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Euroopa Komisjon avaldas 2010. aasta oktoobris dokumendi „2010. aasta aruanne ELi 
kodakondsuse kohta: ELi kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine”1. Alustati 
Euroopa Parlamendi 20. märtsi 2009. aasta raportis „Euroopa kodakondsusega seotud 
probleemid ja tulevikuväljavaated”2 esitatud soovitusest ehk komisjon konsulteeris 
kodanikuühiskonnaga ja koostas tulemustabeli kõige olulisematest takistustest, millega 
kodanikud oma õigusi teistes riikides kasutada püüdes kokku puutuvad.

2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta on põhjalikum sellele eelnevatest aruannetest, 
milles anti ELi toimimise lepingu artikli 25 nõuete kohaselt enamasti kirjeldav ülevaade 
peamistest arengutendentsidest ELi kodakondsuse küsimustes vaadeldava kolme aasta
jooksul. 2010. aasta aruandes selgitatakse välja 25 takistust, millega ELi kodanikud võivad 
kokku puutuda (olgu kodaniku rolliks kas eraisik, tarbija, elanik, üliõpilane, turist, teatava 
elukutse esindaja või poliitik), ja esitatakse lahendused nendest üle saamiseks. 

Käesolevas raporti projektis vaadeldakse Euroopa Komisjoni välja pakutud meetmeid 
lähtuvalt petitsioonikomisjonile vaatlusperioodil 2008–2010 esitatud petitsioonidest. Selleks 
analüüsiti rohkem kui 300 asjakohast petitsiooni. 

Petitsioonide kaudu saadakse kodanikelt vahetut tagasisidet eri valdkondade poliitika 
rakendamise kohta ja ettekujutus sellest, millisel tasemel on inimeste rahulolu Euroopa 
Liiduga. Petitsioonide esitajad osalevad komisjoni koosolekutel ja neil on võimalus võtta osa 
läbipaistvast vahetust dialoogist Euroopa Parlamendi liikmetega. 

Viimastel aastatel on registreeritud rohkem petitsioone vaba liikumise õigust kasutavate ELi 
kodanike probleemide kohta. Petitsioonikomisjoni aastaaruannete statistika näitab, et vaba 
liikumisega seotud probleeme käsitlevad petitsioonid moodustavad umbes 25% kõigist 
esitatud petitsioonidest. 

Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikas on hakatud rohkem tähtsustama Euroopa kodakondsust 
ja toodud esiplaanile vaba liikumine kui põhiõigus, mis toob kaasa laia valiku teisi põhiõigusi. 
Vaba liikumine on ELi üks hinnalisemaid saavutusi. Hiljutises Eurobaromeetri uuringus leiti, 
et „ELi kodanikele kõige tuttavam õigus on endiselt vaba liikumise ja elamise õigus”, mille 
olemasolust on teadlikud 88% inimestest3.

Ometi on inimeste liikumisvabadust aluslepingutes sätestatud neljast vabadusest (kaupade, 
kapitali, teenuste ja inimeste vaba liikumine) kõige vähem arendatud. Kuigi pärast 
kodakondsuse direktiivi4 jõustumist on selles vallas tehtud suuri edusamme, on paljud 
petitsioonid tunnistajaks sellele, et direktiivi rakendamisega on veel palju probleeme.

Mõned liikmesriigid ei tunnusta täielikult kolmandate riikide kodanikest pereliikmete õigusi.
Näiteks selgub mitmest petitsioonist, et Ühendkuningriik ei ole lubanud viisata siseneda riiki 
                                               
1 KOM(2010) 603 lõplik.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=ET&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobaromeeter, „European Union citizenship – analytical report”, (Eurobaromeetri kiiruuring nr 294, oktoober 
2010).
4 Direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil, ([2004] ELT L 158/77).
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pereliikmetel, kes ei ole ELi kodanikud, kuigi teises liikmesriigis oli neile elamisluba 
väljastatud. Ühendkuningriigi ametiasutused on nõudnud ülemäära palju dokumente, 
käsitlenud avaldusi ülemääraste viivitustega ja jätnud originaaldokumendid tagastamata.
Pärast Euroopa Komisjoni sekkumist paljude kaebuste ja petitsioonide alusel on hakatud 
haldustavades tegema mõningaid parandusi.

