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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdassa luodaan tärkeä unionin 
demokraattiseen toimintaan liittyvä innovaatio, koska siinä otetaan käyttöön konkreettinen 
väline, joka mahdollistaa kansalaisten osallistumisen ja yleiseurooppalaisen keskustelun.

"Vähintään miljoona unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi tehdä 
aloitteen, jossa Euroopan komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa näiden kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädöstä 
perussopimusten soveltamiseksi."

Eurooppalaisella kansalaisaloitteella otetaan käyttöön uusi kansainvälisen demokratian käsite 
ja tuodaan osallistuvaa demokratiaa EU:hun. Euroopan kansalaiset voivat sen avulla vedota 
suoraan komissioon, jotta tämä tekisi lainsäädäntöehdotuksen. Lissabonin sopimuksella on 
siis tavallaan luotu neljäs EU:n toimielin: miljoona kansalaista.

Ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta 
vahvistetaan menettelyt ja edellytykset kansalaisaloitteen soveltamiseksi käytännössä.

Valmistelijat pitävät komission ehdotusta myönteisenä, sillä kansalaisyhteiskunnan 
osallistuminen politiikan laatimiseen ja päätösten valmisteluun lujittaa julkisten toimielinten 
demokraattista legitiimisyyttä ja saattaa Euroopan unionin lähemmäs kansalaisiaan.

Valmistelijat katsovat kuitenkin, että kansalaisaloitteet olisi suunniteltava mahdollisimman 
pragmaattisesti ja että olisi vältettävä monimutkaisia hallintomenettelyjä. He haluaisivat 
myös, että mahdollisimman moni tehty aloite hyväksyttäisiin. Siksi menettelyjä koskevista 
säännöksistä on tehtävä mahdollisimman yksinkertaisia. Valmistelijat ovat kiinnittäneet 
huomiota seuraaviin pääasiallisiin ongelmakohtiin ja esittävät ehdotuksen muuttamista 
seuraavasti.

Valmistelijoiden mielestä aloitteen tukemiseen vaadittavan vähimmäisiän olisi oltava 
16 vuotta kaikissa jäsenvaltioissa. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 artiklasta seuraa, 
että kaikkiin unionin kansalaisiin olisi kiinnitettävä yhdenvertaisesti huomiota. Aktiivinen 
kansalaisuus, sosiaalinen osallisuus ja nuorten solidaarisuus ovat tärkeitä Euroopan 
tulevaisuudelle, ja ikärajan alentaminen lisäisi nuorten kiinnostusta eurooppalaisia 
kysymyksiä kohtaan. Eurooppalainen kansalaisaloite ei myöskään ole päätöksentekoväline 
vaan politiikan määrittelyä koskeva aloite, ja aloitteen tukeminen poikkeaa tyystin 
äänestämisestä. Lisäksi vähimmäisiän kytkeminen kansallisiin äänestysikää koskeviin 
vaatimuksiin loisi niiden eroista johtuen eriarvoisuutta, ja siksi valmistelijat pitävät 
parempana, että kaikissa jäsenvaltioissa sovellettaisiin 16 vuoden ikärajaa.

Valmistelijat katsovat keruun laajuuden suhteen riittäväksi, että allekirjoituksia kerätään 
neljäsosasta jäsenvaltioita eikä kolmasosasta, koska jokaisessa allekirjoituksia keräävässä 
jäsenvaltiossa tarvitaan paljon aikaa ja resursseja hallinnointiin ja käännöksiin. Koska 
valmistelijat haluavat ehkäistä riskin siitä, että aloitteet kaatuvat aikarajoihin tai rahoituksen 
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puutteeseen, he ehdottavat, että neljäsosa jäsenvaltioista olisi riittävä määrä, sillä sekin kattaa 
suuren osan EU:sta.

Koska komissio esitti ehdotuksessaan kahden kuukauden määräaikaa aloitteen mahdollisen 
hyväksyttävyyden tutkimiseen, allekirjoitusten keräämiseen varattu vuoden määräaika 
vaikuttaa liian lyhyeltä. Valmistelijat ehdottavat, että allekirjoitusten keräämisen aikarajaa 
olisi pidennettävä neljään vuoteen, jotta voidaan varmistaa, että rahoitustukea ilman jääviin 
aloitteisiin voidaan saada miljoona allekirjoitusta.

Hyväksyttävyys: valmistelijat katsovat, että ei ole tarpeen kerätä 300 000 allekirjoitusta 
ennen kuin komissio tarkistaa aloitteen hyväksyttävyyden. Valmistelijat uskovat vakaasti, että 
5 000 allekirjoituksen pitäisi riittää ja että niitä ei tarvita useammasta kuin yhdestä 
jäsenvaltiosta. Allekirjoitusten keräämisen aloittaminen useassa jäsenvaltiossa ilman tietoa 
siitä, hyväksytäänkö aloite, vie aikaa ja resursseja, joten ei ole tarpeen käynnistää prosessia 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Vaaditut 5 000 allekirjoitusta olisi kuitenkin 
valmistelijoiden mielestä kerättävä kuudessa kuukaudessa, jotta pilanpäiten tehdyt aloitteet 
voidaan suodattaa pois. Tämän aikarajan avulla voidaan pysäyttää aloitteet, jotka on 
rekisteröity mutta joihin ei koskaan saada vaadittua määrää allekirjoituksia.

Valmistelijat ehdottavat myös, että komission olisi tutkittava aloitteen hyväksyttävyys 
kuukaudessa eikä kahdessa kuukaudessa, jotta allekirjoitusten keräämisvauhti ei laantuisi.

Valmistelijat katsovat myös, että ehdotuksia, jotka ovat selvästi tai peitellysti Euroopan 
unionin arvojen vastaisia, ei pitäisi hyväksyä.

Valmistelijat ehdottavat allekirjoitusten sähköisen keruun yhteydessä, että komission olisi 
luotava keskitetty verkkosivusto "citizensinitiative.eu", jonne kaikki aloitteet olisi 
rekisteröitävä ja jolla ne olisivat kansalaisten löydettävissä ja allekirjoitettavissa. Tämä 
ratkaisu olisi monesta syystä erittäin suotava.

Ensimmäisenä syynä ovat tietosuojaa koskevat huolenaiheet, eli jos komissio loisi keskitetyn 
verkkosivuston ja pitäisi sitä yllä, voitaisiin taata, että henkilötietojen suojaa koskevia 
määräyksiä ja säännöksiä noudatetaan. Valmistelijat ovat vakaasti sitä mieltä, ettei jokaisen 
kansalaisaloitteen tekijän voida odottaa perustavan ja pitävän yllä sähköistä allekirjoitusten 
keruujärjestelmää, jossa noudatetaan kaikkia relevantteja yksityisyyttä ja tietoja koskevia 
säännöksiä.

Tämän lisäksi allekirjoitusten kerääminen ei olisi yhdenmukaista tietosuojan näkökulmasta, 
jos jokainen aloitteen tekijä joutuisi luomaan oman verkkosivustonsa.

