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MUUDATUSETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Igal liidu kodanikul ning igal 
füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab 
või kelle registrijärgne asukoht on mõnes 
liikmesriigis, peaks olema õigus kas 
üksikult või koos teistega kasutada igal 
ajal oma õigust pöörduda petitsiooniga 
Euroopa Parlamendi poole vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 227.

Or. en

Selgitus

Petitsiooni esitamise õigus on tagatud asutamislepinguga ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Igal liidu kodanikul ning igal 
füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab 
või kelle registrijärgne asukoht on 
liikmesriigis, on õigus pöörduda Euroopa 
ombudsmani poole kaebusega haldusliku 
omavoli juhtude kohta liidu 
institutsioonide, organite või asutuste 
tegevuses, välja arvatud Euroopa Liidu 
Kohtu puhul, kui see tegutseb 
õigusemõistjana.

Or. en
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Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 24, põhjendusele 3 ja ELi põhiõiguste harta artiklile 
41 on igaühel õigus sellele, et liidu institutsioonid ja asutused käsitleksid tema küsimusi 
erapooletult, õiglaselt ning mõistliku aja jooksul.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) ELi põhiõiguste hartas on sätestatud, 
et igal kodanikul on õigus pöörduda liidu 
institutsioonide poole ühes aluslepingute 
keeltest ning talle tuleb vastata samas 
keeles.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 41.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidu kodakondsusega kaasnevad 
õigused on sätestatud ka Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas. Vastavalt harta 
preambulile „liidu kodakondsuse 
kehtestamise ning vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajaneva ala loomisega seab liit 
üksikisiku oma tegevuse keskmesse”.
Harta V jaotises on sätestatud kodanike 
õigused ning artikliga 45 on ette nähtud iga 
liidu kodaniku õigus liikmesriikide 
territooriumilt vabalt liikuda ja elada.

(3) Liidu kodakondsusega kaasnevad 
õigused on sätestatud ka Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas. Vastavalt harta 
preambulile rajaneb liit „võrdsuse ja 
solidaarsuse jagamatutel ja 
universaalsetel põhiväärtustel” ning „liidu 
kodakondsuse kehtestamise ning 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ala loomisega seab liit üksikisiku oma 
tegevuse keskmesse”. Harta V jaotises on 
sätestatud kodanike õigused ning artikliga 
45 on ette nähtud iga liidu kodaniku õigus 
liikmesriikide territooriumilt vabalt liikuda 
ja elada. See õigus tuleks anda seega 
viivitamata Rumeenia ja Bulgaaria 
kodanikele.
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Or. en

Selgitus

Kõigil ELi kodanikel peaks olema samasugused õigused.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu kodanikud väärtustavad õigust 
liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda 
ja elada ning peavad seda üheks 
olulisemaks liidu kodakondsusega 
kaasnevaks individuaalseks õiguseks. See 
näitab kujukalt Euroopa lõimumise 
väärtust ja kodanike rolli Euroopa Liidu 
kujundamisel ning aitab neid nähtusi 
paremini mõista. Kui kodanikud reisivad 
teistes liikmesriikides või asuvad sinna 
elama, avastavad ja kasutavad nad neid 
mitmekülgseid õigusi, mille ELi õigus 
neile piiriülese liikumise puhul annab.
Vaba liikumise ja elamise õiguse 
teostamine aitab muuta liidu kodakondsuse 
kodanike igapäevaelu käegakatsutavaks 
osaks.

(8) Liidu kodanikud väärtustavad õigust 
liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda 
ja elada, muu hulgas töötamise ja 
õppimise eesmärgil, ning peavad seda 
üheks olulisemaks liidu kodakondsusega 
kaasnevaks individuaalseks õiguseks. See 
näitab kujukalt Euroopa lõimumise 
väärtust ja kodanike rolli Euroopa Liidu 
kujundamisel ning aitab neid nähtusi 
paremini mõista. Kui kodanikud reisivad 
teistes liikmesriikides või asuvad sinna 
elama, avastavad ja kasutavad nad neid 
mitmekülgseid õigusi, mille ELi õigus 
neile piiriülese liikumise puhul annab.
Vaba liikumise ja elamise õiguse 
teostamine aitab muuta liidu kodakondsuse 
kodanike igapäevaelu käegakatsutavaks 
osaks.

