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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

petitsioonikomisjoni arutelude kohta aastal 2009
(2009/2139(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone petitsioonikomisjoni arutelude 
kohta;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 24 ja 227;

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 10 ja 11;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48 ja artikli 202 lõiget 8;

– võttes arvesse petitsioonikomisjoni raportit (A7-0000/2010),

A. arvestades, et petitsioonikomisjoni tegevusele 2009. aastal jättis jälje üleminek 
parlamendi kuuendalt koosseisult seitsmendale, ning et komisjoni koosseis 
muutus märkimisväärselt, kusjuures kaks kolmandikku liikmetest kuuluvad 
komisjoni esimest korda;

B. arvestades, et 2009. aastal lõppes Euroopa ombudsmani ametiaeg ja et 
petitsioonikomisjon oli otseselt kaasatud sellele ametikohale kandideerijate 
kuulamistesse;

C. arvestades, et 1. detsembril 2009 jõustus Lissaboni leping, mis lõi vajaliku aluse 
kodanike laialdasemaks osalemiseks ELi otsuste tegemise protsessis, püüdes 
tugevdada selle legitiimsust ja aruandekohustust;

D. arvestades, et ELi kodanikke esindab otseselt Euroopa Parlament ja et lepingus 
sätestatud petitsiooni esitamise õigus annab neile vahendi pöörduda oma 
esindajate poole alati, kui nad tunnevad, et nende õigusi on rikutud;

E. arvestades, et Euroopa õigusaktide jõustamisel on otsene mõju kodanikele, kes 
suudavad kõige paremini hinnata selle tulemuslikkust ja kitsaskohti ning anda 
märku säilinud puudustest, mis tuleb kõrvaldada, et tagada liidu eesmärkidest 
kinnipidamine;

F. arvestades, et Euroopa kodanikud pöörduvad nii individuaalselt kui 
kollektiivselt Euroopa Parlamendi poole hüvitise saamiseks, kui Euroopa õigust 
on rikutud;

G. arvestades, et petitsioonikomisjoni kaudu on parlamendil kohustus selliseid 
muresid uurida ja anda oma parim selliste õiguserikkumiste lõpetamiseks; 
arvestades, et kodanikele kõige asjakohasemate ja kiiremate parandusmeetmete 
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pakkumiseks on petitsioonikomisjon jätkanud koostöö tugevdamist Euroopa 
Komisjoni, teiste parlamendikomisjonide ja liikmesriikidega;

H. arvestades, et parlamendile saadetud petitsioonide arv oli 2009. aastal veidi 
suurem kui 2008. aastal (vastavalt 1924 ja 1849), ning et täheldati suundumust 
järjest laieneva petitsioonide elektroonilisel teel esitamise poole (2009. aastal 
esitati sellisel viisil umbes 65%, samas kui 2008. aastal oli see näitaja 60%);

I. arvestades, et 2009. aastal saadud vastuvõetamatute petitsioonide arv näitab, et 
täiendavat rõhku tuleks pöörata kodanike paremale teavitamisele liidu 
pädevustest ning selle eri institutsioonide rollist;

J. arvestades, et paljudel juhtudel esitavad kodanikud parlamendile petitsioone 
liikmesriikide pädevate haldus- või kohtuorganite tehtud otsuste kohta;

K. arvestades, et kodanikke tuleks eelkõige teavitada sellest, et – nagu Euroopa 
ombudsman tunnistas 2009. aasta detsembri otsuses, millega lõpetatakse 
komisjoni vastu esitatud kaebuse 822/2009/BU uurimine – liikmesriikide 
kohtute menetlused on osa Euroopa õigusaktide rakendamise protsessist 
liikmesriikides ja et petitsioonikomisjon ei saa tegeleda küsimustega, mis 
kuuluvad liikmesriikide kohtute menetluste alla ega selliste menetluste tulemusi 
läbi vaadata;

L. arvestades, et oma töömehhanismide kaudu ja kuna lepingu sätetega on 
petitsiooni esitamise õigus tagatud kõigile ELi kodanikele ja elanikele, erineb 
petitsiooniprotsess muudest kodanikele ELi tasandil kättesaadavatest 
parandusmeetmetest, nagu kaebuste esitamine Euroopa Ombudsmanile või 
komisjonile;

M. arvestades, et kodanikel on õigus kiirele hüvitise saamisele ja kõrgele 
läbipaistvuse tasemele kõigi Euroopa institutsioonide puhul ning arvestades, et 
parlament on korduvalt taotlenud, et komisjon kasutaks oma õigusi 
asutamislepingu täitmise järelevalvajana ja võtaks meetmeid petitsioonide 
esitajate poolt avalikuks tehtud Euroopa õigusaktide rikkumiste vastu, eriti kui 
ELi õigusaktide ülevõtmine liikmesriikide tasandil toob kaasa nende rikkumise;

N. arvestades, et paljudes petitsioonides väljendatakse jätkuvalt muret siseturu- ja 
keskkonnaalaste Euroopa õigusaktide ülevõtmise ja rakendamise üle, ning 
pidades silmas petitsioonikomisjoni varasemaid üleskutseid komisjonile 
tõhustada jõustamise kontrollimist nendes valdkondades;

O. arvestades, et kuigi komisjon saab ELi õigusaktide järgimist täielikult 
kontrollida üksnes pärast lõpliku otsuse tegemist riigi ametiasutuste poolt, on 
eriti seoses keskkonnaküsimustega oluline kontrollida varajases etapis, et riigi 
ametiasutused kohaldaksid õigesti kõiki asjakohaseid ELi õiguse 
protseduurinõudeid;
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P. arvestades, et oluline on takistada bioloogilise mitmekesisuse edasist 
pöördumatut kadu, eriti Natura 2000 aladel, ja et liikmesriigid on võtnud omale 
kohustuse tagada elupaikade direktiivi (92/43/EMÜ) kohaste erikaitsealade 
kaitse;

Q. arvestades, et petitsioonides rõhutatakse Euroopa õigusaktide mõju ELi 
kodanike igapäevaelule, ja tunnistades vajadust teha kõik vajalik selleks, et 
konsolideerida kodanike ELi õiguste tugevdamisel saavutatud edu;