Komission ehdotus olisi toisekseen ongelmallinen, sillä siitä aiheutuisi ylimääräistä rasitusta
paitsi aloitteen tekijöille myös jäsenvaltioille, joiden olisi tarkastettava, että sähköiset 
keruujärjestelmät ovat komission laatimien säännösten mukaisia ja niiden olisi lisäksi 
myönnettävä todistus kunkin verkkosivuston säännöstenmukaisuudesta.

Kolmantena syynä on, että kaikkien kansalaisaloitteiden pitäminen yhdellä ainoalla 
verkkosivustolla helpottaisi huomattavasti aloitteiden saatavuutta, koska kiinnostuneet 
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kansalaiset voisivat löytää kaikki aloitteet, allekirjoittaa ne ja seurata niiden edistymistä 
nopeasti ja vaivattomasti.

Siksi valmistelijat katsovat, että komission olisi luotava keskitetty verkkosivusto ja otettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset mukaan työhön, jotta voidaan päättää, mitä tietoja 
ne tarvitsevat kyetäkseen tunnistamaan allekirjoittajat ja tarkastamaan heidän 
henkilöllisyytensä myöhemmin. Verkkosivusto olisi suunniteltava siten, että kun aloite 
allekirjoitetaan sähköisesti, allekirjoittajalta kysytään ensin hänen kansalaisuuttaan, sillä 
kentistä olisi täytettävä vain ne, joiden tietoja toimivaltaiset viranomaiset edellyttävät.
Ratkaisun perusteluna on, että eri jäsenvaltiot käyttävät erityyppisiä tunnistenumeroita ja 
tarvitsevat erilaisia tietoja tarkastaakseen allekirjoittajien henkilöllisyyden.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Näiden menettelyjen ja edellytysten 
olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, 
käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia 
kansalaisaloitteen luonteeseen nähden.

(3) Näiden menettelyjen ja edellytysten 
olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, 
käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia 
kansalaisaloitteen luonteeseen nähden, 
millä kannustettaisiin kansalaisia 
osallistumaan ja tehtäisiin unionista 
helpommin lähestyttävä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) On tärkeää, että kansalaisaloitteista 
järjestetään valistuskampanjoita, jotta 
voidaan lisätä kansalaisten tietoisuutta 
tästä uudesta välineestä ja antaa siitä 
täsmällisiä tietoja. Jäsenvaltioissa olevien 
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komission edustustojen ja Euroopan 
parlamentin tiedotustoimistojen olisi 
pyynnöstä annettava kansalaisille tietoja 
ja epävirallisia neuvoja 
kansalaisaloitteista ja erityisesti 
hyväksyttävyyskriteereistä, unionin 
arvoista ja toimivallasta ja 
perussopimuksista. Kansalaisaloitteita 
koskeva käyttäjäopas olisi laadittava 
kaikilla unionin virallisilla kielillä ja sen 
olisi oltava saatavilla sähköisesti.

Perustelu

Eurooppalaista kansanaloitetta koskevat valistuskampanjat ovat ratkaisevassa asemassa, 
jotta sen luonnetta ja soveltamisalaa koskevat virheelliset odotukset ja väärinkäsitykset 
voidaan välttää. Tarkistuksella pyritään lisäämään kansalaisten tietoisuutta tästä uudesta 
välineestä ja antamaan siitä täsmällisiä tietoja.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) On tarpeen vahvistaa niiden 
jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi 
olisi vahvistettava yksi kolmasosa
jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että 
kansalaisaloite edustaa unionin etua.

(5) On tarpeen vahvistaa niiden 
jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi 
olisi vahvistettava yksi viidesosa
jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että 
kansalaisaloite edustaa unionin etua.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kansalaisaloitetta tukeville kansalaisille 
on aiheellista asettaa vähimmäisikäraja. 
Vähimmäisikärajaksi olisi asetettava ikä, 

(7) Kansalaisaloitetta tukeville kansalaisille 
on aiheellista asettaa vähimmäisikäraja. 
Vähimmäisikärajaksi olisi asetettava 
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joka oikeuttaa kansalaiset äänestämään 
Euroopan parlamentin vaaleissa.

16 vuotta.

Perustelu

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 artiklasta seuraa, että kaikkiin unionin kansalaisiin 
olisi kiinnitettävä yhdenvertaisesti huomiota. Aktiivinen kansalaisuus, sosiaalinen osallisuus 
ja nuorten solidaarisuus ovat tärkeitä Euroopan tulevaisuudelle. Lisäksi aloitteen 
kannattaminen poikkeaa tyystin äänestämisestä, joten olisi asianmukaista ottaa nuoret 
mukaan. Lisäksi alaikärajan kytkeminen jäsenvaltioiden äänestysikää koskeviin vaatimuksiin 
loisi epätasa-arvoa, koska kansalliset vaatimukset poikkeavat toisistaan.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kansalaisaloitteen menestyksekäs 
läpivieminen edellyttää jonkinasteista 
organisoitua rakennetta. Tämä olisi 
toteutettava perustamalla viidesosasta 
jäsenvaltioita peräisin olevista 
luonnollisista henkilöistä (järjestäjistä) 
koostuva kansalaiskomitea, jotta voidaan 
kannustaa ottamaan esille koko 
Eurooppaa koskevia kysymyksiä ja 
edistää niitä koskevia pohdintoja. 
Avoimuuden sekä sujuvan ja tehokkaan 
viestinnän vuoksi kansalaiskomitean olisi 
nimitettävä edustajia, jotka toimivat 
komitean ja unionin toimielinten 
yhdyshenkilöinä koko prosessin ajan.

Perustelu

Kansalaisaloitteella on tarkoitus antaa kansalaisille mahdollisuudet osallistua unionin 
demokraattiseen toimintaan. Niinpä aloitteen käynnistäjiksi tulisi ottaa vain luonnollisia
henkilöitä, jotka muodostavat kansalaiskomitean.

Tarkistus 6



PE448.978v02-00 8/36 AD\837201FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(7 b) On tärkeää ottaa nuoret mukaan ja 
kannustaa heitä osallistumaan 
kansalaisaloitteisiin. 

Perustelu

Ehdotuksessa vastuu allekirjoitusten tarkastamisesta kuuluu jäsenvaltioille. Nuorten 
osallistumista varten olisi pyrittävä kehittämään koko EU:ssa sovellettava allekirjoitusten 
tarkastamisjärjestelmä, jotta voidaan varmistaa yhteisen vähimmäisikärajan soveltaminen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voitaisiin varmistaa 
johdonmukaisuus ja avoimuus ehdotettujen 
kansalaisaloitteiden yhteydessä, aloitteiden 
rekisteröinnin olisi oltava pakollista 
komission perustamalla verkkosivustolla 
ennen tarvittavien tuenilmausten keruuta 
kansalaisilta. Ehdotuksia, jotka ovat 
loukkaavia tai jotka eivät ole vakavasti 
otettavia, ei pitäisi rekisteröidä, ja 
komission olisi hylättävä sellaisten 
ehdotusten rekisteröinti, jotka ovat selvästi 
unionin arvojen vastaisia. Komission olisi 
hoidettava rekisteröinti hyvän hallintotavan 
yleisten periaatteiden mukaisesti.