Mõned riigid on väljastanud piiratud kehtivusajaga elamislube (vastuolus kodakondsuse 
direktiivi artikli 11 lõikega 1) või rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet (artiklis 24 
sätestatud põhimõte), koheldes oma territooriumil direktiivile vastavalt elavaid Euroopa 
kodanikke halvemini kui oma riigi kodanikke.

Rootsis ei vaadata üle otsuseid lükata tagasi elamisloa saamise avaldused ja seega keelatakse 
kodanikele nende õigus esmasele õiguskaitsele. Välismaal elavatel Madalmaade kodanikel on 
aga raskusi reisidokumentide uuendamisega.

Kodanikel on sageli raskusi oma sotsiaalkindlustusõiguste tundmisega, eriti seepärast, et 
asjakohased õigusaktid on keerulised, raskesti arusaadavad ja mõnikord kohaldavad 
asjaomased asutused neid valesti. Tihti juhtub, et kodanikud ei täida õigeid vorme või jäävad 
vajalike dokumentide esitamisega hiljaks, sest neid ei ole korralikult teavitatud või nad ei ole 
leidnud vajalikke juhiseid enne kodumaalt lahkumist.

Mitu petitsiooni tuli teistes ELi liikmesriikides elavatelt Ühendkuningriigi kodanikelt, kes 
kurtsid, et Ühendkuningriigi valitsus keeldus neile maksmast hüvitisi, nagu puudega inimeste 
ülalpidamistoetus, hooldustoetus ja hooldajatoetus, hoolimata asjaolust, et Euroopa Liidu 
Kohus on need liigitanud eksporditavateks rahalisteks haigushüvitisteks1.

Ühe petitsiooni esitaja kirjeldatud juhtumi2 suhtes taotleti eelotsust, mille tulemuseks oli 
Euroopa Liidu Kohtu pöördeline otsus (C-503/09) juulis 2011. Otsustati, et sellist eelneva 
riigis viibimise testi võib kasutada ainult siis, kui puudub muu asjakohane seos 
Ühendkuningriigi sotsiaalkindlustussüsteemiga.

Euroopa Liidu Kohus pani suurt rõhku kodakondsuse mõistele ja sellega seotud õigustele.
Toonitati, et kodakondsusega seotud õigustega oleks kokkusobimatu, et liikmesriik kohtleb 
oma riigi kodanikku halvemini, sest kodanik kasutab ära aluslepingutega pakutud võimalusi.

Petitsioonikomisjon on toetanud kõnesolevat petitsiooni kindlalt selle esitamisest saadik 2008. 
aastal ja on alustanud sel teemal konstruktiivset dialoogi pädevate Briti asutustega ja Euroopa 
Komisjoniga. 2009. aasta novembris oli petitsiooni esitajal ja tema perekonnal võimalus 
osaleda komisjoni koosolekul ja selgitada täielikult oma juhtumit komisjoni liikmetele ja 
Euroopa Komisjoni esindusametnikele.

Petitsioonide esitajad on andnud ülevaate ka nende diplomite ja kvalifikatsioonide 
tunnustamisega ning direktiivi 2005/36/EÜ3 kohatise kehva ülevõtmise või rakendamisega 

                                               
1 Kohtuasi C-299/05, 18.10.2007.
2 Lucy Jane Marie Stewarti (Briti kodanik) petitsioon 0876/2008 ELi liikmesriigi kodaniku õiguse kohta saada 
teise liikmesriigi elanikuna töövõimetuspensioni.
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta.
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seotud probleemidest.

Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldamiseks loodud käitumisjuhendit ei tunne pädevad asutused 
hästi või ei järgi seda korralikult. Teatud juhtudel palusid asutused esitada taotlejatel lisades 
mainitud dokumentidele täiendavalt dokumente või kehtestasid sobimatud keeletestid. Mitmes 
riigis kurdeti viivituste üle direktiivi ülevõtmisel. Teises liikmesriigis omandatud 
kvalifikatsiooniga apteekrid kaebasid selle üle, et neile keelati võimalus kuuluda 
Ühendkuningriigi uute apteekide juhatusse direktiivi artikli 21 lõike 4 kitsa tõlgendamise 
tõttu.

Riiklike ja kohalike pädevate asutuste üleküllus tekitab petitsioonide esitajates segadust, 
millisele organile tuleks oma petitsioon saata. Samuti võivad neid heidutada pikad menetlused 
ja bürokraatia.

