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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et õigusriigi põhimõtte järgimine on eeltingimus mis tahes demokraatliku 
valitsemistava õiguspärasusele ning sellele, et kodanikele oleks tagatud võimalus kasutada 
neile seaduslikult sätestatud õigusi täiel määral ja tõhusalt; 

2. märgib, et kodanikud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid kasutavad jätkuvalt 
petitsioonimehhanismi peamiselt selleks, et teatada liikmesriikide erinevate tasandite 
ametiasutuste ELi õigusaktide rikkumisest ning esitada sellekohaseid kaebusi; rõhutab 
sellega seoses petitsioonikomisjoni tähtsat rolli kodaniku, parlamendi ja komisjoni 
vahelülina;

3. tunneb heameelt 28. aastaaruandes sisalduva parlamendi soovil lisatud eraldi peatüki üle 
petitsioonide kohta, milles komisjon annab ülevaate uute laekunud petitsioonide kohta; 
väljendab heameelt komisjoni teate üle, et „Euroopa Parlamendile esitatud petitsioonide 
alusel algatati rikkumismenetlused” mitmes valdkonnas; rõhutab, et isegi kui petitsioonid 
ei ole seotud rikkumistega, annavad need parlamendile ja komisjonile tähtsat teavet 
kodanike murede kohta;

4. tõstab esile keskkonnakaitsealaseid õigusakte puudutavate küsimustega ja eriti 
jäätmekäitluse sätetega seotud petitsioonide suurt arvu; tuletab meelde 15. juunil 2011. 
aastal peetud ELi keskkonnakaitse õigusaktide rakendamist käsitleval komisjoni 
konverentsil esimehe rõhutatud aspekte, mis viitasid usaldusväärse keskkonnakaitsealase 
mõjuhindamise sagedasele puudumisele, avalike konsultatsioonide eiramisele ja mitmele 
teisele puudusele jäätmekäitlussüsteemides;

5. märgib, et kuigi komisjonil on õigus rõhutada, et „ELi õiguse õige kohaldamise kohustus 
lasub peamiselt liikmesriigi haldusasutustel ja kohtutel”, esitavad ELi kodanikud ja 
elanikud regulaarselt petitsioone, milles nad väidavad, et on riiklike kohtute ja 
haldusasutuste kaudu hüvitiste nõudmisel silmitsi tõeliste takistustega; rõhutab seetõttu, et 
Euroopa institutsioonidel lasub samuti esmane kohustus uurida jõustamise ja vaidluste 
lahendamise mehhanismide ulatuses liikmesriikide tegevust; tuleks kaaluda ka 
teavitusstrateegiaid, et seejärel petitsioonide esitajaid ka liikmesriikides toetada;

6. nõustub sellega seoses komisjoni järeldusega, et probleemide lahendamise vahendeid 
tuleb tõhustada; on seisukohal, et komisjon peaks jaatavalt vastama küsimusele „kas 
praegusele ELi abinõude süsteemile peaks lisama uusi mehhanisme, et tugevdada ELi 
õiguse jõustamist”;

7. märgib, et paljud petitsioonid viitavad Euroopa Liidu põhiõiguste hartale ning tuginevad 
ELi aluslepingute väärtustele, tuues esile võimaliku märkimisväärse lahknevuse ELi 
esmase õiguse väärtuste ja nende järgimise vahel liikmesriikides;

8. tuletab meelde, et harta esialgne mandaat oli kodifitseerida ELi kodanike põhiõigused 
ning et riigi- ja valitsusjuhid on korduvalt pidulikult kinnitanud, et hartas määratakse 
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kindlaks ELi kodanike õigused; kutsub kõiki liikmesriike üles harta artikli 51 vajalikkus 
uuesti läbi vaatama ja ergutab neid ühepoolselt kinnitama, et nad ei piira oma 
kohtualluvuses üksikisikute õigusi kõnealuse artikli sätete alusel;