(8) Jotta voitaisiin varmistaa 
johdonmukaisuus ja avoimuus ehdotettujen 
kansalaisaloitteiden yhteydessä ja välttää 
tilanteet, joissa allekirjoituksia kerätään 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuulumatonta ehdotusta varten, 
aloitteiden rekisteröinnin olisi oltava 
pakollista komission perustamalla 
verkkosivustolla ennen tarvittavien 
tuenilmausten keruuta kansalaisilta. 
Ehdotuksia, jotka eivät ole tämän 
asetuksen mukaisia kansalaisaloitteita, ei 
pitäisi rekisteröidä, ja komission olisi 
hylättävä sellaisten ehdotusten 
rekisteröinti, jotka ovat selvästi Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettujen unionin arvojen vastaisia.
Rekisteröinti on hallinnollinen menettely, 
jolla pyritään valitsemaan tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat 
aloitteet. Siksi rekisteröinnin epäämisen 
olisi aina perustuttava oikeudellisiin 
syihin eikä missään tapauksessa 
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poliittisiin syihin. Komission olisi 
hoidettava rekisteröinti hyvän hallintotavan 
yleisten periaatteiden mukaisesti ja siksi 
sen olisi tiedotettava aloitteen järjestäjille 
aloitteen rekisteröinnin epäämisen syistä 
ja ilmoitettava, mitä oikeuskeinoja 
järjestäjillä on siinä tapauksessa 
käytettävissään. Komission olisi myös
tehtävä selväksi, että rekisteröinti ja 
tarvittavan tuenilmausten lukumäärän 
täyttyminen eivät välttämättä johda siihen, 
että komissio antaisi 
lainsäädäntöehdotuksen, ja että aloitteen 
rekisteröinti ei merkitse virallista päätöstä 
toimivaltakysymyksistä.

Perustelu

Tässä on kyse hyväksyttävyystarkastuksen kumoamisesta: komissio todentaa vain, onko jokin 
aloite asetuksen mukainen kansalaisaloite. Tällöin aloite olisi rekisteröitävä eikä järjestäjiä 
voi estää keräämästä allekirjoituksia. On kuitenkin syytä estää aloitteen käyttäminen siihen, 
että komissio tekisi päätöksiä toimivaltakysymyksistä, joten järjestäjille olisi tehtävä selväksi, 
että rekisteröinti tarkoittaa vain sitä, että kyseessä on komission mielestä eurooppalainen 
kansalaisaloite; se ei siis tarkoita virallista päätöstä toimivaltakysymyksistä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Ehdotetun kansalaisaloitteen 
järjestäjän olisi oltava vastuussa 
tarvittavien tuenilmausten keruusta 
kansalaisilta.

(9) Kun ehdotus on rekisteröity 
kansalaisaloitteeksi, järjestäjät voivat 
toimittaa kansalaisilta saatuja 
tuenilmauksia.

Perustelu

Johdanto-osan 9 kappaleeseen tehtävällä tarkistuksella korostetaan, että rekisteröinnillä 
pyritään pelkästään päättämään, onko käsiteltävänä eurooppalainen kansalaisaloite vai ei. 
Jos on, järjestäjien ei tarvitse täyttää muita vaatimuksia (hyväksyttävyys jne.), vaan he voivat 
käyttää perussopimuksen mukaista oikeuttaan ja kerätä aloitetta kannattavien 
allekirjoituksia.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) On aiheellista mahdollistaa 
tuenilmausten keruu paperilla ja 
sähköisesti. Sähköiset keruujärjestelmät 
olisi varustettava riittävillä 
turvaominaisuuksilla muun muassa sen 
varmistamiseksi, että henkilö voidaan 
tunnistaa ja tiedot tallentaa turvallisesti. 
Komissio olisi velvoitettava laatimaan
yksityiskohtaiset tekniset eritelmät 
sähköisiä keruujärjestelmiä varten.

(10) Jotta nykytekniikkaa voidaan 
hyödyntää osallistuvan demokratian 
välineenä, on aiheellista mahdollistaa 
tuenilmausten keruu sähköisesti ja
paperilla. Sähköiset keruujärjestelmät olisi 
varustettava riittävillä turvaominaisuuksilla 
muun muassa sen varmistamiseksi, että 
henkilöllä on oikeus allekirjoittaa aloite ja 
hän tekee sen vain kerran ja että tiedot 
tallennetaan turvallisesti. 
Yksityiskohtaiset tekniset eritelmät olisi 
kehitettävä asiantuntijatasolla ja niitä 
olisi säännöllisesti mukautettava 
tekniseen kehitykseen. Tästä syystä 
komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
hyväksyä yksityiskohtaiset tekniset 
eritelmät sähköisiä keruujärjestelmiä 
varten.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tuenilmaukset olisi kerättävä 
tavalla, joka on kansalaisystävällinen ja 
jossa annetaan tarvittavat takeet 
tietosuojasta. Siitä ei pitäisi kuitenkaan 
aiheutua liiallista taakkaa järjestäjille.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden on aiheellista 
varmistaa, että sähköiset 
keruujärjestelmät ovat tämän asetuksen 
vaatimusten mukaiset.

Poistetaan.

Perustelu

Koska komission olisi luotava keskitetty verkkosivusto ja pidettävä sitä yllä, jäsenvaltioiden ei 
tarvitse varmistaa yhdenmukaisuutta.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) On aiheellista varmistaa, että 
kansalaisaloitetta koskevat tuenilmaukset 
kerätään tietyn aikarajan kuluessa. Jotta 
voidaan varmistaa, että ehdotetut 
kansalaisaloitteet ovat ajankohtaisia, ja 
ottaa samalla huomioon tuenilmausten 
keruuseen koko Euroopan unionin alueelta 
liittyvä monimutkaisuus, kyseinen aikaraja 
saisi olla enintään 12 kuukautta ehdotetun 
aloitteen rekisteröintipäivästä.

(12) On aiheellista varmistaa, että 
kansalaisaloitetta koskevat tuenilmaukset 
kerätään tietyn aikarajan kuluessa. Jotta 
voidaan varmistaa, että ehdotetut 
kansalaisaloitteet ovat ajankohtaisia, ja 
ottaa samalla huomioon tuenilmausten 
keruuseen koko Euroopan unionin alueelta 
liittyvä monimutkaisuus, kyseinen aikaraja 
saisi olla enintään 24 kuukautta ehdotetun 
aloitteen rekisteröintipäivästä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) On tärkeää, että avoimuus säilyy 
koko prosessin ajan. Siksi kaikesta 
saadusta rahoitustuesta tai poliittisesta 
tuesta olisi ilmoitettava kuhunkin 
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kansalaisaloitteeseen liitettävässä 
tuenilmauslomakkeessa. Puolueiden ja 
Euroopan tason poliittisten ryhmien 
antamaa rahoitusta ei saisi sallia.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Komission olisi aiheellista päättää 
ehdotettujen aloitteiden 
hyväksyttävyydestä riittävän varhaisessa 
vaiheessa. Järjestäjän olisi sen vuoksi 
pyydettävä tällaista päätöstä kerättyään 
ehdotetulle aloitteelle yhteensä 300 000 
tuenilmausta allekirjoittajilta vähintään
kolmesta jäsenvaltiosta.