Or. en

Selgitus

Mõnes muus liikmesriigis töötamise ja õppimise võimalus on liidu kodakondsusega kaasnev 
õigus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Vaatamata sellele, et vabalt liikumise ja 
elamise õigusel on ELi esmastes 
õigusaktides kindel koht ning teisestes 

(9) Vaatamata sellele, et vabalt liikumise ja 
elamise õigusel on ELi esmastes 
õigusaktides kindel koht ning teisestes 



PE480.596v01-00 6/13 PA\889583ET.doc

ET

õigusaktides on neid õigusi veelgi 
arendatud, on kehtivate õigusnormide ja 
oma õigusi kasutada püüdvate kodanike 
ees seisva tegelikkuse vahel endiselt suur 
lõhe. Liidu kodanikud ei ole liikuvuse 
eelistes kindlad ning lisaks sellele 
põrkuvad nad mujal liidus liikumise ja 
töötamisega seoses liiga paljude praktiliste 
takistustega.

õigusaktides on neid õigusi veelgi 
arendatud, on kehtivate õigusnormide ja 
oma õigusi kasutada püüdvate kodanike 
ees seisva tegelikkuse vahel endiselt suur 
lõhe. Liidu kodanikud ei ole liikuvuse 
eelistes kindlad ning lisaks sellele 
põrkuvad nad mujal liidus liikumise ja 
töötamisega seoses liiga paljude praktiliste 
takistustega, ja neil tuleb tihti ette raskusi 
seoses kodakondsuse, sotsiaalse seisundi 
ja perekonnaseisu või kooselu vormiga, 
kuna liikmesriigid on kehtestanud 
haldusmeetmeid, mis on vastuolus ELi 
õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Riikide haldusasutused on olemasolevatest ELi kodaniku- ja sotsiaalsete õiguste normidest 
vahel puudulikult teavitatud. Ka kodanikele, kellel on seaduslikult registreeritud kooselu, 
tuleb tagada piisav teave nende õiguste kohta teise liikmesriiki elama asumisel.
.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Noorte liikuvust, muu hulgas 
Erasmuse programme, toetatakse kindlalt. 
Siiski on endiselt palju tõkkeid, mis on 
eelkõige tingitud diplomite ja 
kvalifikatsioonitõendite ebapiisavast 
vastastikusest tunnustamisest.

Or. en

Selgitus

Kodanikud pööravad petitsioonikomisjoni tähelepanu takistustele, millega nad seisavad 
vastamisi oma diplomitele ja kvalifikatsioonitõenditele tunnustust taotledes.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Arvestades, et vaba liikumise õigus 
parandab suuresti üksikisikute 
elukvaliteeti, on oluline, et teave selle 
õiguse olemasolu ja teostamistingimuste 
kohta oleks võimalikult kergesti 
kättesaadav. Kuna selle õiguse 
potentsiaalsete kasutajate hulka kuuluvad 
kõik liidu kodanikud, tuleks teadlikkust 
suurendada kogu ELis.

(11) Arvestades, et vaba liikumise õigus 
parandab suuresti üksikisikute 
elukvaliteeti, on oluline, et teave selle 
õiguse olemasolu ja teostamistingimuste 
kohta oleks võimalikult kergesti 
kättesaadav. Kuna selle õiguse 
potentsiaalsete kasutajate hulka kuuluvad 
kõik liidu kodanikud ja liikmesriikides 
seaduslikult elavad kolmandate riikide 
kodanikud, tuleks teadlikkust suurendada 
kogu ELis.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikides seaduslikult elavatel kolmandate riikide töötajatel peaksid olema 
samasugused õigused nagu liidu kodanikel.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Liidu kodanikke, eelkõige 
potentsiaalselt liikuvaid töötajaid 
piirialadel, tuleks teavitada Euroopa 
tööalase liikuvuse portaalist, kust saab 
teavet Euroopa tööturuasutuste süsteemi 
(EURES) ja selle eesmärkide kohta.

Or. en

Selgitus

EURESe põhieesmärk on anda potentsiaalselt liikuvatele töötajatele juhiseid ja soovitusi 
töövõimaluste, elamise ja töötingimuste kohta ELis ning tööõiguse ja töövõimaluste kohta 
teistes liikmesriikides, eelkõige piirialadel.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Liidu kodanikke peaks samuti 
teavitama Euroopa e-õiguskeskkonna 
portaalist, mis annab teavet 
õigussüsteemide kohta ja parendab 
õiguskaitse kättesaadavust kogu liidus 22 
keeles. 

