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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. märgib, et komisjoni kokkuvõttes ühenduse õiguse kohaldamise järelvalve kohta on 
rohkem tähelepanu pööratud ülevõtmisele kui tegelikule kohaldamisele; palub komisjonil 
nõuetekohaselt tunnustada petitsioonide olulisust ühenduse õiguse tegeliku kohaldamise 
järelvalves; petitsioonid on väga sageli esimeseks märgiks, et liikmesriigid on küll 
õigusaktid üle võtnud, kuid on nende rakendamisel maha jäänud;

2. väljendab heameelt uue koondsüsteemi üle, mis on suunatud kodanikele, kes soovivad 
küsida nõu või abi või esitada kaebust veebilehe „Kodanike õigused ELis” kaudu; seoses 
laialdaselt avalikkusele tutvustatud kodanikualgatuse (Euroopa Liidu lepingu artikli 11 
lõige 4) lisamisega kodanike kaasamise vahendite loetellu on astmeliselt kasvanud 
vajadus selgituste ja juhiste järele; Euroopa Parlament sooviks olla kaasatud selle portaali 
täiendamisse, et tagada ühtsus oma kavadega, mis näevad ette kodanikele paremate juhiste 
andmist;

3. on seisukohal, et ELi kodanikel peaks olema õigus eeldada, et komisjon tagab ühesuguse 
läbipaistvuse taseme sõltumata sellest, kas nad esitavad ametliku kaebuse või kasutavad 
aluslepinguga ette nähtud petitsiooniõigust; seetõttu palub petitsioonikomisjonile esitada 
selget teavet selle kohta, millisesse järku on jõutud ka nendes rikkumismenetlustes, mis on 
seotud veel lahendamata petitsiooniga; lisaks palub komisjonil petitsioonikomisjonile ja 
laiemale üldsusele selgitada skeemi, mille alusel käsitletakse päringuid ja kaebuseid;

4. toetab komisjoni poolt aastaks 2009 ja edasiseks kavandatud meetmeid, mille eesmärk on 
tagada, et liikmesriigid järgivad Euroopa õigusakte, ja palub end kaasata menetlustesse 
rikkumiste puhul seoses veel lahendamata petitsioonidega, näiteks Campaniast esitatud 
petitsioonide korral, mis puudutavad jäätmeid käsitlevaid õigusakte, ja Hispaaniast 
esitatud petitsioonide korral, mis puudutavad veemajandamist.
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