Poistetaan.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Komission olisi annettava päätös 
aloitteen hyväksyttävyydestä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut 
järjestäjältä pyynnön. Ehdotettu 
kansalaisaloite olisi katsottava 
hyväksyttäväksi, jos se kuuluu komission 
toimivaltaan ja koskee asiaa, jossa 
tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten 
soveltamiseksi.

(14) Komission olisi annettava päätös 
aloitteen hyväksyttävyydestä kuukauden
kuluessa siitä, kun se on saanut järjestäjältä 
pyynnön. Ehdotettu kansalaisaloite olisi 
katsottava hyväksyttäväksi, jos se kuuluu 
komission toimivaltaan ja koskee asiaa, 
jossa tarvitaan unionin säädöstä 
perussopimusten soveltamiseksi. Komissio 
voi kuulla Euroopan parlamenttia 
ehdotetun kansalaisaloitteen 
merkityksestä ja sopivuudesta ennen kuin 
se alkaa laatia aloitteeseen perustuvaa 
lainsäädäntöehdotusta. 



AD\837201FI.doc 13/36 PE448.978v02-00

FI

Perustelu

Komission olisi tutkittava aloitteen hyväksyttävyys kuukaudessa eikä kahdessa kuukaudessa, 
jotta allekirjoitusten keräämisvauhti ei laantuisi.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) On aiheellista säätää, että jos 
kansalaisaloite on saanut vaadittavan 
määrän tuenilmauksia allekirjoittajilta ja se 
katsotaan hyväksyttäväksi, kunkin 
jäsenvaltion olisi oltava vastuussa 
kyseisestä valtiosta tulevilta kansalaisilta 
kerättyjen tuenilmausten tarkastamisesta ja 
vahvistamisesta. Ottaen huomioon, että 
jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta olisi 
rajoitettava, jäsenvaltioiden olisi kolmen 
kuukauden kuluessa suoritettava 
asianmukaiset tarkastukset ja myönnettävä 
asiakirja, jolla vahvistetaan pätevien 
tuenilmausten määrä.

(15) Koska unionilla ei ole toimivaltaista 
vaaliviranomaista, on aiheellista säätää, 
että jos kansalaisaloite on saanut 
vaadittavan määrän tuenilmauksia 
allekirjoittajilta, kunkin jäsenvaltion olisi 
oltava vastuussa kyseisestä valtiosta 
tulevilta kansalaisilta kerättyjen 
tuenilmausten tarkastamisesta ja 
vahvistamisesta. Ottaen huomioon, että 
jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta olisi 
rajoitettava, jäsenvaltioiden olisi kolmen 
kuukauden kuluessa suoritettava 
asianmukaiset tarkastukset, jotka voivat 
perustua satunnaisotantaan, ja 
myönnettävä asiakirja, jolla vahvistetaan 
pätevien tuenilmausten määrä.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Täyden avoimuuden 
varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että 
kansalaisaloitteen järjestäjät antavat 
ilmoituksen kaikesta aloitteen tukemiseen 
ja edistämiseen käytetystä rahoitustuesta.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Komission olisi neljän kuukauden 
kuluessa tutkittava kansalaisaloite ja 
annettava siitä päätelmänsä ja esitettävä 
toimet, joihin se aikoo ryhtyä aloitteen 
johdosta.

(17) Komission olisi kolmen kuukauden 
kuluessa tutkittava kansalaisaloite ja 
annettava siitä päätelmänsä ja esitettävä 
toimet, joihin se aikoo ryhtyä aloitteen 
johdosta.

Perustelu

Kansalaisten ahkeran osallistumisen varmistamiseksi ja jatkumiseksi on tärkeää, että voidaan 
luottaa menettelyn nopeuteen. Siksi katsotaan, että komission olisi voitava ilmoittaa omat 
aloitetta koskevat päätelmänsä ja kaavailemansa toimet kolmen kuukauden kuluessa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Euroopan parlamentti voi 
toimivaltansa mukaisesti toteuttaa kaikki 
soveltuvat toimet varmistaakseen, että 
kansalaisia kuunnellaan.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tätä asetusta sovellettaessa 
käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan 
kaikilta osin yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 

(18) Tätä asetusta sovellettaessa 
käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan 
kaikilta osin yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
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lokakuuta 1995 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
95/46/EY. Tässä yhteydessä on syytä 
täsmentää, että kansalaisaloitteen järjestäjä 
ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset ovat direktiivissä 95/46/EY 
tarkoitettuja rekisterinpitäjiä, ja määrittää 
enimmäisaika, jonka kansalaisaloitteen 
tarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja saa 
säilyttää. Järjestäjien on rekisterinpitäjinä
ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin 
toimenpiteisiin noudattaakseen 
direktiivissä 95/46/EY säädettyjä 
velvoitteita, erityisesti niitä, jotka liittyvät 
tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen, 
käsittelyn turvallisuuteen, tietojen 
antamiseen sekä rekisteröidyn oikeuteen 
saada tutustua häntä koskeviin 
henkilötietoihin ja oikeuteen saada 
henkilötietonsa oikaistua ja poistettua.

lokakuuta 1995 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
95/46/EY. Tässä yhteydessä on syytä 
täsmentää, että allekirjoituksia paperilla 
kerättäessä kansalaisaloitteen järjestäjä ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
ovat direktiivissä 95/46/EY tarkoitettuja 
rekisterinpitäjiä, ja määrittää 
enimmäisaika, jonka kansalaisaloitteen 
tarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja saa 
säilyttää. Allekirjoituksia sähköisesti 
kerättäessä komission on 
rekisterinpitäjänä ryhdyttävä kaikkiin 
tarpeellisiin toimenpiteisiin noudattaakseen 
direktiivissä 95/46/EY säädettyjä 
velvoitteita, erityisesti niitä, jotka liittyvät 
tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen, 
käsittelyn turvallisuuteen, tietojen 
antamiseen sekä rekisteröidyn oikeuteen 
saada tutustua häntä koskeviin 
henkilötietoihin ja oikeuteen saada 
henkilötietonsa oikaistua ja poistettua.

Perustelu

Komission olisi luotava keskitetty verkkosivusto taatakseen henkilötietojen suojan kun keruu 
tehdään sähköisesti. Kaikki aloitteet olisi rekisteröitävä tälle verkkosivustolle ja mahdollisesti 
allekirjoitettava siellä. Muutoin aloitteen tekijöille koituisi ylimääräistä rasitusta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin yhdestä kolmasosasta
jäsenvaltioita;

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin yhdestä viidesosasta
jäsenvaltioita;



PE448.978v02-00 16/36 AD\837201FI.doc

FI

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. "järjestäjällä" luonnollista tai 
oikeushenkilöä tai järjestöä, joka vastaa 
kansalaisaloitteen valmistelusta ja sen 
toimittamisesta komissiolle.

3. "järjestäjillä" luonnollisia henkilöitä,
jotka muodostavat kansalaiskomitean, 
joka vastaa kansalaisaloitteen valmistelusta 
ja sen toimittamisesta komissiolle.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos järjestäjä on luonnollinen henkilö, 
hänen on oltava unionin kansalainen ja 
iältään oikeutettu äänestämään Euroopan 
parlamentin vaaleissa.