9. rõhutab, et kodanikud eeldavad, et nad on Euroopa Parlamendile petitsiooni esitades harta 
sätetega kaitstud, olenemata sellest, millises liikmesriigis nad elavad ning kas ELi 
õigusakte rakendatakse või mitte; on sellega seoses mures, et kodanikud tunnevad, et neid 
on eksitatud harta tegeliku rakendusala ulatuse suhtes; peab seega oluliseks selgitada 
õigesti subsidiaarsuse põhimõtet ja täpsustada parlamendi vaatenurgast vaadatuna harta 
rakendusala ulatust harta artikli 51 alusel;

10. rõhutab, et märkimisväärne osa põhiõigustega seotud petitsioonidest käsitleb isikute vaba 
liikumist ja – nagu nähtub selgelt 2010. aasta aruandest ELi kodakondsuse kohta – ELi 
kodakondsusest tulenevad õigused on üldiselt tähtis eeltingimus, mis võimaldab kodanikel 
siseturgu täies ulatuses kasutada; märgib, et tõhusam kasutamine kodanike poolt võib 
valla päästa siseturu olulise kasvupotentsiaali, ja kordab seetõttu Euroopa praegusi 
majandusprobleeme silmas pidades oma nõuet komisjonile ja liikmesriikidele teha selles 
valdkonnas ELi õiguse igakülgseks ja õigel ajal rakendamiseks suuremaid jõupingutusi;

11. rõhutab peale selle, et kodanikud tunnevad end samamoodi eksitatuna ühenduse õiguse
rakendamise suhtes hilinenud ülevõtmise korral; viitab murettekitavale reaalsusele, et 
kodanikud, kes ei suuda ennast kehtiva ühenduse õigusega kaitsta, sest seda ei ole veel 
kõnealuses liikmesriigis üle võetud, leiavad ennast olukorrast, kus neil ei ole ühtegi 
õiguskaitsemehhanismi, millele toetuda;

12. toetab Euroopa Parlamendi õigustalituse seisukohta, et seoses petitsioonide 
vastuvõetavusega on Euroopa Liidu tegevusvaldkonnad avaramad kui selle pädevused; 
rõhutab, et see arusaam peaks olema parlamendis ja komisjonis petitsioonide käsitlemise 
aluseks;

13. märgib, et erilist tähelepanu pööratakse komisjoni aruandes rikkumisjuhtumitega 
tõhusamale tegelemisele selliste uute vahendite arendamise ja hindamise kaudu nagu 
katseprojektid EU Pilot ja CHAP, ennetavate meetmete tugevdamise ja võimaluse kaudu 
nõuda varasemas etapis finantssanktsioonide kasutamist liikmesriikide vastu juhul, kui 
direktiivide ülevõtmisega viivitatakse;

14. juhib tähelepanu sellele, et katseprojektis EU Pilot osalenud liikmesriikide arv (18 riiki 
2010. aasta lõpuks) ning pärast liikmesriigilt saadud vastuse vastuvõetavaks hindamist 
(81% juhtumitest) lõpetatud juhtumite suur arv hinnati vastuvõetavaks; rõhutab kõnealuste 
hindamiste kvaliteedi tähtsust nii kehtiva ja kontrollitud teabe kui ka Euroopa Kohtu 
tunnustatud haldusõiguse üldpõhimõtete austamise kontekstis;

15. tervitab esimese katseprojekti EU Pilot hindamisaruande vastuvõtmist 2010. aasta märtsis 
ning nõuab tungivalt, et edasised hindamisaruanded võetaks õigeaegselt vastu, et jätkuvalt 
hinnata uue mehhanismi mõju tõhusust ja jõustamissuutlikkust; võtab samuti teadmiseks 
aruandele lisatud läbivaadatud juhised kaebuse esitanutega suhtlemise kohta;

16. nõustub sellega, et komisjon rõhutab õigusriigi tähtsust, tuletades samal ajal meelde, et 
kõnealuse põhimõtte ja komisjoni kaalutlusõiguse vahel valitseb rikkumiste uurimisel 
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loomuomane pinge ning et omavoli vältimine kaalutlusõiguse kasutamisel nõuab hea 
halduse üldpõhimõtete, nt erapooletuse, objektiivsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
tegelikku järgimist;

