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ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

2013. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta. ELi kodanikud – teie õigused, teie tulevik
(2013/2186(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 27. oktoobri 2010. aasta teatist pealkirjaga „2013. aasta aruanne 
ELi kodakondsuse kohta. ELi kodanikud – teie õigused, teie tulevik” COM(2013)0269,

– võttes arvesse oma 29. märtsi 2012. aasta resolutsiooni ELi kodakondsust käsitleva 2010.
aasta aruande ja ELi kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamise kohta1,

– võttes arvesse kahte petitsioonikomisjoni 2013. aastal korraldatud kuulamist: 19. 
veebruari 2013. aasta kuulamist „ELi kodakondsuse parem ärakasutamine” ja 24. 
septembri 2013. aasta kuulamist „Kriisi mõju Euroopa kodanikele ja demokraatliku 
kaasatuse suurendamine liidu valitsemises”,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone petitsioonikomitee arutelude kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 227 sätestatud petitsiooniõigust,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu II jaotist „Sätted demokraatia põhimõtete kohta” ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta V jaotist,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 10 ja 11,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse petitsioonikomisjoni raportit ja kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust 
(A7-0000/2013),

A. arvestades, et Lissaboni leping tugevdas ELi kodakondsuse mõistet ja sellest tulenevaid 
õigusi;

B. arvestades, et õigus pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole on üks Euroopa 
kodakondsuse alussambaid, luues sideme kodanike ja Euroopa Liidu institutsioonide 
vahel ja andes ELile kodanike jaoks tähenduse;

C. arvestades, et kõik liikmesriigid on kohustatud kinni pidama ühiselt kokku lepitud ELi 
vaba liikumise eeskirjadest, diskrimineerimiskeelust ja Euroopa Liidu ühistest väärtustest, 
eelkõige põhiõiguste austamisest, sealhulgas vähemuste õiguste austamisest; 

D. arvestades, et petitsioonides on tõstatatud liikmesriigi kodakondsuse saamise ja sellest 
kaotamise küsimus, eelkõige seoses selle mõjuga Euroopa kodakondsusele; arvestades, et 
mitmed petitsiooni esitajad on väljendanud soovi näha paremat kooskõla 
kodakondsusseaduste vahel Euroopas;

E. arvestades, et on esitatud mitmeid kaebusi hääleõiguse kasutamise kohta Euroopa 
                                               
1 ELT C 257 E, 6.9.2013, lk 74
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Parlamendi ja kohalikel valimistel ning ka hääleõiguse peatamise kohta kohalikel 
valimistel pärast välismaal elamist;

F. arvestades, et üldsuse usaldus Euroopa Liidu vastu on langenud ajalooliselt madalale 
tasemele; arvestades, et 2014. aasta valimised on esimesed pärast Lissaboni lepingu 
jõustumist, mille tulemusena Euroopa Parlamendi mõjuvõim tunduvalt suureneb; 
arvestades, et Euroopa Parlamendi valimiste eesmärk peab olema üldsuse usalduse 
tugevdamine poliitilise süsteemi ja Euroopa avaliku sfääri loomise vastu;

G. arvestades, et kodanikke esindab liidu tasandil Euroopa Parlament ja neil on demokraatlik 
õigus kandideerida ja hääletada Euroopa Parlamendi valimistel, isegi kui nad elavad 
mõnes teises liikmesriigis kui nende oma; 

1. avaldab kiitust komisjoni teatisele (COM(2013)603), milles teatatakse uute meetmete 
võtmisest kuues kodanike õigusi edendavas valdkonnas;

2. rõhutab, et kodanikud peavad olema võimelised tegema teadlikke otsuseid oma 
aluslepingutest tulenevate õiguste kasutamise osas ja seetõttu tuleb neile kättesaadavaks 
teha kogu vajalik teave, keskendumata ainult abstraktsetele õigustele, vaid ka praktilisele 
teabele majandus-, administratiiv-, õigus- ja kultuuriprobleemide kohta; kutsub kohalikke 
ja riiklikke omavalitsusi üles edendama paremat arusaamist ELi kodakondsusest ja 
selgitama selle hüvesid üksikisikutele;

