu nimi:
Eesnimi*:…Perekonnanimi*: Eesnimi*:…Perekonnanimi*:
2. Aadress:
Tänav:
Sihtnumber: Linn*:
Riik*:

2. Aadress:
Tänav:
Sihtnumber: Linn*:
Riik*:

3. E-post: 3. E-post:
4. Sünniaeg ja -koht*: 4. Sünniaeg ja -koht*:
Sünniaeg: Koht ja riik: Sünniaeg: Koht ja riik:
5. Kodakondsus*: 5. Kodakondsus*:
6. Isikukood*:
Isikukoodi või isikut tõendava dokumendi 
liik:
Riiklik isikutunnistus: pass: 
sotsiaalkindlustustõend:
Liikmesriik, kes andis isikukoodi või 
isikut tõendava dokumendi*:
7. Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud 
teave on õige ja et ma olen toetanud 
kõnealust kavandatud kodanikualgatust 
ainult ühe korra*.

6. Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud 
teave on õige ja et ma olen toetanud 
kõnealust kavandatud kodanikualgatust 
ainult ühe korra*.

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

Kuupäev ja allakirjutanu allkiri* ♦: 
………..
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV LISA
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:

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni ettepanek, mille kohaselt peaks iga kodanikualgatuse korraldaja looma oma 
veebisaidi, tekitab lisakoormust mitte üksnes kodanikualgatuse korraldajatele, vaid ka 
liikmesriikidele, sest nad peavad kontrollima veebipõhiste allkirjade kogumise süsteemide 
vastavust komisjoni eeskirjadele ning väljastama iga veebisaidi kohta tõendi, mis kinnitab 
nõuetele vastavust. Oleme seisukohal, et sellise koormuse vältimiseks peaks komisjon looma 
keskse veebisaidi, millel säilitatakse kõik algatused.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vorm, millega esitatakse 
toetusavaldused iga asjaomase 
liikmesriigi pädevale asutusele

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*:

1. Algatuse korraldaja täielik nimi, posti- ja 
e-posti aadress*:



PE448.978v02-00 34/35 AD\837201ET.doc

ET

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*:

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

7. Lisad*:
(lisada kõigi allakirjutanute 
toetusavaldused)
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