17. rõhutab, et kodanikke ei ole enamasti rikkumismenetlustest teavitatud, nagu tõestas 
märkimisväärne arv laekunud petitsioone, milles viidatakse juba uurimise all olevatele 
asjaoludele ilma, et petitsiooni esitaja sellest teadlik oleks; on kooskõlas õiguskomisjoni 
moodustatud töörühma järeldustega seisukohal, et rikkumismenetlus tuleks lisada Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 298 tuginevale hea halduse eeskirjade raamistikku;

18. märgib lisaks, et petitsioonide esitajad on aeg-ajalt protesteerinud, et rikkumismenetlused 
ei tegele spetsiifiliste küsimustega, mis on nende vastavates petitsioonides tõstatatud;

19. kordab, et kodanike ja ettevõtjate üksikkaebusi tunnustatakse jätkuvalt ELi õiguse 
rikkumiste kindlakstegemise ja sellele järgneva lepingu rikkumise menetluste algatamise 
olulisima allikana; nõuab seetõttu tõhusamate ja õiguslikult siduvate halduseeskirjade 
kehtestamist, mis määratlevad komisjoni ja kaebuse esitanud kodaniku või ettevõtja 
vahelise menetlusliku suhte enne lepingu rikkumise menetlust, selle ajal ja pärast seda 
kindlalt ja usaldusväärselt ning tugevdavad eelkõige üksikkaebuse esitaja positsiooni;

20. märgib, et 88% 2010. aastal lõpetatud rikkumismenetlustest „ei jõudnud Euroopa 
Kohtusse, sest liikmesriigid lahendasid komisjoni tõstatatud õigusküsimuse enne, kui 
tekkis vajadus algatada rikkumismenetluse järgmine etapp”; on siiski seisukohal, et 
liikmesriikide tegevust tuleb ilmtingimata jätkuvalt hoolikalt jälgida, kuna mõned 
petitsioonid viitavad probleemidele, mis püsivad isegi pärast menetluste lõpetamist (vt 
näiteks petitsioone 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 ja 0947/2011);

21. on seisukohal, et finantskorrektsioonide rakendamine on komisjonile üks tähtsamaid 
jõustamisvahendeid olukordades, kus EL rahastab teatavaid valdkondi; märgib siiski, et 
kodanikud on samuti teavitamata meetmetest, mida võib seoses sellega võtta või mida 
võis võtta, nagu tuleb välja arvukatest petitsioonidest, mis viitavad ELi poolt 
kaasrahastatavatele projektidele;

22. tunneb heameelt komisjoni pingutuste üle tugevdada ennetavaid meetmeid; toetab eriti 
teadlikkuse tõstmise algatusi, mis keskenduksid kodanike kaasamisele ELi õigusaktide 
kohaldamisel, märkides, et sellised algatused aitaksid suuresti kaasa petitsioonide esitajate 
volituste tugevnemisele ning petitsioonikomisjoni tõhususele ja mõjususele;

23. toetab komisjoni aruka reguleerimise vaatenurka, mis keskendub ELi õiguse rakendamise 
jälgimise integreerimisele laiemasse poliitilisse protsessi, mis on komisjoni arvates üks 
tähtsamaid ennetavaid meetmeid; märgib sellega seoses, et petitsioonikomisjon on eriti 
sobilik panustama nende pingutuste saavutamisse koostöös komisjoniga;

24. rõhutab üldiselt, et teha tuleb lisapingutusi, et suurendada parlamendi ja komisjoni 
vahelise suhtlemise läbipaistvust ja vastastikkust; märgib näiteks, et kaebuste kohta 
käivale teabele, rikkumiste toimikutele ja teistele jõustamise mehhanismidele võiks anda 
suurema juurdepääsu ilma, et see seaks ohtu juurdluste eesmärki, ning et ülekaalukas
üldine huvi võiks õigustada sellele teabele juurdepääsu andmist, eriti olukordades, kus 
kaalul võib olla inimeste tervis ja pöördumatu kahju keskkonnale;
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25. nõuab sellega seoses tungivalt sisulisi ja käegakatsutavaid edusamme Euroopa Parlamendi 
ja komisjoni vaheliste suhete muudetud raamkokkuleppe täieliku rakendamise suunas, et 
tagada teabe ja koostööga seotud sätete tugevdamine.
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