Mitmel juhul täheldati võõrkeeleõpetajate (lettori) ilmselget diskrimineerimist kodakondsuse 
alusel Itaalias. Õpetajad on olnud aastakümneid hädas diskrimineerimisega töökoha 
stabiilsuse, karjääriarengu, pensioni ja sotsiaalkindlustuse osas. 

Petitsioonide esitajad on avaldanud muret ka selle üle, et oma vaba liikumise õigust kasutada 
tahtvad puudega inimesed seisavad silmitsi selliste takistustega nagu vajalike 
transpordivõimaluste puudumine.

Perekonnaõiguse valdkonnas tulid peamiselt ilmsiks probleemid laste hooldusõigusega 
lahutuse või teises liikmesriigis registreeritud partnerluse tunnustamise puhul.

Piiriüleste abielulahutuste puhul kaebasid petitsioonide esitajad peamiselt lahutamisega 
seotud suurte kulude, pikaleveninud menetluste ning piisava õigus- ja kohtualluvusealase 
teabe puudumise üle.

Suuri takistusi vaba liikumise õiguse kasutamisel põhjustavad maksuprobleemid. Näiteks võib 
mitme elukohavahetuse korral juhtuda, et sama autot maksustatakse korraga mitmes riigis.
Ühest riigist teise kolides peavad kodanikud maksma registreerimismaksu, mis võib olla 
meeletult kõrge. Väga palju esineb ka topeltmaksustamist (pärandus, pension, dividendid, 
sissetulek).

Mitmes petitsioonis kirjeldatakse perekonnaseisuaktide mittetunnustamisega seotud 
probleeme. Dokumentide tunnustamise menetlus võib olla kohutavalt aeganõudev ja kulukas, 
eriti seoses tõlkimise ja autentimisega. Mõned petitsioonide esitajad teatasid probleemidest, 
mis on seotud nende nime ülevõtmisega selle riigi kultuuri ja keele kohaselt, kuhu nad on 
kolinud. Teised kaebasid raskuste üle vastsündinud lapse registreerimisel uude elukohta.
Selgus, et Poola ametivõimud keelduvad väljastamast perekonnaseisuakte isikutele, kes 
kavatsevad teises liikmesriigis astuda samasooliste partnerlusse või abiellu.

Esitatud on ettepanek kehtestada Euroopa Liidu isikut tõendav dokument, mis võimaldaks 
juurdepääsu elamis-, tööhõive- ja sotsiaalkindlustusõigustele.

Probleeme esineb veel seoses õigusega hääletada ja kandideerida Euroopa Liidu valimistel ja 
kohalikel valimistel.
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Mõned Maltal ja Hispaanias elavad petitsioonide esitajad ei saanud Euroopa Liidu valimistel 
hääletada haldusvigade ja asjakohase teabe puudumise tõttu. Teised aga kurtsid, et oma uues 
elukohas ei lubata neil astuda poliitilisse erakonda või hääletada riiklikel 
parlamendivalimistel, isegi kui riigis on elatud juba üle kümne aasta. Mõned kodanikud 
väljendasid muret selle üle, et kui nad olid teatud aja välismaal elanud, võeti neilt ära 
hääleõigus oma päritoluriigis.

Viimaseks keskendub raportöör mitteametlike probleemide lahendamise võrgustike (Solvit, 
„Teie Euroopa” veebisait) tähtsusele ja vajadusele tõhustada teabevahetuspoliitikat, mille 
eesmärk peaks olema tagada, et kodanikud saaksid täiel määral kasutada aluslepingutes 
sätestatud õigusi.

Kuigi kodanike õigused on ELi õigusaktides selgelt sätestatud, ei peeta neist praktikas alati 
kinni ja seepärast pettuvad paljud inimesed Euroopa projektis. Petitsioonikomisjon püüab 
asetada kodanikud oma tegevuse keskmesse ja nii puudujäägid kõrvaldada. Komisjon kasutab 
hästi ära oma poliitilist mõju ja astub vahetusse dialoogi asjaomaste liikmesriikide riiklike ja 
piirkondlike asutustega ja püüab leida dialoogis tõstatatud probleemidele kiired ja 
kohtuvälised lahendused. Seal, kus on väidetavalt rikutud Euroopa õigusakte ja juhtum on 
piisavalt tõsine, et anda see Euroopa Liidu Kohtusse, teeb petitsioonikomisjon 
rikkumismenetluse algatamiseks tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga. Nii edendatakse ja 
kaitstakse petitsioonide menetlemise kaudu järjepidevalt kodanike õigusi.


