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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab õiguskomisjoni ELi haldusõiguse töörühma järeldusi;

2. leiab, et Euroopa Liidu pädevuste arenguga puutuvad kodanikud aina sagedamini otseselt 
kokku liidu haldusega, ilma et neil alati oleks vastavaid menetlusõigusi, mida selle vastu 
jõustada;

3. juhib tähelepanu sellele, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist on õigus heale haldusele 
kodanike põhiõigus ja soovituslikud haldusmenetlused, mida asjaomane institutsioon saab 
ühepoolselt muuta, ei saa piisavalt kaitsta üksikisiku õigust heale haldusele;

4. palub komisjonil koostada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 298 põhjal määruse, 
milles sätestatakse miinimumkvaliteedi standardid ja menetlustagatised, mis on 
horisontaalselt kohaldatavad kogu Euroopa Liidu haldusele; see üldine seadus peaks 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 298 piirduma otsese ELi haldusega;

5. palub komisjonil avatud, tõhusa ja sõltumatu Euroopa halduse kaudu garanteerida õiguse 
heale haldusele, mida põhiõiguste harta artiklis 41 mõistetakse igaühe õigusena sellele, et 
tema küsimusi käsitletakse erapooletult, õiglaselt ja mõistliku aja jooksul;

6. märgib, et tulevase Euroopa haldusalase määruse üldpõhimõtted võiksid hõlmata 
võrdsuse, erapooletuse ja sõltumatuse põhimõtteid, samuti tuleks ette nähta sätted selleks, 
et tagada õiglus ja õiguspärased ootused, õiguspärasus ja õiguskindlus ning 
proportsionaalsuse ning avatuse põhimõtted;

7. leiab, et teeninduspõhimõtte kehtestamine – see tähendab, et halduse eesmärk on juhtida 
ja aidata kodanikke ning väldib tarbetuid tülikaid menetlusi, säästes seega nii kodanike kui 
ka ametnike aega ja jõupingutusi – tuleks kasuks nii kodanikele kui ka haldusele tänu 
paremale teenindusele ja suuremale tõhususele;

8. palub komisjonil kehtestada asjakohase haldussätte menetluseks, mida kohaldatakse 
praeguse määruse nr 1049/2001 alusel, mis käsitleb avalikku juurdepääsu dokumentidele, 
mis on ELi institutsioonide valduses ning mis võeti vastu Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 15 alusel; samamoodi peavad olemas olema sätted, mis puudutavad 
menetlust, mis on kohaldatav isikuandmete töötlemisele praeguse määruse nr 45/2001 
alusel, sätestades eeskirjad seoses üksikisikute kaitsmisega seoses isikuandmete 
töötlemisega, mis võeti vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 alusel;

9. leiab, et üldeeskirjad on vajalikud, et garanteerida juriidiliste või füüsiliste isikute 
menetlusõigused – nagu õigus olla teavitatud ja õigus olla ärakuulatud –, kui tehakse otsus 
küsimuses, milles neid saab pidada osapooleks ja millest tulenevad õiguslikud tagajärjed 
asjaomasele isikule või üksusele, samuti seoses õigusega juurdepääsule omaenda 
andmekogumitele;
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10. palub komisjonil kehtestada konkreetse haldussätte rikkumismenetluseks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 258 alusel, et vältida igasugust võimu kuritarvitamise ja 
omavoliliste otsuste võimalust; nõuab, et petitsioonikomisjonile esitataks selge teave selle 
kohta, millisesse etappi on jõutud rikkumismenetlustes, mis on seotud lahendamata 
petitsiooniga, et tagada parlamentaarne järelevalve põhiõiguse üle esitada Euroopa 
Parlamendile petitsioone;

11. märgib, et personalieeskirjad sätestavad huvide konflikti üldeeskirjad seoses sellega, 
millal ametnik peab teavitama oma ülemusi jne, kuid neid peavad täiendama eeskirjad, 
mis käsitlevad tagajärgi, nagu huvide konflikti eeskirju rikkudes tehtud otsuste võimalik 
tagasivõtmine;

12. leiab, et ELi kodanikel peaks olema õigus eeldada, et komisjon tagab kõrge läbipaistvuse 
taseme, sõltumata sellest, kas nad esitavad ametliku kaebuse või kasutavad aluslepinguga 
ette nähtud petitsiooniõigust.