Or. en

Selgitus

Õigus on ühiskonna poliitilist, majandus- ja sotsiaalset keskkonda kujundav peamine määrav 
tegur. Seetõttu on hädavajalik teavitada iga kodanikku kohaldatavast õigusest.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa kodanike aasta toimumine 
2013. aastal on suurepäraselt ajastatud 
võimalus suurendada üldsuse teadlikkust 
liidu kodakondsusega kaasnevatest 
õigustest ja aidata ühtlasi kaasa vaba 
liikumise õiguse hõlpsamale teostamisele.

(17) Euroopa kodanike aasta toimumine 
2013. aastal on suurepäraselt ajastatud 
võimalus suurendada üldsuse teadlikkust 
liidu kodakondsusega kaasnevatest 
õigustest ja aidata ühtlasi kaasa vaba 
liikumise õiguse hõlpsamale teostamisele, 
tagades eelkõige kodanikuühiskonna 
esindajate, sh valitsusväliste ja kohalike 
organisatsioonide kaasatuse.

Or. en

Selgitus

Kodanikuühiskond võimaldab kodanikel arvamust avaldada ja aktiivne osalemine selles on 
hädavajalik edusammudeks ja arenguks.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kodanike teadlikkuse suurendamine 
liidu kodaniku staatusega kaasnevatest 
õigustest on esmajoones liikmesriikide 
ülesanne; nagu rõhutati Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 22. 
oktoobril 2008 allkirjastatud poliitilises 
deklaratsioonis „Partnerlus Euroopa 
asjadest teavitamisel”, täiendab ELi tasandi 
tegevus siinkohal riikide tegevust.

(22) Kodanike teadlikkuse suurendamine 
liidu kodaniku staatusega kaasnevatest 
õigustest on esmajoones liikmesriikide 
ülesanne; nagu rõhutati Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 22. 
oktoobril 2008 allkirjastatud poliitilises 
deklaratsioonis „Partnerlus Euroopa 
asjadest teavitamisel”, täiendab ELi tasandi 
tegevus siinkohal riikide, piirkondade ja 
kohaliku tasandi tegevust.

Or. en

Selgitus

Tegevus piirkondlikul ja kohalikul tasandil etendab olulist osa, kui teave peab jõudma 
võimalikult laia avalikkuseni.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Tegevusele, mida ei rahastata Euroopa 
aasta eelarvest, võib liidu rahalisi 
vahendeid eraldada olemasolevate ELi 
programmide või struktuurifondide, 
eelkõige programmide „Kodanike 
Euroopa” ja „Põhiõigused ja kodakondsus” 
kaudu,

(25) Tegevusele, mida ei rahastata Euroopa 
aasta eelarvest, võib liidu rahalisi 
vahendeid eraldada olemasolevate ELi 
programmide või struktuurifondide, 
eelkõige programmide „Kodanike 
Euroopa” ja „Põhiõigused ja kodakondsus” 
kaudu, Erasmuse programmi ja 
juhtalgatuse „Noorte liikuvus” kaudu.

Or. en

Selgitus

Haridus- ja koolitusprogrammid, mis võimaldavad õppida ja töötada välismaal, annavad 
noortele parema ettekujutuse sellest, mida tähendab Euroopa kodanikuks olemine. Lisaks 
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hindavad paljud tööandjad sellist välismaal viibimist kõrgelt, mis suurendab noorte 
töölevõtmise võimalusi ja töö leidmise väljavaateid.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada liidu kodanike teadlikkust 
sellest, millist käegakatsutavat kasu on neil 
teises liikmesriigis elades ELi õigustest ja 
põhimõtetest, ja innustada neid aktiivselt 
osalema liidu poliitikat ja päevaküsimusi 
käsitlevates kodanikefoorumites;

– suurendada liidu kodanike teadlikkust 
sellest, millist käegakatsutavat kasu on neil 
teises liikmesriigis elades, muu hulgas 
töötades või õppides, ELi õigustest ja 
põhimõtetest, ja innustada neid aktiivselt 
osalema liidu poliitikat ja päevaküsimusi 
käsitlevates kodanikefoorumites, kuid 
samuti pöörata nende tähelepanu nende 
õiguste kasutamisel endiselt esinevatele 
tõketele;