1. Järjestäjien on muodostettava 
kansalaiskomitea, jossa on edustajia 
vähintään yhdestä viidesosasta 
jäsenvaltioita. Järjestäjien on oltava 
unionin kansalaisia ja vähintään 16-
vuotiaita.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos järjestäjä on oikeushenkilö tai 
järjestö, sen on oltava sijoittautunut 
johonkin jäsenvaltioon. Järjestöillä, joilla 
ei ole niihin sovellettavan kansallisen lain 
mukaista oikeushenkilöllisyyttä, on oltava 
edustaja, jolla on valtuudet tehdä 
oikeudellisia sitoumuksia niiden puolesta 

Poistetaan.
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ja joka kantaa vastuun.

Perustelu

Kansalaisaloitteen järjestäjänä pitäisi olla ainoastaan luonnollisia henkilöitä, että voidaan 
estää nykyisten liike-elämän organisaatioiden, puolueiden, jne. mahdolliset väärinkäytökset.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ollakseen oikeutettuja tukemaan 
ehdotettua kansalaisaloitetta 
allekirjoittajien on oltava unionin 
kansalaisia ja iältään oikeutettuja 
äänestämään Euroopan parlamentin 
vaaleissa.

2. Ollakseen oikeutettuja tukemaan 
ehdotettua kansalaisaloitetta 
allekirjoittajien on oltava unionin 
kansalaisia ja vähintään 16-vuotiaita.

Perustelu

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 artiklasta seuraa, että kaikkiin unionin kansalaisiin 
olisi kiinnitettävä yhdenvertaisesti huomiota. Aktiivinen kansalaisuus, sosiaalinen osallisuus 
ja nuorten solidaarisuus ovat tärkeitä Euroopan tulevaisuudelle. Lisäksi aloitteen 
kannattaminen poikkeaa tyystin äänestämisestä, joten olisi asianmukaista ottaa nuoret 
mukaan. Lisäksi alaikärajan kytkeminen jäsenvaltioiden äänestysikää koskeviin vaatimuksiin 
loisi epätasa-arvoa, koska kansalliset vaatimukset poikkeavat toisistaan.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröinti Ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröinti 
ja hyväksyttävyys

Tarkistus 27
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Lukuun ottamatta 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuja tapauksia komissio rekisteröi 
viipymättä ehdotetun aloitteen ja antaa 
sille yksilöllisen rekisteröintinumeron 
sekä lähettää vahvistuksen järjestäjälle.

2. Vastaanotettuaan 1 kohdassa 
tarkoitetun pyynnön komissio antaa 
kuukauden kuluessa päätöksen 
hyväksyttävyydestä. Ehdotettu 
kansalaisaloite katsotaan hyväksyttäväksi 
ja näin ollen se rekisteröidään, jos se 
täyttää seuraavat edellytykset:
– sitä ei voida kohtuudella katsoa 
asiattomaksi siksi, että se on loukkaava tai 
siksi, että se ei ole vakavasti otettava;
– se ei ole ristiriidassa unionin arvojen 
kanssa;
– se koskee asiaa, josta voidaan antaa 
unionin säädös perussopimusten 
soveltamista varten; sekä
– se koskee asiaa, josta komissiolla on 
toimivaltuudet tehdä ehdotus.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Sellaisia ehdotettuja kansalaisaloitteita 
ei rekisteröidä, jotka voidaan kohtuudella 
katsoa asiattomiksi siksi, että ne ovat 
loukkaavia tai eivät ole vakavasti 
otettavia.

Poistetaan.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hylkää sellaisten ehdotettujen 
kansalaisaloitteiden rekisteröinnin, jotka 
ovat selvästi unionin arvojen vastaisia.

4. Komissio hylkää sellaisten ehdotettujen 
kansalaisaloitteiden rekisteröinnin, jotka 
ovat selvästi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen 
unionin arvojen vastaisia. Aloitteen 
rekisteröintiä koskevien komission 
hylkäyspäätösten on oltava 
asianmukaisesti perusteltuja ja ne on 
julkaistava komission tätä tarkoitusta 
varten luomalla sivustolla.

Perustelu

Tällaisella avoimuudella olisi kiistatta pedagoginen vaikutus ja se auttaisi välttämään 
asiattomien tai epärealististen aloitteiden yleistymistä.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Ehdotettu kansalaisaloite, joka on 
rekisteröity, julkaistaan rekisterissä.

5. Hyväksyttävyyttä koskevasta 
päätöksestä annetaan tieto ehdotetun 
kansalaisaloitteen järjestäjille, ja se
julkaistaan komission ylläpitämällä 
verkkosivustolla.

Päätös sisältää myös tiedon siitä, minkä 
säädöksen antamista tai mihin toimiin 
ryhtymistä komissio pitää asianmukaisena 
tapauksissa, joissa miljoona kansalaista 
on allekirjoittanut kansalaisaloitteen. 
Komissio voi aina muuttaa mainittua 
tietoa antaessaan päätöksen siitä, 
ryhtyykö se toimiin kansalaisaloitteen 
perusteella.

Tarkistus 31



PE448.978v02-00 20/36 AD\837201FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio ilmoittaa järjestäjälle syyt 
ehdotetun kansalaisaloitteen 
rekisteröinnin hylkäämiseen.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Järjestäjä on vastuussa tarvittavien 
tuenilmausten keruusta allekirjoittajilta 
ehdotettua kansalaisaloitetta varten, joka 
on rekisteröity 4 artiklan mukaisesti.

1. Järjestäjä on vastuussa tarvittavien 
tuenilmausten keruusta allekirjoittajilta 
ehdotettua kansalaisaloitetta varten, joka 
on rekisteröity ja todettu hyväksyttäväksi
4 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Järjestäjän on toimitettava 
toimivaltaisille viranomaisille myös 
ilmoitus eturyhmältä tai eturyhmien 
edustajalta mahdollisesti saamastaan 
taloudellisesta tuesta, joka kattaa koko 
tuenilmaisujen keräämisen ajan, jotta 
täydellinen avoimuus voidaan varmistaa 
kansalaisaloitteen koko elinkaaren 
aikana.

Tarkistus 34
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki tuenilmaukset on kerättävä 
ehdotetun aloitteen rekisteröintipäivän 
jälkeen ja enintään 12 kuukauden pituisen 
ajanjakson aikana.

4. Kaikki tuenilmaukset on kerättävä 
ehdotetun aloitteen rekisteröintipäivän 
jälkeen ja enintään 24 kuukauden pituisen 
ajanjakson aikana.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tuenilmaukset kerätään sähköisesti, 
sähköisen keruujärjestelmän kautta saadut 
tiedot on säilytettävä jäsenvaltion alueella. 
Tuenilmaisulomakkeiden mallia voidaan 
mukauttaa sähköisen keruun tarpeisiin.

1. Jos tuenilmaukset kerätään sähköisesti, 
komission tai Euroopan parlamentin on 
säilytettävä sähköisen keruujärjestelmän 
kautta saadut tiedot keskitetysti. 
Tuenilmaisulomakkeiden mallia voidaan 
mukauttaa sähköisen keruun tarpeisiin.