R. arvestades, et oma eelmises tegevusaruandes ja arvamuses komisjoni 
aastaaruande „Ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve” kohta nõudis 
petitsioonikomisjon, et talle esitataks regulaarset teavet selle kohta, millisesse 
järku on jõutud rikkumismenetlustes, mille sisu puudutavad ka petitsioonid;

S. arvestades, et esmane vastutus Euroopa õigusaktide õigesti ülevõtmise ja 
jõustamise eest lasub liikmesriikidel, ning tunnistades, et 2009. aastal on paljud 
neist olnud järjest rohkem kaasatud petitsioonikomisjoni töösse,

1. väljendab heameelt sujuva ülemineku üle parlamendi uuele koosseisule ja 
märgib, et erinevalt teistest parlamendikomisjonidest kandus suur osa 
petitsioonikomisjoni tööst üle uuele koosseisule, kuna märkimisväärse arvu 
petitsioonide läbivaatamine ei olnud lõpule viidud;

2. väljendab heameelt Lissaboni lepingu jõustumise üle ja on veendunud, et 
parlament kaasatakse tihedalt uue kodanikualgatuse väljaarendamisse, nii et see 
vahend saavutab täielikult oma eesmärgi ning tagab ELi otsuste tegemise 
protsessi suurema läbipaistvuse ja aruandekohustuse, võimaldades kodanikel 
teha ettepanekuid ELi õiguse muutmiseks või täiendamiseks;

3. väljendab heameelt rohelise raamatu üle Euroopa kodanikualgatuse kohta1, 
mille komisjon avaldas 2009. aasta lõpus, kui esimest sammu kontseptsiooni 
elluviimise suunas;

4. juhib tähelepanu sellele, et parlament on saanud kampaania-tüüpi petitsioone, 
millel on üle miljoni allkirja, ning toonitab vajadust selgitada kodanikele 
põhjalikult sellist tüüpi petitsiooni ja kodanikualgatuse erinevusest;

5. tuletab meelde oma resolutsiooni kodanikualgatuse kohta2, mille juurde 
petitsioonikomisjon lisas arvamuse; nõuab tungivalt, et komisjon sätestaks 
arusaadavad rakenduseeskirjad, milles määratletakse selgelt läbivaatamise ja 
otsuste tegemise protsessis osalevate institutsioonide rollid ja kohustused;

                                               
1 KOM(2009) 622 (lõplik), 11.11.2009.
2 Euroopa Parlamendi 7. mai 2009. aasta resolutsioon, millega palutakse komisjonil esitada ettepanek 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse rakendamise kohta 
(P6_TA(2009)0389).
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6. väljendab heameelt selle üle, et Lissaboni lepingu jõustumisega omandas 
põhiõiguste harta õiguslikult siduva jõu, ja rõhutab harta olulisust põhiõiguste 
selgemaks ja kõigile kodanikele nähtavamaks muutmisel;

7. on seisukohal, et nii liidul kui ka selle liikmesriikidel on kohustus tagada hartas 
sisalduvate põhiõiguste täielik järgimine, ning on veendunud, et harta aitab 
arendada liidu kodakondsuse kontseptsiooni;

8. on veendunud, et viiakse läbi kõik vajalikud menetlustoimingud, et tagada ELi 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ühinemise 
institutsiooniliste aspektide kiire selgitamine, ning võtab teadmiseks 
petitsioonikomisjoni kavatsuse anda oma panus parlamendi töösse selles 
küsimuses;

9. tuletab meelde oma varasemat nõudmist, et parlamendi ja komisjoni asjaomased 
teenistused vaataksid põhjalikult läbi ELi kodanikele kättesaadavad 
kaebemenetlused, ja rõhutab, et tuleb alustada läbirääkimisi uue 
institutsioonidevahelise kokkuleppe üle, milles tuleks arvesse võtta Euroopa 
tegevuspõhimõtete arengut ja ELi kodanike õiguste rõhutamise suurenemist;

10. on rahul komisjoni tegevusega praeguste avalike abiteenuste sujuvamaks 
muutmisel, et kodanikke teavitada nende õigustest ELis ja rikkumisjuhtudel 
kasutada olevatest õiguskaitsevahenditest, viies asjakohased veebilehed (näiteks 
SOLVIT ja ECC-Net) peatüki „Kodanike õigused ELis“ alla ELi kodulehel;

11. rõhutab, et parlament on korduvalt palunud komisjonil välja töötada süsteem, 
kus antakse selged juhised kodanikele kättesaadavate kaebuste esitamise 
mehhanismide kohta, ja on veendunud, et tuleb võtta täiendavaid meetmeid, 
mille lõppeesmärk on muuta veebileht „Kodanike õigused ELis“ 
kasutajasõbralikuks keskseks online-nõuandepunktiks; ootab 2008. aasta 
tegevuskava3 rakendamise esialgseid hindamisi, mis kava kohaselt tehakse 
2010. aastal;

12. tuletab meelde oma resolutsiooni Euroopa Ombudsmani 2008. aasta tegevuse 
kohta ja soovitab äsja tagasi valitud ombudsmanil jätkata tööd Euroopa 
haldussüsteemi läbipaistvuse ja aruandekohustuse tugevdamist ja tagada, et 
otsused tehakse nii läbipaistvalt kui võimalik ja kodanikele võimalikult lähedal;

13. kinnitab veel kord oma kindlat toetust ombudsmani jõupingutustele tõsta 
avalikkuse teadlikkust oma tegevusest ning kindlaks teha haldusomavoli 
juhtumid Euroopa institutsioonides ja nendele reageerida; on veendunud, et 
Euroopa haldussüsteemi üldise parandamise seisukohast on ombudsman 
väärtuslik infoallikas;