Or. en

Selgitus

Isikute vaba liikumine on põhiõigus ja see hõlmab õigust töötada, õppida ja elada vabalt 
valitud liikmesriigis, kuid tõketega võidakse siiski kokku puutuda.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– töötada välja parem teabeallikate ja 
teabevahetusvõrgustik, kaasa arvatud 
interaktiivsed vahendid, ja anda teavet 
kõigis Euroopa keeltes, et tutvustada 
Euroopa tasandil vastu võetud poliitikat ja 
selle mõju inimeste era- ja tööelule;

Or. en

Selgitus

Paremad sidevahendid ja võrgutehnoloogia muudab lihtsamaks ELi kodanike juurdepääsu 
teabele oma õiguste kohta ja suurendab nende paindlikkust;
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– üldsusele või kitsamatele sihtrühmadele 
suunatud teadlikkuse suurendamise, 
teavitus- ja hariduskampaaniad;

– üldsusele või kitsamatele sihtrühmadele 
suunatud teadlikkuse suurendamise, 
teavitus- ja hariduskampaaniad koostöös 
kodanikuühiskonna esindajate, sh 
valitsusväliste ja kohalike 
organisatsioonidega kohalikul, 
piirkondlikul ja riigi tasandil;

Or. en

Selgitus

Kodanikuühiskond võimaldab kodanikel arvamust avaldada ja aktiivne osalemine selles on 
hädavajalik edusammudeks ja arenguks.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konverentsid ja sündmused, mis 
elavdavad arutelu selle üle, milles seisneb 
vaba liikumise ja elamise õiguse ja liidu 
kodakondsusest tulenevate üldisemate 
õiguste olulisus ja neist tulenev kasu, ning 
suurendavad teadlikkust neist õigustest;

– konverentsid ja sündmused, mis 
elavdavad arutelu selle üle, milles seisneb 
vaba liikumise ja elamise õiguse ja liidu 
kodakondsusest tulenevate üldisemate 
õiguste olulisus ja neist tulenev kasu, ning 
suurendavad teadlikkust neist õigustest, 
kaasa arvatud liikmesriikides seaduslikult 
elavate kolmandate riikide kodanike 
õigustest;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikides seaduslikult elavatel kolmandate riikide töötajatel peaksid olema 
samasugused õigused nagu liidu kodanikel.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mitmekeelsete veebiportaalide „Europe 
Direct” ja „Teie Euroopa” kui liidu 
kodanike õigusi käsitleva kõikehõlmava 
teabesüsteemi oluliste elementide 
osatähtsuse ja tuntuse suurendamine;

– mitmekeelsete veebiportaalide „Europe 
Direct”, „Eures” ja „Teie Euroopa” kui 
liidu kodanike õigusi käsitleva 
kõikehõlmava teabesüsteemi oluliste 
elementide osatähtsuse ja tuntuse 
suurendamine;

Or. en

Selgitus

EURESe põhieesmärk on anda potentsiaalselt liikuvatele töötajatele juhiseid ja soovitusi 
töövõimaluste, elamise ja töötingimuste kohta ELis ning tööõiguse ja töövõimaluste kohta 
teistes liikmesriikides, eelkõige piirialadel.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selliste probleemide lahendamise 
vahendite nagu SOLVIT osatähtsuse ja 
tuntuse suurendamine, et liidu kodanikud 
saaksid oma õigusi paremini kasutada ja 
kaitsta.

– selliste probleemide lahendamise 
vahendite nagu SOLVIT, Euroopa 
Parlamendi petitsioonikomisjoni ning 
Euroopa ombudsmani osatähtsuse ja 
tuntuse suurendamine, et liidu kodanikud 
saaksid oma õigusi paremini kasutada ja 
kaitsta.

Or. en

Selgitus

Petitsiooni esitamise õigus on tagatud asutamislepinguga ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga ning iga liidu kodanik võib pöörduda Euroopa ombudsmani poole kaebusega 
haldusliku omavoli juhtude kohta liidu institutsioonide tegevuses.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarve
2013. aastal toimuva Euroopa kodanike 
aasta tegevuste rahastamispaketi suurus 
on 5 miljonit eurot.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku eesmärkide saavutamiseks on hädavajalik piisava eelarve olemasolu.