Perustelu

Komission olisi luotava keskitetty verkkosivusto taatakseen henkilötietojen suojan. Kaikki 
aloitteet olisi rekisteröitävä tälle verkkosivustolle ja mahdollisesti allekirjoitettava siellä. 
Muutoin aloitteen tekijöille koituisi ylimääräistä rasitusta.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Allekirjoittajien sähköisesti 
toimittamien tietojen valvonnan, 
säilyttämisen ja tuhoamisen on oltava 
unionin tietosuojasäännösten ja 
yksityisyyden suojaa koskevien 
säännösten mukaista.
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Perustelu

Allekirjoittajien antamat tiedot ovat henkilötietoja, joten ne on ehdottomasti suojattava 
kaikilta väärinkäytöksiltä.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sähköinen keruujärjestelmä vastaa 
4 kohdan säännöksiä, toimivaltaisen 
viranomaisen on kuukauden kuluessa 
annettava liitteessä IV esitetyn mallin 
mukainen todistus. Toimivaltaisen 
viranomaisen on noudatettava 
asianmukaisia kansallisia teknisiä 
eritelmiä arvioidessaan, onko sähköinen 
keruujärjestelmä 4 kohdan mukainen, 
siihen asti kunnes 5 kohdassa tarkoitetut 
tekniset eritelmät on hyväksytty.

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten antamat todistukset.

Perustelu

Koska komission olisi luotava keskitetty verkkosivusto ja pidettävä sitä yllä, jäsenvaltioiden ei 
tarvitse varmistaa yhdenmukaisuutta.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a. ainoastaan luonnolliset henkilöt voivat 
toimittaa tuenilmauslomakkeen 
sähköisesti;

a. ainoastaan allekirjoittamaan oikeutetut
luonnolliset henkilöt voivat toimittaa 
tuenilmauslomakkeen sähköisesti;
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a. se, että kukin henkilö allekirjoittaa 
vain yhden tuenilmaisun, voidaan 
tarkastaa;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio hyväksyy 12 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
tekniset eritelmät 4 kohdan 
täytäntöönpanemiseksi 19 artiklan 2 
kohdassa vahvistetun sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

5. Komissio tekee yhdessä Euroopan 
tietosuojavaltuutetun kanssa 
12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta arvion, jonka avulla 
komissio voi hyväksyä tekniset eritelmät 4 
kohdan täytäntöönpanemiseksi 19 artiklan 
2 kohdassa vahvistetun sääntelymenettelyn 
mukaisesti. Tämä arvio ja kaikki 
ehdotukset toimitetaan Euroopan 
parlamentille.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on 
tultava ainakin yhdestä kolmasosasta
jäsenvaltioita.

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on 
tultava ainakin yhdestä viidesosasta
jäsenvaltioita.

Tarkistus 42
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdessä kolmasosassa jäsenvaltioita 
allekirjoittajien joukossa on oltava ainakin 
liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä 
kansalaisia.

2. Yhdessä viidesosassa jäsenvaltioita 
allekirjoittajien joukossa on oltava ainakin 
liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä 
kansalaisia.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Allekirjoittajien katsotaan tulevan 
jäsenvaltiosta, joka on myöntänyt heidän 
tuenilmauksessaan mainitun 
henkilötodistuksen.

3. Allekirjoittajien katsotaan tulevan 
jäsenvaltiosta, jossa heillä on vakituinen 
asuinpaikka.

Allekirjoittaja, joka ei ole sen jäsenvaltion 
kansalainen, jossa hänellä on vakituinen 
asuinpaikka, voi valita, katsotaanko 
hänen tulevan jäsenvaltiosta, jossa 
hänellä on vakituinen asuinpaikka, vai 
jäsenvaltiosta, jonka kansalainen hän on.
Allekirjoittajan, jolla on pysyvä 
asuinpaikka kolmannessa valtiossa, 
katsotaan tulevan jäsenvaltiosta, jonka 
kansalainen hän on.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
8 artikla 

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Päätös ehdotetun kansalaisaloitteen 

hyväksyttävyydestä
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1. Kerättyään 300 000 tuenilmausta 
vähintään kolmesta jäsenvaltiosta 
tulevilta allekirjoittajilta 5 artiklan 
mukaisesti järjestäjän on toimitettava 
komissiolle pyyntö antaa päätös ehdotetun 
kansalaisaloitteen hyväksyttävyydestä. 
Järjestäjän on käytettävä tähän 
tarkoitukseen liitteessä V vahvistettua 
lomaketta.
2. Vastaanotettuaan 1 kohdassa 
tarkoitetun pyynnön komissio antaa 
kahden kuukauden kuluessa päätöksen 
hyväksyttävyydestä. Ehdotettu 
kansalaisaloite katsotaan hyväksyttäväksi, 
jos se täyttää seuraavat edellytykset:
a. se koskee asiaa, jossa voidaan hyväksyä 
unionin säädös perussopimusten 
soveltamiseksi;
b. se koskee asiaa, josta komissiolla on 
toimivaltuudet tehdä ehdotus.
3. Tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta päätöksestä annetaan tieto 
ehdotetun kansalaisaloitteen järjestäjälle, 
ja se julkaistaan.

Perustelu

Rekisteröinti ja hyväksyttävyys on tarkoitus yhdistää yhdeksi vaiheeksi. Näin ollen 8 artikla 
on tarpeeton, koska 4 artikla koskee rekisteröintiä ja hyväksyttävyyttä.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Järjestäjän kerättyä vaadittavat 
tuenilmaukset allekirjoittajilta 5 ja 7 
artiklan mukaisesti ja jos komissio on 
päättänyt 8 artiklan mukaisesti, että 
ehdotettu kansalaisaloite on hyväksyttävä, 
järjestäjä toimittaa tuenilmaukset paperilla 
tai sähköisesti 14 artiklassa tarkoitetuille 

1. Järjestäjän kerättyä vaadittavat 
tuenilmaukset allekirjoittajilta 5 ja 7 
artiklan mukaisesti ja jos komissio on 
päättänyt 4 artiklan mukaisesti, että 
ehdotettu kansalaisaloite on hyväksyttävä, 
järjestäjä toimittaa tuenilmaukset paperilla 
tai sähköisesti 14 artiklassa tarkoitetuille 
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toimivaltaisille viranomaisille 
tarkastamista ja vahvistamista varten. 
Järjestäjän on käytettävä tähän 
tarkoitukseen liitteessä VI vahvistettua 
lomaketta.

toimivaltaisille viranomaisille 
tarkastamista ja vahvistamista varten. 
Järjestäjän on käytettävä tähän 
tarkoitukseen liitteessä VI vahvistettua 
lomaketta.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Järjestäjän on toimitettava tuenilmaukset 
sille jäsenvaltiolle, joka on myöntänyt 
niissä mainitun henkilötodistuksen.

Järjestäjän on toimitettava tuenilmaukset 
sille jäsenvaltiolle, jossa allekirjoittajilla 
on vakituinen asuinpaikka.