14. märgib, et 2009. aastal vastu võetud petitsioonides keskendutakse endiselt 
                                               
3 Terviklik lähenemisviis kodanikele ja ettevõtetele pakutavate siseturu abiteenuste osutamisele –
komisjoni talituste töödokument SEK (2008)1882.
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keskkonnale, põhiõigustele, õigusküsimustele ja siseturule; geograafiliselt oli 
enamik avaldusi liidu kui terviku kohta – seejärel Saksamaa, Hispaania, Itaalia 
ja Rumeenia kohta – , mis tõestab, et kodanikud jälgivad valvsalt liidu tegevust 
ja pöörduvad liidu poole, kui on vaja tegutseda;

15. täheldab, et üha rohkem on petitsioone probleemide kohta, mis kodanikel 
tekivad vaba liikumise õiguse kasutamisel; sellistes petitsioonides viidatakse 
liiga pikale ajale, mis vastuvõtval liikmesriigil kulub elamisloa andmiseks 
kolmandast riigist pärit olevatele pereliikmetele, ja raskustele hääleõiguse 
kasutamisel ja kvalifikatsiooni tunnustamisel; tunneb seetõttu heameelt hiljuti 
käivitatud Stockholmi programmi4 üle ja toetab selle eesmärkide kiiret 
rakendamist;

16. kordab oma varasemaid üleskutseid komisjonile esitada praktilisi ettepanekuid 
tarbijakaitse laiendamiseks väikeettevõtetele nende kaitsmiseks ebaausate 
kaubandustavade eest, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi 16 detsembri 
2008. aasta resolutsioonis eksitavate "kataloogiettevõtete" kohta5, sest komisjon 
saab jätkuvalt petitsioone kataloogiettevõtete pettuste ohvritelt;

17. tunnistab keskset rolli, mis komisjonil on petitsioonikomisjoni töös, sest 
petitsioonide kontrollimisel, Euroopa õigusaktide rikkumise kindlakstegemisel 
ja heastamise taotlemisel tugineb petitsioonikomisjon komisjoni asjatundmisele, 
ning tunnustab jõupingutusi, mida komisjon on teinud petitsioonikomisjoni 
uurimistaotlustele vastamise aja lühendamiseks;

18. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole veel täitnud petitsioonikomisjoni 
korduvaid nõudmisi ametlikult ja korrapäraselt ajakohastada lahendamisel 
olevate petitsioonidega seotud rikkumismenetlusi; märgib, et rikkumismenetlusi 
käsitlevate komisjoni otsuste igakuine avaldamine kooskõlas asutamislepingu 
artiklitega 258 ja 260 ei ole piisav vastus sellistele nõudmistele, kuigi 
läbipaistvuse osas on see kiiduväärt;

19. on veendunud, et komisjoni pressiteadetes avaldatud rikkumismenetluste 
leidmine ja nende sobitamine teatavate petitsioonidega raiskaks tarbetult 
petitsioonikomisjoni aega ja ressursse, eelkõige horisontaalsete rikkumiste 
puhul;

20. kordab oma veendumust, et komisjon peaks ELi kodanikele tagama samal 
tasemel läbipaistvuse, hoolimata sellest, kas nad esitavad ametliku kaebuse või 
petitsiooni parlamendile, ja palub veel kord komisjonil tagada, et 
petitsioonimenetlusele ja selle rollile Euroopa õigusaktide rikkumiste 
päevavalgele toomisel, mille järel on algatatud rikkumismenetlus, antaks 

                                               
4 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala 
kodanike teenistuses”, KOM(2009)262 lõplik.

5 Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2008. aasta resolutsioon eksitavate „kataloogiettevõtete“ kohta, 
ELT C 45E, 23.2.2010, lk 17–22. 
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rohkem tunnustust;

21. tuletab meelde, et paljudel juhtudel tulevad petitsioonides ilmsiks probleemid, 
mis on seotud Euroopa õigusaktide ülevõtmise ja kohaldamisega, ja tunnistab, 
et rikkumismenetluste algatamine ei anna alati kodanike probleemidele vahetuid 
lahendusi nende menetluste keskmise pikkuse tõttu;

22. märgib rahuloluga, et komisjon püüab arendada alternatiivseid vahendeid 
Euroopa õigusaktide tõhusama rakendamise edendamiseks, ja tunneb heameelt 
nende liikmesriikide positiivse suhtumise üle, kes võtavad vajalikke meetmeid 
rikkumiste heastamiseks rakendamisprotsessi varajases etapis;

23. väljendab heameelt selle üle, et liikmesriikide osalemine petitsioonikomisjoni 
tegevuses on suurenenud ja nende esindajad võtavad koosolekutest osa; on 
veendunud, et koostööd tuleks tugevdada, sest pärast Euroopa õigusaktide 
ülevõtmist liikmesriikide õigussüsteemi vastutavad nende rakendamise eest 
peamiselt riikide ametiasutused;

24. juhib tähelepanu Hispaania ulatusliku linnaehituse mõju käsitlevas 
resolutsioonis6 esitatud järeldustele ja palub Hispaania asutustel esitada hinnang 
meetmete kohta, mida nad sellega seoses on võtnud;

25. võtab teadmiseks selliste petitsioonide arvu kasvu, milles pöördutakse 
parlamendi poole küsimuste lahendamiseks, mis ei kuulu ELi 
pädevusvaldkonda, näiteks pensionihüvitiste arvutamine, riikide kohtuotsuste 
täitmine ja valitsuste passiivsus; petitsioonikomisjon on teinud kõik endast 
oleneva selliste kaebuste tagasisaatmisel pädevatele riigiasutustele 
lahendamiseks;

26. tunnistab, et ELi tegevusega vähe seotud petitsioonide kasvav suundumus võib 
osaliselt tuleneda sellest, et elektrooniliselt esitatud petitsioonide arv on 
suurenenud, sest teist aastat järjest on elektroonilisi petitsioone olnud rohkem 
kui posti teel saadetud petitsioone;

27. on veendunud, et kuigi interneti laialdast kasutamist tuleks julgustada, sest see 
hõlbustab kodanikega suhtlemist, tuleks leida lahendus, kuidas vältida 
komisjoni koormamist petitsioonidega, milles esitatud küsimused ei kuulu 
komisjoni pädevusse; on seisukohal, et lahenduse võiks pakkuda parlamendi 
registreerimismenetluse läbivaatamine ja soovitab asjaomastel töötajatel 
kõnealused dokumendid suunata kodanike kirjade üksusele, mitte 
petitsioonikomisjonile;