3. tunnistab liikmesriikide olulist osa Euroopa õigusaktide korrektsel rakendamisel; usub, et 
tõhustatud koostöö kohalike ja riiklike omavalitsustega võib olla tõhus vahend 
probleemide lahendamiseks mitteformaalsel teel;

4. loodab, et uus petitsioonide veebiportaal, mis saab kättesaadavaks 2014. aasta alguses, 
muudab petitsiooni esitamise huviäratavaks, kasutajasõbralikuks vahendiks; kutsub 
komisjoni ja teisi institutsioone üles nõuetekohaselt tunnustama petitsiooni esitamist oma 
kodulehekülgedel; 

5. väljendab heameelt selle üle, et 2013. aasta novembriks ületasid künnise kolm väga 
erinevat Euroopa kodanikualgatust; ootab kuulamiste korraldamist edukate Euroopa 
kodanikualgatuse korraldajatega; 

6. kutsub komisjoni üles korrapäraselt jälgima, kuidas täidetakse riiki sisenemise ja seal 
elamisega seotud haldusformaalsusi liikmesriikides;

7. kinnitab, et vastavalt Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikale1 reguleerib liikmesriigi 
kodakondsuse saamise ja äravõtmise tingimusi eksklusiivselt iga liikmesriigi 
seadusandlus; nõuab sellele vaatamata tihedamat koostööd ja organiseeritumat parimate 
tavade vahetamist liikmesriikide vahel seoses nende kodakondsusseadustega;

8. kutsub üles neid liikmesriike, kes jätavad hääleõigusest ilma oma pikemaks perioodiks 
välismaale elama siirdunud kodanikud, seda tegevust lõpetama ja oma seadusandlust üle 
vaatama, tagades kõik kodanikuõigused; soovitab liikmesriikidel teha kõik vajalik 

                                               
1 Viimati oma 2. märtsi 2010. aasta otsuses, C-135/08, Rottmann
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selleks, et võimaldada kõigil kodanikel, kes seda soovivad, hääletada või kandideerida 
teistes liikmesriikides;

9. kutsub liikmesriike üles korraldama läbipaistvaid avalikke kampaaniaid ja tõhusalt 
võitlema langeva valimisaktiivsuse probleemiga; kutsub kõiki ELi institutsioone, 
organeid, ameteid ja asutusi üles läbipaistvust suurendama ning dokumentidele 
juurdepääsu lihtsaks ja kasutajasõbralikuks tegema, sest see võimaldab kodanikel 
otsustusprotsessis enam osaleda;

10. väljendab sügavat muret petitsioonide pärast, milles avalikustatakse teatud elanike raske 
olukord, kes oma staatuse tõttu ei saa täielikult kasutada oma vaba liikumise õigust või 
hääleõigust kohalikel valimistel; kutsub Euroopa Komisjoni ja asjaomaseid liikmesriike 
üles seesuguste juhtumite puhul staatuse seadustamist lihtsustama; 

11. juhib tähelepanu mõnede petitsiooni esitajate, peamiselt ELi kodakondsusega 
väliskodanike, kaebustele milles teatatakse probleemidest kinnisvara soetamise, 
edasiandmise ja omandiõigusega mitmetes riikides; 

12. tunnistab puudega inimeste probleeme oma vaba liikumise õiguse rakendamisel ja nõuab 
puudega inimeste üleeuroopalise isikutunnistuse kasutuselevõtmist;

13. kutsub liikmesriike üles võtma koordineerimis- ja koostöömeetmeid, et tõhusalt 
lahendada sõidukite registreerimise mitmekordse maksustamise, maksudiskrimineerimise 
ja topeltmaksustamisega seotud probleeme piiriüleses kontekstis; on seisukohal, et 
olemasolevad kahepoolsed maksukonventsioonid ja liikmesriigi ühepoolne tegevus ei ole 
piisav topeltmaksustamisega seotud probleemide lahendamiseks ja et tegutseda tuleks 
liidu tasandil kooskõlastatult;

14. kutsub komisjoni üles andma põhjalik hinnang Euroopa kodanike aasta 2013 kasule ja 
probleemidele;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa Ombudsmanile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