Allekirjoittaja, joka ei ole sen jäsenvaltion 
kansalainen, jossa hänellä on vakituinen 
asuinpaikka, voi valita, katsotaanko 
hänen tulevan jäsenvaltiosta, jossa 
hänellä on vakituinen asuinpaikka, vai 
jäsenvaltiosta, jonka kansalainen hän on.
Kun allekirjoittajien asuinpaikka on 
kolmannessa valtiossa, järjestäjän on 
toimitettava tuenilmaukset sille 
jäsenvaltiolle, jonka kansalaisia 
allekirjoittajat ovat.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
enintään kolmen kuukauden kuluessa 
tarkastettava tuenilmaukset ja toimitettava 
järjestäjälle todistus, joka on liitteessä VII 
vahvistetun mallin mukainen ja jossa 
vahvistetaan kyseisestä jäsenvaltiosta 
saatujen pätevien tuenilmausten määrä.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
enintään kolmen kuukauden kuluessa 
tarkastettava tuenilmaukset pistokokein ja 
toimitettava järjestäjälle todistus, joka on 
liitteessä VII vahvistetun mallin mukainen 
ja jossa vahvistetaan kyseisestä 
jäsenvaltiosta saatujen pätevien 
tuenilmausten määrä. Kelpaamattomien 
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allekirjoitusten osuus vähennetään 
tuenilmausten kokonaismäärästä. 
Todistus annetaan vain siinä tapauksessa, 
että jäljellä olevien tuenilmaisujen 
lukumäärä on miljoonaa suurempi.

Perustelu

Tämän artiklan tarkoituksena on tarkastuksen nopeuttaminen. Jos eurooppalaisella 
kansalaisaloitteella on esimerkiksi 1,5 miljoonaa allekirjoittajaa, tarkastavan viranomaisen 
on tarkastettava pistokokein 5000 allekirjoitusta koko määrästä. Jos tuloksena on, että 
5000 allekirjoituksen joukossa on 500 kelpaamatonta, epätäydellistä tai (eli 10 prosenttia) 
sellaista, jonka paikkansapitävyyttä ei voida vahvistaa, mainittu osuus voidaan suhteuttaa 
allekirjoittajien kokonaismäärään olettaen, että väärennettyjen osuus 1,5 miljoonasta 
allekirjoituksesta on 10 prosenttia. Lisäksi pistokokeisiin perustuvalla korjausjärjestelmällä 
voidaan torjua komission väite, jonka mukaan henkilötodistuksen tunnuslukua on käytettävä 
allekirjoituksen oikeellisuuden todistamiskeinona.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a. julkaisee kansalaisaloitteen viipymättä 
verkkosivustollaan;

a. julkaisee kansalaisaloitteen viipymättä 
verkkosivustollaan kaikilla unionin 
virallisilla kielillä;

Perustelu

Kaikkien EU:n kansalaisten pitäisi pystyä ymmärtämään ehdotetun kansalaisaloitteen sisältä 
voidakseen kannattaa sitä sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt aloitteen. Tämä voidaan 
saavuttaa vain siinä tapauksessa, että aloitteet käännetään kaikille Euroopan unionin 
virallisille kielille, minkä jälkeen kieliversiot julkaistaan Euroopan komission verkkosivuilla. 

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b. tutkii kansalaisaloitteen ja antaa neljän b. tutkii kansalaisaloitteen ja antaa kolmen 
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kuukauden kuluessa tiedonannon, jossa 
esitetään komission päätelmät aloitteesta, 
toimet, joihin komissio aikoo ryhtyä, ja 
tarvittaessa perustelut näille toimille.

kuukauden kuluessa tiedonannon, jossa 
esitetään komission päätelmät aloitteesta, 
ja asianmukaisen ehdotuksen asiasta, 
joka kansalaisten kannan mukaan 
edellyttää säädöksen antamista. Jos
komissio päättää ryhtyä muihin toimiin 
tai olla ryhtymättä toimiin, komissio 
ilmoittaa päätöksensä perustelut 
tiedonannossa.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on komission tehokkaampi velvoittaminen kansalaisaloitteiden 
seurantaan. Kansalaisten ahkeran osallistumisen varmistamiseksi ja jatkumiseksi on tärkeää, 
että voidaan luottaa menettelyn nopeuteen. Siksi katsotaan, että komission olisi voitava 
ilmoittaa omat aloitetta koskevat päätelmänsä ja kaavailemansa toimet kolmen kuukauden 
kuluessa.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu tiedonanto annetaan tiedoksi 
kansalaisaloitteen järjestäjälle sekä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 
julkaistaan.

2. Esitettyjen kansalaisaloitteiden luettelo 
ja tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu tiedonanto annetaan tiedoksi 
kansalaisaloitteen järjestäjälle sekä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 
julkaistaan.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on komission tehokkaampi velvoittaminen kansalaisaloitteiden 
seurantaan.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
kansalaisaloitteiden täytäntöönpanoa 
koskevan julkisen vuosikertomuksen, 
jossa ilmoitetaan muun muassa esitettyjen 
aloitteiden lukumäärä, hyväksyttävyys ja 
kutakin aloitetta koskevat komission 
seurantatoimet.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on komission tehokkaampi velvoittaminen kansalaisaloitteiden 
seurantaan.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kun on kyse kansalaisaloitteista, joita 
varten on kerätty miljoona tuenilmausta, 
Euroopan parlamentti voi milloin tahansa 
pyytää komissiota selittämään, mitä 
toimia se aikoo toteuttaa tai, jos komissio 
päättää olla toimimatta, miksi se ei aio 
toteuttaa toimia. Toimivaltaansa 
käyttäessään Euroopan parlamentti voi 
milloin tahansa pitää järjestäjien 
kuulemistilaisuuden tai antaa 
päätöslauselman. Järjestäjät voivat myös 
esittää asiasta Euroopan parlamentille 
vetoomuksen edellyttäen, että tämän 
toimenpiteen kriteerit täyttyvät.

Perustelu

Jotta voidaan reagoida kansalaisten odotuksiin ja välttää turhautumista, on tärkeää, että 
Euroopan parlamentti tarjoaa muita vaihtoehtoja ja käy keskusteluja selvittääkseen 
komission päätöstä.
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b. puutteista sähköisen keruujärjestelmän 
vaatimustenmukaisuudessa;

Poistetaan.

Perustelu

Kannatamme ajatusta yhdestä komission ylläpitämästä keskitetystä verkkosivustosta sen 
sijaan, että kukin aloitteen tekijä loisi oman verkkosivustonsa. Näin huolehditaan siitä, että 
tietosuojasäännöksiä noudatetaan aina.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä muutoksia tämän 
asetuksen liitteisiin delegoiduilla 
säädöksillä 16, 17 ja 18 artiklan 
mukaisesti.

Komissio voi liitteitä II ja III lukuun 
ottamatta hyväksyä muutoksia tämän 
asetuksen liitteisiin delegoiduilla 
säädöksillä 16, 17 ja 18 artiklan 
mukaisesti.

Perustelu

Näissä kahdessa liitteessä on määräyksiä, jotka edellyttävät Euroopan parlamentin käsittelyä. 
Niinpä ne on jätettävä delegoitujen säädösten ja komiteamenettelyn soveltamisalan 
ulkopuolelle. 

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Delegoitu säädös voidaan julkaista
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja 
se voi tulla voimaan ennen kyseisen 
määräajan päättymistä, jos Euroopan 

Delegoitu säädös on julkaistava Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, ja se voi tulla 
voimaan ennen kyseisen määräajan 
päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja 
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parlamentti ja neuvosto ovat molemmat 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
vastustaa kyseistä säädöstä.

neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet 
komissiolle, etteivät ne aio vastustaa 
kyseistä säädöstä.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Komissio ilmoittaa niistä muille 
jäsenvaltioille.