28. rõhutab vajadust jätkata tööd petitsioonide käsitlemise läbipaistvuse 
suurendamiseks: siseselt e-petitsioonide rakenduse pideva parandamisega – mis 
annab parlamendiliikmetele vahetu juurdepääsu petitsioonidokumentidele – ja 

                                               
6 Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2009. aasta resolutsioon Hispaania ulatusliku linnastumise mõju kohta 
Euroopa kodanike õigustele, keskkonnale ja ELi õigustiku kohaldamisele, P6_TA(2009)0192.
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väliselt kasutajasõbraliku ja interaktiivse portaali loomisega, mis annab 
parlamendile võimaluse kodanikele tõhusamat abi pakkuda ning samuti teha 
komisjoni hääletamismenetlused ja kohustused avalikkusele selgemaks;

29. soovitab luua portaal, milles on mitmeastmeline vorm petitsioonide jaoks ja 
milles antakse kodanikele teavet selle kohta, mida võib parlamendile petitsiooni 
esitamisega saavutada ja millised on parlamendi volitused, ja kus oleksid lingid 
alternatiivsetele õiguskaitsevahenditele Euroopa ja liikmesriigi tasandil;

30. tunnistab, et sellise algatuse elluviimine toob kaasa kulutused, kuid soovitab 
tungivalt asjaomastel haldusteenistusel töötada koos petitsioonikomisjoniga 
kõige sobivamate lahenduste leidmiseks, sest sellisel portaalil on väga suur 
tähtsus mitte üksnes parlamendi ja ELi kodanike kontaktide parandamisele, vaid 
ka vastuvõetamatute petitsioonide arvu vähendamisele;

31. on rahul parlamendi uue kodukorra heakskiitmise ja petitsioonide käsitlemisega 
seotud sätete läbivaatamisega; toetab sekretariaadi ja fraktsioonide esindajate 
tööd, mida nad teevad parlamendiliikmetele mõeldud petitsioonikomisjoni 
eeskirjade ja sisemenetluste teatmiku läbivaatamiseks, sest selline dokument ei 
abista ainult parlamendiliikmeid nende töös, vaid suurendab ka 
petitsioonimenetluse läbipaistvust; 

32. kordab üleskutset asjaomastele haldusosakondadele võtta meetmeid 
elektroonilise registri loomiseks, milles kodanikud võivad kodukorra artikli 202 
kohaselt petitsioonile toetust avaldada või sellest loobuda;

33. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja 
petitsioonikomisjoni raport nõukogule, komisjonile, Euroopa Ombudsmanile, 
liikmesriikide valitsustele, nende petitsioonikomisjonidele ja riikide 
ombudsmanidele või vastavatele pädevatele asutustele.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus 

Kõigepealt tuleks rõhutada, et 2009. aasta ei olnud mitte tavaline, vaid pigem 
ebakordne aasta, mille tähtsaimateks sündmusteks olid Euroopa Parlamendi valimised 
ja Lissaboni lepingu jõustumine. Kui viimase mõju on komisjoni töös tunda ilmselt 
alles tulevastel aastatel, siis valimistel oli komisjoni igapäevatööle suur mõju. 

Petitsioonikomisjon eristub teistest parlamendikomisjonidest selle poolest, et tema 
tegevuste ajakava ei ole seotud Euroopa Komisjoni õigusloomekavaga, vaid ajakava 
määravad kindlaks kodanikud, kes kasutavad oma õigust pöörduda petitsiooniga 
Euroopa Parlamendile poole. 2009. aastal toimus üleminek kuuendalt koosseisult 
seitsmendale. Uued komisjoniliikmed pidid kõigepealt komisjoni tööga tutvuma. 
Hoolimata sellest, et eelmise koosseisu ametiaja lõpuks sai märkimisväärne arv 
petitsioone menetletud, anti paljud toimikud edasi uutele liikmetele, kes pidid end 
toimikutega kiiresti kurssi viima, sest pidevalt esitati ka uusi petitsioone. Tuleks 
märkida, et see protsess kulges küllaltki sujuvalt ja nii eelmine kui ka praegune 
komisjon andsid endast parima, et petitsioonide esitajad kannataksid üleminekuaja 
tõttu kõige vähem. Vaatamata sellele tulid teised komisjoni tavapärased ülesanded − 
nt teabekogumiskülastused − 2010. aastasse edasi lükata.

Selle taustal on 2009. aasta aruande eesmärk anda terviklik ülevaade komisjoni 
tegevusest aasta jooksul ja aidata sellega seoses paremini mõista Euroopa 
Parlamendile petitsioonide esitamise tähendust, kirjeldada protsessi võimalikke 
tulemusi, komisjoni edulugusid ja selle tegevuse piire.

Komisjonile saadetud ning komisjoni poolt suletud ja menetletud petitsioonide ning 
asjaomaste riikide ja teemade arvu puudutavad statistilised andmed on komisjoni töö 
hindamisel oluliseks kvantitatiivseks vahendiks. Täieliku pildi saamiseks tuleb 
nimetada ka teisi aspekte, nagu suhted teiste Euroopa institutsioonidega, riiklike ja 
piirkondlike asutustega, ja institutsioonilisi muutusi, millel on komisjoni tegevusele 
otsene mõju. 

Aruandes analüüsitakse ka edusamme, mida on tehtud varasemate soovituste 
rakendamisel komisjoni töö parandamiseks, ning rõhutatakse mõningaid suurimaid 
probleeme, mis tuleb lahendada seoses Lissaboni lepingu jõustumisega. 

Petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole pöördumine − Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 227 (endine artikkel 194) sätestatud põhiõigus

Lissaboni lepingu jõustumine kinnitas veel kord, et õigus pöörduda petitsiooniga 
Euroopa Parlamendi poole on üks Euroopa kodakondsuse nurgakive. Uue lepingu 
artikkel 227 (endine artikkel 194) sätestab, et Euroopa Liidu kodanikel ja elanikel 
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ning füüsilistel ja juriidilistel isikutel on õigus kas üksikult või koos teiste kodanike 
või isikutega pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole küsimuses, mis 
kuulub liidu tegevusvaldkondadesse.

