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ET

ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et õigus pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole on lihtsalt 
kosmeetiline vahend, mille eesmärk on anda Euroopa kodakondsuse mõistele ja seega ka 
põhiolemuselt ebademokraatlike ja vastutuskohustuseta ELi institutsioonide tegevusele 
üksnes näiline demokraatlik legitiimsus, ning on sellega seoses arvamusel, et riigi ja ELi 
tasandil läbi viidud teavituskampaaniad Euroopa Liidu tegevusvaldkondade kohta on 
Euroopa integratsiooni käsitleva üha ebapopulaarsemaks muutuva nägemuse õigustamatu 
propaganda;

2. kordab varem esitatud nõuet, et petitsioonikomisjon saaks selget teavet selle kohta, 
millisesse etappi on jõudnud ka need rikkumismenetlused, mis on seotud veel 
lahendamata petitsioonidega;

3. palub komisjonil tunnistada, et petitsioonide praegune hulk heidab varju nii ELi 
õigusaktidele kui ka nende rakendamisele;

4. on arvamusel, et seoses praeguse majandusliku olukorraga ja ELi õigusnormidega 
kaasnevate tohutute kuludega tuleb viivitamata ja ulatuslikult piirata liidu õigustikku, eriti 
tööhõive valdkonnas;

5. rõhutab, et kodanikud, ettevõtted ja teised sidusrühmad eeldavad lihtsat ja prognoositavat 
õigusraamistikku; juhib tähelepanu asjaolule, et bürokraatiat ja halduskoormust tuleb 
vähendada, ning kutsub komisjoni üles kindlaks määrama õigusaktid, mille õigusliku 
reguleerimise kulusid oleks võimalik vähendada;

6. märgib, et liikmesriigid olid kohustatud aastal 2011. üle võtma 131 direktiivi; juhib 
tähelepanu sellele, et juba niigi surve all olevatel liikmesriikide haldusasutustel on üha 
raskem sammu pidada suure arvu õigusaktide ülevõtmisega; märgib ühtlasi, et uusi ELi 
õigusakte luuakse kiiremini, kui neid lugeda, neid rakendada või neist aru saada jõutakse;

7. nõuab kaebuste esitamise mehhanismide tegelike tulude ja kulude üksikasjalikku 
hindamist;

8. kahetseb nii komisjoni kui liikmesriikide valitsuste kangekaelsust ja tõrksust, näiteks 
Hispaania omandiõiguse rakendamise juhtumite puhul, mille tõttu pole juba aastaid 
erinevatest riikidest pärit Euroopa kodanikele tagatud sellised põhiõigused nagu õigus 
omandile ja õigus sõlmida lepingut; seda küsimust on vähemalt viimase viieteistkümne 
aasta jooksul petitsioonikomisjonis korduvalt tõstatatud, kuid ei komisjon ega Hispaania 
valitsus pole võtnud tõhusaid meetmeid ega pakkunud kahjude hüvitamist.