Komissio ilmoittaa niistä muille 
jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
21 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viiden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Komissio antaa kahden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Perussopimuksiin sisältyvä 
oikeusperusta, joka mahdollistaisi 
komission toimet

Poistetaan.

Perustelu

Ei ole realistista odottaa, että aloitteita tekevä kansalainen tietäisi perussopimuksissa olevan 
oikeusperustan, joka mahdollistaisi komission toimet. On pikemminkin komission asia 
tarkastella aloitetta ja sen yhdenmukaisuutta perussopimusten kanssa, ilmoittaa sen jälkeen 
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järjestäjille hyväksyttävyydestä, esittää tarkat perustelut ja julkaista vastauksensa.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Järjestäjän koko nimi, postiosoite ja 
sähköpostiosoite tai, jos kyseessä on 
oikeushenkilö tai järjestö, sen laillisen 
edustajan koko nimi, postiosoite ja 
sähköpostiosoite

5. Järjestäjän koko nimi, postiosoite ja 
sähköpostiosoite

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
Liite III – laatikko 2 – kohta 5 a (new)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Ehdotetun kansalaisaloitteen 
yhteydessä vastaanotettu taloudellinen ja 
poliittinen tuki*:

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Liite III – laatikko 3
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Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Liite IV

Komission teksti Tarkistus

LIITE IV
Todistus sähköisen keruujärjestelmän 
vahvistamisesta asetuksen xxxx/xxxx 

mukaiseksi
[….] (jäsenvaltion nimi) […] 
(toimivaltaisen viranomaisen nimi) 
vahvistaa, että sähköinen 
keruujärjestelmä [….] (verkko-osoite), 

Poistetaan.

Komission teksti Tarkistus

Laatikko 3: (allekirjoittaja täyttää) Laatikko 3: (allekirjoittaja täyttää)

1. Allekirjoittajan nimi: 1. Allekirjoittajan nimi:
Etunimi*:……Sukunimi*: Etunimi*: ….. Sukunimi*: …
2. Osoite:
Katuosoite:
Postinumero: Paikkakunta*:
Maa*:

2. Osoite:
Katuosoite:
Postinumero: Paikkakunta*:
Maa*:

3. Sähköpostiosoite: 3. Sähköpostiosoite:
4. Syntymäaika ja -paikka*: 4. Syntymäaika ja -paikka*:
Syntymäaika: Syntymäpaikka ja -maa: Syntymäaika: Syntymäpaikka ja -maa:
5. Kansalaisuus*: 5. Kansalaisuus*:
6. Henkilökohtainen tunnistenumero*:
Tunnistenumeron / henkilöasiakirjan 
laji*:
Kansallinen henkilötodistus: Passi: 
Sosiaaliturvatunnus:
Jäsenvaltio, joka on myöntänyt kyseisen 
tunnistenumeron / henkilöasiakirjan*:
7. Vahvistan, että tässä lomakkeessa 
annetut tiedot ovat oikeita ja että olen 
antanut tukeni tälle ehdotetulle 
kansalaisaloitteelle vain kerran*.

6. Vahvistan, että tässä lomakkeessa 
annetut tiedot ovat oikeita ja että olen 
antanut tukeni tälle ehdotetulle 
kansalaisaloitteelle vain kerran*.

Päiväys ja allekirjoittajan allekirjoitus* ♦:
………..

Päiväys ja allekirjoittajan allekirjoitus*♦: 
………..



PE448.978v02-00 34/36 AD\837201FI.doc

FI

jota käytetään tuenilmausten sähköiseen 
keräämiseen rekisteröintinumerolla […] 
rekisteröidylle kansalaisaloitteelle, on 
asetuksen xxxx/xxxx säännösten 
mukainen..
Toimivaltaisen viranomaisen päiväys, 
allekirjoitus ja virallinen leima:

Perustelu

Komissio ehdottaa, että kaikkien aloitteen tekijöiden olisi perustettava omat verkkosivustonsa. 
Tästä aiheutuisi ylimääräistä rasitusta paitsi aloitteen tekijöille myös jäsenvaltioille, sillä 
niiden olisi tarkastettava, että sähköiset keruujärjestelmät ovat komission laatimien 
säännösten mukaisia ja niiden olisi lisäksi myönnettävä todistus kunkin verkkosivuston 
säännöstenmukaisuudesta. Tämän rasituksen välttämiseksi katsomme, että komission olisi 
luotava keskitetty verkkosivusto, jonne kaikki aloitteet tallennetaan.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite VI

Komission teksti Tarkistus

Lomake tuenilmausten esittämiseksi 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille

Lomake tuenilmausten esittämiseksi 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille

1. Järjestäjän koko nimi, postiosoite ja 
sähköpostiosoite tai, jos kyseessä on 
oikeushenkilö tai järjestö, sen laillisen 
edustajan koko nimi, postiosoite ja 
sähköpostiosoite*.

1. Järjestäjän koko nimi, postiosoite ja 
sähköpostiosoite*.

2. Kansalaisaloitteen nimi*:
3. Komission rekisteröintinumero*:
4. Rekisteröintipäivä*:
5. Hyväksyttävyyspäätöstä koskevan 
pyynnön esittämispäivä*:
6. [Jäsenvaltion nimi] tulevien 
allekirjoittajien lukumäärä*:

2. Kansalaisaloitteen nimi*:
3. Komission rekisteröintinumero*:
4. Rekisteröintipäivä*:
5. Hyväksyttävyyspäätöstä koskevan 
pyynnön esittämispäivä*:
6. [Jäsenvaltion nimi] tulevien 
allekirjoittajien lukumäärä*:

7. Liitteet*:
(Liittäkää mukaan tuenilmaukset kaikilta 
allekirjoittajilta, jotka ovat antaneet saman 
jäsenvaltion myöntämän 
henkilökohtaisen tunnistenumeron. 
Liittäkää tarvittaessa mukaan 
todistus/todistukset, jossa/joissa 
vahvistetaan sähköisen keruujärjestelmän 

7. Liitteet*:
(Liittäkää mukaan tuenilmaukset kaikilta 
allekirjoittajilta.)
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olevan asetuksen xxxx/xxxx mukainen.)
8. Päiväys ja järjestäjän allekirjoitus*: 8. Päiväys ja järjestäjän allekirjoitus*:
*: pakollinen kenttä *: pakollinen kenttä

Perustelu

Eräät EU:n jäsenvaltiot eivät myönnä henkilötodistuksia kansalaisilleen, joten kansalaisuus 
sopisi kriteeriksi paremmin. Koska komission olisi myös luotava keskitetty verkkosivusto ja 
pidettävä sitä yllä, jäsenvaltioiden ei tarvitse varmistaa yhdenmukaisuutta.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – kohta 6

Komission teksti Tarkistus

6. Järjestäjän koko nimi, postiosoite ja 
sähköpostiosoite tai, jos kyseessä on 
oikeushenkilö tai järjestö, sen laillisen 
edustajan koko nimi, postiosoite ja 
sähköpostiosoite.

6. Järjestäjän koko nimi, postiosoite ja 
sähköpostiosoite.
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