Just nimetatud artikli sõnastus annab kõikehaarava pildi sellest, mida petitsiooniga 
Euroopa Parlamendi poole pöördumine tähendab − see on vahend, mis annab 
kodanikele õiguse tuua parlamendi ette oma probleemid seoses ELi eri 
poliitikavaldkondade ja õigusaktide mõjuga kodanike igapäevaelule. Statistilised 
andmed näitavad aastast aastasse, et enamik kodanikke otsib parlamendilt abi 
keskkonna, põhiõiguste, õigus-, siseturu jm küsimustes. Teine osa kodanikke püüab 
teha oma häält kuuldavaks, tehes ettepanekuid Euroopa poliitikavaldkondade arengu 
kohta. Arvesse tuleb võtta ka nende kodanike arvu, kes pöörduvad Euroopa 
Parlamendi poole riiklike asutuste langetatud otsuste üle kaebamiseks. Kui enamikus 
neist petitsioonides kaevatakse, et Euroopa õigusakte ei ole nõuetekohaselt jõustatud, 
siis mõned kaebavad oma riigi kohtute otsuste või puuduliku jõustamise üle 
administratiivsel tasandil või muude küsimuste üle, millega Euroopa Parlament ei 
tegele, sest need jäävad liidu pädevusest väljapoole.

Statistika järgi sai Euroopa Parlament 2009. aastal 1924 petitsiooni, mis on 2008. 
aasta 1849 petitsiooniga võrreldes veidi suurem arv. Võib ka öelda, et selline väike 
erinevus annab tunnistust teatavast tagasiminekust pärast pidevat kasvu, mis 
registreeriti 2004. ja 2007. aastal toiminud liidu laienemise järel. 

2009. aastal esitatud petitsioonidest tunnistati vastuvõetavaks umbes 46%, mis on 
peaaegu samasugune osakaal mis 2008. aastal. 688st vastuvõetavaks tunnistatud 
petitsioonist saadeti 655 teavitamise eesmärgil Euroopa Komisjonile. Tasub rõhutada, 
et Euroopa Komisjon andis seoses 2009. aastal registreeritud petitsioonidega välja 
umbes 300 teatist. Vastuvõetamatute petitsioonide osas on olukord väga sarnane 
eelnenud aastaga (812 petitsiooni 2009. aastal ja 818 petitsiooni 2008. aastal). Et 
vastuvõetamatute petitsioonide osakaal jääb küllaltki kõrgeks (veidi rohkem kui pool 
esitatud petitsioonidest), on ilmne, et tuleb teha suuremaid jõupingutusi, rakendamaks 
varasemaid ja praegusi soovitusi, mille eesmärk on kodanikke ELi pädevusest 
paremini teavitada. 

Petitsiooni vastuvõtmise otsus Petitsioo
nide arv

% Petitsiooni
de arv

%

2009       2008
Vastuvõetav 688 45,9 708 464
Vastuvõetamatu 812 54,1 818 53,6
Vastuvõetav ja suletud 420 Pole 

asjak
ohan
e.

354 Pole 
asjakoh
ane.

Euroopa Komisjonile seisukoha 
võtmiseks edasisaadetud 
petitsioonid

655 Pole 
asjak
ohan
e.

729 Pole 
asjakoh
ane.

Teistele institutsioonidele 33 Pole 53 Pole 
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seisukoha võtmiseks edasi 
saadetud petitsioonid

asjak
ohan
e.

asjakoh
ane.

Teistele institutsioonidele teabe 
eesmärgil edasi saadetud 
petitsioonid

207 Pole 
asjak
ohan
e.

207 Pole 
asjakoh
ane.

Registreerimata 4 Pole 
asjak
ohan
e.

6 Pole 
asjakoh
ane.

Umbes kaks kolmandikku 2009. aasta petitsioonidest, st 1232 suleti menetluse varases 
etapis, sest need kas tunnistati vastuvõetamatuks või tunnistati küll vastuvõetavaks, 
kuid suleti kohe pärast seda, kui petitsiooni esitajale oli edastatud tõstatud küsimusi 
puudutav teave või kui petitsioon oli edasi saadetud mõnele teisele Euroopa 
Parlamendi komisjonile, kelle tegevusala petitsioon puudutas. 2009. ja 2008. aasta 
statistika on sellegi osas sarnane, nagu allpool olevatest andmetest näha.

2009
Vastuvõtmise 

otsus
Petitsiooni

de arv
Osakaal 

(%)
Vastuvõetav 1,062 56,3
Vastuvõetamatu 818 43,4
Registreerimata 6 0,3

2008
Vastuvõtmise 

otsus
Petitsiooni

de arv
Osakaal 

(%)
Vastuvõetav 1,108 57,6
Vastuvõetamatu 812 42,2
Registreerimata 4 0,2

Sellega seoses tuleks meenutada, et parlamendiliikmed on korduvalt juhtinud 
tähelepanu „mitte-petitsioonidele” ja nende menetlemisega seotud tarbetule ajakulule. 
Kuigi „mitte-petitsiooni” definitsiooni ei ole olemas, tuleks selgelt eristada selliseid 
esildisi ja petitsioone, mis tunnistatakse vastuvõetamatuks, sest need jäävad 
väljapoole Euroopa Liidu pädevust. „Mitte-petitsiooni” võib üldjuhul mõista kui 
lühikest personaalselt avaldust või kommentaari Euroopa Liidu poliitikavaldkondade 
kohta või suuniseid nende valdkondade arenguks.

Sel otstarbel on Euroopa Parlamendi petitsioonide veebilehel selgesti öeldud, et 
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petitsioonikomisjon ei tegele teabenõuetega ega ELi poliitika üldiste 
kommentaaridega. Lisaks on kodanike tähelepanu juhitud sellele, et petitsioone, mis 
sisaldavad solvavaid väljendeid või mis ei ole teemakohased, komisjon ei käsitle ega 
vasta neile. Seega võib järeldada ainult seda, et komisjon peab panema suuremat 
rõhku kodanike paremale teavitamisele selles osas, mida tähendab petitsiooni 
esitamine Euroopa Parlamendile, ja parandama registreerimisprotsessi Euroopa 
Parlamendi sees.

2008. aastal toimusid asjaomaste riikide esiridades ainult mõned muudatused: 
esikohal on endiselt Euroopa Liit tervikuna, sellele järgnesid Saksamaa, Hispaania, 
Itaalia ja Rumeenia (viimased kaks vahetasid võrreldes 2008. aastaga kohad). Malta 
asub üllatuslikult tabeli allosas Sloveenia ja Läti järel, sest selle riigi kohta esitati 
ainult 9 petitsiooni (eelnenud aastal 21 petitsiooni). 

2009
Riik, mida 
petitsioon 
puudutab

Petitsiooni
de arv %

Euroopa Liit 403 18,6
Saksamaa 298 13,8
Hispaania 279 12,9
Itaalia 176 8,1
Rumeenia 143 6,6
Poola 100 4,6
Muud 764 35,3

2008
Riik, mida 
petitsioon 
puudutab

Petitsioon
ide arv %

Euroopa Liit 330 15,9
Saksamaa 265 12,8
Hispaania 226 10,9
Rumeenia 207 10,0
Itaalia 184 8,9
Poola 105 5,1
Ühendkuningr
iik 99 4,8

Kreeka 97 4,7
Prantsusmaa 86 4,1
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Nagu juba öeldud, on petitsioonide peamine teema endiselt keskkond, sellele 
järgnevad põhiõigused, õigusküsimused ja siseturg. Vara tagastamisega seotud 
petitsioonide arv 2008. aastal vähenes.

2009

Valdkonnad
Petitsio
onide 
arv

Osakaal 
(%)

Keskkond 228 9,7
Põhiõigused 164 7,0
Õigusküsimused 159 6,8
Siseturg 142 6,0
Vara ja vara 
tagastamine 133 5,6

Tööhõive 105 4,5
Tervishoid 104 4,4
Transport 101 4,3
Sotsiaalküsimuse
d 93 4,0

Haridus ja kultuur 82 3,5
Muud 1,043 44,3

2008

 Valdkonnad Petitsioo
nide arv

Osakaal 
(%)

Keskkond 311 12,8
Põhiõigused 208 8,6
Vara ja vara 
tagastamine 149 6,1

Õigusküsimused 147 6,1
Siseturg 130 5,4
Sotsiaalküsimuse
d 118 4,9

Transport 117 4,8

Tervishoid 116 4,8
Haridus ja 
kultuur 105 4,3

Tööhõive 89 3,7
Muud 938 38,6
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Ei ole üllatuseks, et keskkond valmistab Euroopa kodanikele pidevat muret. Selle 
valdkonna Euroopa õigusaktid on koostatud subsidiaarsuse vaimus ja kodanikele, kes 
pöörduvad Euroopa Parlamendi poole abi saamiseks, kui neile tundub, et 
piirkondlikud ega riiklikud asutused ei kuula neid, ei ole piir liikmesriikide ja ELi 
pädevuse vahel alati selge. Sellega seoses tervitas komisjon Euroopa Komisjoni teatist 
Euroopa keskkonnaõiguse rakendamise kohta (KOM(2008)0773), mis oli esimeseks 
sammuks, tagamaks selleks valdkonnas parem täitmise kontroll7.

Põhiõiguste osas tuleb eristada ühelt poolt petitsioone, milles kaevati eksliku 
kohtumõistmise, riigi kohtute otsuste puuduliku jõustamise ning rikkumiste üle, mis 
puudutasid õigust õigusmõistmisele ja õiglasele kohtupidamisele riigi tasandil, ning 
teiselt poolt petitsioone, milles nõuti kaitset õigustele, mis on tagatud Euroopa 
õigusaktidega ja siseturu kohtupraktikaga. 

2009. aastal kiitis komisjon heaks Diana Wallise töödokumendi Euroopa Komisjoni 
teatise „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala kodanike teenistuses” ehk nn 
Stockholmi programmi kohta. Selles rõhutatakse mitmeid problemaatilisi aspekte, 
mida petitsioonide esitajad on välja toonud, sh probleemid, mis on tekkinud 
kolmandast riigist pärit pereliikmetel elamisloa hankimisel (eriti Ühendkuningriigis), 
EÜ direktiivi 2004/38 erinevad tõlgendused elamisloa saamise kriteeriumide osas 
ning probleemid, mis petitsioonide esitajatel on tekkinud valimisõiguse kasutamisel 
või kvalifikatsiooni tunnustamisel. Mitmel juhul soovitas komisjon petitsioonide 
esitajatele kasutada SOLVITit, st mitteametlikku mehhanismi, mis võib pakkuda 
tõhusaid lahendusi lühikese ajaga. Tuleb rõhutada, et andmekaitsega seotud piirangute 
tõttu ei ole komisjonil endal võimalik petitsioone SOLVITile edasi saata ja seetõttu 
võib komisjon petitsioonide esitajatele ainult sellekohast nõu anda. Seega sõltub 
petitsiooni esitajast, kas ta kasutab SOLVITit või mitte ja kas ta teavitab komisjoni 

                                               
7 Petitsioonikomisjoni arvamus ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2007) 
(2008/2337(INI) - raportöör Diana Wallis (31.3.2009)
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SOLVITi poole pöördumise tulemustest. 

Väikeseid muutusi võib täheldada ka petitsioonide keele pingereas: kui nii 2009. kui 
ka 2008. aastal olid kaks peamist petitsioonides kasutatud keelt saksa ja inglise keel, 
siis itaalia ja hispaania keel vahetasid kõnealustel aastatel kohad. Pingereas viimased 
on sloveeni, malta ja eesti keel.

2009

 Keel Petitsioonid
e arv

Osakaal 
(%)

saksa 548 28,5
inglise 343 17,8
hispaania 237 12,3
itaalia 203 10,6
poola 116 6,0
rumeenia 110 5,7
prantsuse 107 5,6
muud 260 13,5

2008

 Keel Petitsioonid
e arv

Osakaal 
(%)

saksa 437 23,2
inglise 395 20,9
itaalia 222 11,8
hispaania 193 10,2
rumeenia 155 8,2
prantsuse 131 6,9
poola 101 5,4
kreeka 87 4,6
muud 165 8,7

Kodakondsuse järgi olid endiselt kõige aktiivsemad petitsioonide esitajad Saksamaa 
kodanikud, neile järgnesid Hispaania ja Itaalia kodanikud (ka selles statistikas 
vahetasid Hispaania ja Itaalia võrreldes 2008. aastaga kohad). Pingereas järgmised on 
Rumeenia, Poola ja Briti petitsioonide esitajad. Viimastel kohtadel on Tšehhi 
Vabariigi, Eesti ja Luksemburgi kodanikud, kes esitasid 2009. aastal kokku 11 
petitsiooni.
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2009
Petitsiooni 

esitaja 
kodakondsus

Petitsioo
nide arv

Osakaal 
(%)

Saksamaa 496 25,8
Hispaania 237 12,3
Itaalia 219 11,4
Rumeenia 150 7,8
Poola 131 6,8
Ühendkuningrii
k 121 6,3

Prantsusmaa 79 4,1
Kreeka 78 4,1
Muud 414 21,5

2008
Petitsiooni 

esitaja 
kodakondsus

Petitsioo
nide arv

Osakaal 
(%)

Saksamaa 412 21,8
Itaalia 245 12,9
Hispaania 197 10,4
Rumeenia 189 10,0
Ühendkuningrii
k

144 7,6

Poola 112 5,9
Kreeka 102 5,4
Prantsusmaa 91 4,8
Muud 400 21,1

Petitsioonide esitamise kuju osas leidis kinnitust asjaolu, et petitsioonide esitajad 
kalduvad pigem esitama petitsioone interneti kaudu kui traditsioonilise posti teel 
(2009. aastal esitati 62,6% petitsioonidest e-posti teel, 2008. aastal oli see määr 
59,2%).
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2009
Petitsioon

i kuju
Petitsioonide 

arv %

e-kiri 1,204 62,6
kiri 720 37,4

2008
Petitsioon

i kuju
Petitsioonide 

arv %

e-kiri 1,117 59,2
kiri 769 40,8
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Kuigi statistika on kasulik vahend, mille abil komisjon saab oma tegevust aastate 
lõikes hinnata, tuleks statistilistesse andmetesse suhtuda siiski ettevaatlikult, sest 
üldist tulemust mõjutavad tõenäoliselt mitu elementi, st et petitsioonid võivad 
puudutada üht või mitut valdkonda, üht või mitut riiki; petitsioone võivad esitada nii 
üksikisikud kui ja ühendused ja mõnel juhul võivad need muutuda kampaaniaks, mida 
toetavad paljud allkirjad; lisaks võivad petitsioonide esitajad esitada dokumente 
emakeeles või mõnes muus liidu ametlikus keeles.

Sellele vaatamata näitab statistika, et varasemate aastate aruannetes tehtud järeldused 
on endiselt kehtivad. Nagu öeldud, tõestab enamik vastuvõetamatuks tunnistatud 
petitsioone, et endiselt valitseb segadus Euroopa ja riikide pädevuse ning ELi 
institutsioonide ja Euroopa Nõukogu institutsioonide, eelkõige Inimõiguste Kohtu 
osas. Seetõttu on varasemad nõuded, mis puudutavad jõupingutusi kodanike 
teavitamiseks petitsioonide esitamise menetlusest ja petitsiooniga Euroopa 
Parlamendi pöördumise tulemusi, endiselt päevakajalised. 

Üks võimalik lahendus võiks olla Euroopa Parlamendi portaalis petitsioonidele 
mõeldud veebilehe parandamine nii, et internetis petitsioone esitavad kodanikud 
saaksid kogu vajaliku teabe parlamendi pädevuse, petitsioonide hindamise ja 
komisjoni töö kohta ning selle kohta, kas ja kuidas võib teiste ELi või riikliku tasandi 
võrgustike (SOLVIT, Euroopa Tarbijate Võrgustik, Euroopa Ombudsman, riikide 
ombudsmanid ja riikide parlamentide petitsioonikomisjonid) kasutamisel kiiremini 
tulemuseni jõuda.

Varasemates aruannetes nõuti kodanikele ELil tasandil kasutada olevate kaebuse 
esitamise mehhanismide selget tähistamist, luues ühtse teabepunkti, kust kodanikud 
saaksid juhiseid, kui nad otsivad lahendusi oma õiguste väidetava rikkumise korral. 
See on endiselt väga oluline eesmärk. Euroopa Komisjoni algatus, mis seisneb 
kaebuste käsitlemise ametlike ja mitteametlike vahendite ümberrühmitamises 
europa.eu veebisaidi rubriigis „Teie õigused ELis“, on suur samm edasi. Veelgi 
selgemalt tuleks eristada ametlikke (kaebused Euroopa Komisjonile, petitsioonid 
Euroopa parlamendile, kaebused Euroopa Ombudsmanile) ja mitteametlikke 
mehhanisme (Solvit, Euroopa Tarbijakaitsekeskuste võrgustik jt). Võiks välja töötada 
interaktiivsema veebisaidi, mille kaudu oleks kodanikel võimalik saada teavet, mida 
nad vajavad enne, kui nad otsustavad, millise institutsiooni poole pöörduda ja millist 
mehhanismi kasutada.

Suhted Euroopa Komisjoniga

Euroopa Komisjon on petitsioonide menetlemisel endiselt petitsioonikomisjoni 
loomulik partner, sest petitsioonides tõstatatud probleemide uurimisel toetuvad 
parlamendiliikmed jätkuvalt Euroopa Komisjoni teenistuste ekspertteadmistele. Et 
kahe institutsiooni vahelised töösuhted on pidevalt paranenud, avaldab 
petitsioonikomisjon jätkuvalt Euroopa Komisjonile survet, et see parandaks 
uurimisnõuetele vastamise kiirust. Eriline aspekt, millega kaks poolt tegelema peavad, 
puudutab viisi, kuidas Euroopa Komisjon peaks petitsioonikomisjoni teavitama 
arengust petitsioonidega otseselt seotud rikkumismenetlustes.
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Kuigi Euroopa Komisjon märgib, et rikkumisi puudutavad Euroopa komisjoni otsused 
avaldatakse iga kuu, tuleks märkida, et need avaldatakse pärast põhjendatud arvamuse 
esitamist, v.a juhul, kui petitsioon puudutab Euroopa Kohtu otsuse täitmata jätmist ja 
kui avaldamine − kui Euroopa Komisjon ei otsusta teisiti − on lubatud alates 
märgukirja esitamisest. Tulenevalt juhtumite arvust ja sellest, et konkreetse menetluse 
kulgu on raske ennustada ja et puudub otsingumootor, mille abil leida konkreetne 
rikkumismenetlus, tähendaks selle andmebaasi igakuine jälgimine tarbetut 
inimressursside raiskamist ja ajakulu. Seetõttu tuleks võtta lisameetmeid, et Euroopa 
Komisjon annaks petitsioonikomisjonile automaatselt teada igast muutusest 
petitsioonidega seotud rikkumismenetlustes.

Suhted Euroopa Ombudsmaniga − ombudsmanikandidaatide kuulamised 

2009. aastal oli komisjoni üks peamisi prioriteete Euroopa ombudsmani kandidaatide 
kuulamiste korraldamine. Liikmed, kellest paljud olid komisjoni ja isegi parlamendi 
jaoks uued, said oma kohustustega edukalt hakkama. 

Tasub mainimist, et uue komisjoni esimene vastu võetud raport käsitles Euroopa 
Ombudsmani tegevust 2008. aastal8. Raportis rõhutati, et ombudsmani roll ELi 
kodanike huvide kaitsjana Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste ees on 
ombudsmani ametikoha loomisele järgnenud 14 aasta jooksul arenenud, eelkõige tänu 
institutsiooni sõltumatusele ning Euroopa Parlamendi demokraatlikule kontrollile 
ombudsmani tegevuse läbipaistvuse üle.

Parlamendiliikmed rõhutasid oma veendumust, et ombudsmani roll seisneb avatuse ja 
aruandekohustuse edendamises otsuste tegemise protsessis ja Euroopa Liidu halduses, 
andes sel moel olulise panuse liitu, kus otsuseid tehakse „nii avalikult kui võimalik ja 
nii kodanikulähedaselt kui võimalik9. Nad kutsusid ombudsmani üles jätkama
pingutusi oma töö tutvustamiseks ning tegutsema tõhusalt ja läbipaistvalt. 

Kokkuvõte

Kui 2009. oli üleminekuaasta, siis 2010. tõotab komisjonile tulla töörohke aasta. 
Euroopa Komisjon peaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitama 
kodanikualgatusi käsitleva määruse projekti ja petitsioonikomisjon koostab arvamuse 
põhiseaduskomisjoni esitatava raporti kohta. Lisaks tähendab Lissaboni lepingu 
jõustumine, et põhiõiguste harta muutus õiguslikult siduvaks. Praeguses etapis on 
raske ennustada, kuidas see hakkab mõjutama komisjoni tegevust, kuid põhiõigused 
kuuluvad nende teemade hulka, mida petitsioonides pidevalt esile tuuakse. 
Tõenäoliselt on harta kohaldamise osas vaja suuremat selgust lähemas tulevikus.

                                               
8 Raport Euroopa Ombudsmani 2008. aasta tegevuse aruande kohta (2009/2088(INI)), raportöör: 
Chrysoula Paliadeli (A7/0020/2009).
9 Euroopa Liidu toimimise lepingu I jaotise artikli 1 teine lõik (C115/9.5.2008, lk 0016).
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LISAD:

Petitsioonide arvRiik, mida petitsioon 
puudutab 2009 2008

Euroopa Liit 403 330
ELi liikmed 1,630 1,647

Saksamaa 298 265
Hispaania 279 226

Itaalia 176 184

Rumeenia 143 207

Poola 100 105

Ühendkuningriik 83 99

Kreeka 74 97

Prantsusmaa 73 86

Bulgaaria 56 65

Iirimaa 37 58

Portugal 37 24

Madalmaad 35 24

Austria 34 20

Belgia 30 32

Ungari 25 18

Soome 20 36

Slovakkia 19 9

Rootsi 17 12

Taani 14 6

Leedu 14 7

Küpros 13 9

Tšehhi Vabariik 13 15

Sloveenia 12 7

Läti 11 7

Malta 9 21

Eesti 4 2

Luksemburg 4 6
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Petitsioonide arv
Petitsiooni keel

2009 2008

saksa 548 437

inglise 343 395

hispaania 237 193

itaalia 203 222

poola 116 101

rumeenia 110 155

prantsuse 107 131

kreeka 61 87

hollandi 46 33

bulgaaria 37 31

portugali 27 26

soome 19 35

ungari 16 15

slovaki 11 5

taani 9 4

rootsi 8 6

läti 7 2

leedu 7 2

tšehhi 4 3

sloveeni 4 2

malta 2 0

eesti 1 1
mitmekeelne 
tekst 1 0

määratlemata 0 0

kokku 1,924 1,886
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Petitsioonide arvPetitsiooni esitaja 
kodakondsus

2009 2008

ELi liikmed 1,879 1,845

Saksamaa 496 412

Hispaania 237 197

Itaalia 219 245

Rumeenia 150 189

Poola 131 112

Ühendkuningriik 121 144

Prantsusmaa 79 91

Kreeka 78 102

Bulgaaria 54 60

Madalmaad 44 33

Austria 38 21

Portugal 32 25

Iirimaa 31 59

Belgia 27 31

Soome 26 40

Ungari 17 20

Slovakkia 14 8

Taani 13 5

Rootsi 13 10

Läti 11 5

Malta 11 16

Sloveenia 10 5

Küpros 8 1

Leedu 8 5

Tšehhi Vabariik 6 6

Eesti 3 1

Luksemburg 2 2


