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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

petitsioonikomisjoni tegevuse kohta 2010. aastal
(2010/2295(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 (A7-0000/2011),

A. arvestades, et petitsioonimenetlus ja selle eriomadused, mis võimaldavad 
vastutaval komisjonil otsida ja pakkuda parlamendile petitsiooni esitanud Euroopa 
kodanikele lahendusi, on olulised;

B. arvestades, et on vaja suurendada kodanike osalust Euroopa Liidu 
otsustusprotsessis, et tugevdada tema õiguspärasust ja vastutust;

C. arvestades, et ELi kodanikke esindab otseselt Euroopa Parlament ning õigus 
esitada petitsioone võimaldab neil pöörduda oma esindajate poole juhul, kui nad 
tunnevad, et nende õigusi on rikutud;

D. arvestades, et Euroopa õigusaktide rakendamisel on otsene mõju ELi kodanikele 
ja elanikele, kes saavad kõige paremini hinnata selle tulemuslikkust ja kitsaskohti 
ning anda märku säilinud puudustest, mis tuleb kõrvaldada, et tagada liidu 
õigusaktide parem rakendamine eri liikmesriikides;

E. arvestades, et petitsioonikomisjoni kaudu on parlamendil kohustus selliseid 
küsimusi uurida ja pakkuda kodanikele parimaid lahendusi ning sel eesmärgil 
jätkatakse koostöö tugevdamist Euroopa Komisjoni, Euroopa Ombudsmani, teiste 
parlamendikomisjonide, Euroopa organite, ametite ja võrgustikega ning 
liikmesriikidega;

F. arvestades, et mitmed liikmesriigid väljendavad siiski endiselt vastumeelsust 
aktiivsele koostööle vastutava komisjoniga ning ei osale näiteks komisjoni 
koosolekutel või ei vasta neile saadetud kirjadele; arvestades, et see näitab lojaalse 
koostöö puudumist parlamendiga;

G. arvestades, et paljude liikmesriikidega on koostöö siiski heal tasemel ja nad 
püüavad koos parlamendiga vastata kodanike poolt petitsioonimenetluse kaudu 
väljendatud muredele;
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H. arvestades, et komisjoni talitused, kes korrapäraselt koostavad esialgseid 
hinnanguid mitmete esitatud petitsioonide kohta, aitavad petitsioonimenetlusele 
kaasa;

I. arvestades, et petitsioonide spetsiifilisuse ja käsitletavate teemade mitmekesisuse 
tõttu tuleb tugevdada koostööd teiste parlamendikomisjonidega, et küsida nende 
arvamust, mis on äärmiselt oluline petitsioonide asjakohaseks käsitlemiseks;

J. arvestades, et parlament sai 2010. aastal veidi vähem petitsioone kui 2009. aastal 
(vastavalt 1655 ja 1924 petitsiooni ehk 14% langus);

K. arvestades, et 2010. aastal tehti tihedat koostööd parlamendi pädevate 
teenistustega ning 91 kodanike esitatud kaebust (4,7%) ei registreeritud, kuna 
need ei vastanud petitsioonide miinimumnõuetele, ning seega järgiti 2009. aasta 
aruandes esitatud soovitusi mitte registreerida petitsioone, mille puhul 
miinimumnõuded ei ole täidetud; 

L. arvestades, et 2010. aastal vastuvõetamatuks tunnistatud petitsioonide hulk (40%) 
näitab, et jätkuvalt tuleb teha pingutusi kodanike paremaks teavitamiseks 
petitsioonikomisjoni pädevustest ja liidu eri institutsioonide rollist;

M. arvestades, et petitsioonimenetlus võib täiendada teisi kodanikele kättesaadavaid 
Euroopa vahendeid, nagu võimalus esitada kaebusi Euroopa Ombudsmanile või 
komisjonile;

N. arvestades, et kodanikel on õigus kiirele ja lahenduste leidmisele suunatud 
hüvitusprotsessile ning arvestades, et parlament on korduvalt taotlenud, et 
komisjon kasutaks oma õigusi aluslepingu täitmise järelevalvajana ja võtaks 
meetmeid petitsioonide esitajate poolt avalikuks tehtud Euroopa õigusaktide 
rikkumise vastu, eriti kui rikkumine tuleneb ELi õigusaktide ülevõtmisest riigi 
tasandil;

O. arvestades, et paljudes petitsioonides väljendatakse muret keskkonna- ja 
siseturualaste Euroopa õigusaktide ülevõtmise ja rakendamise pärast ning et 
petitsioonikomisjon on juba varem palunud komisjonil tugevdada ja tõhustada 
kontrolli nendes valdkondades;

P. arvestades, et kuigi komisjon saab ELi õigusaktide järgimist täielikult kontrollida 
üksnes pärast seda, kui riigi ametiasutused on teinud lõpliku otsuse, tuleb eelkõige 
keskkonnaküsimuste puhul võimalikult varajases etapis kontrollida, et kohalikud, 
piirkondlikud ja riigi ametiasutused kohaldaksid nõuetekohaselt kõiki 
asjakohaseid Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud menetlusnõudeid, lisaks 
tuleb kohaldada ettevaatuspõhimõtet;

Q. arvestades, et on oluline takistada bioloogilise mitmekesisuse edasist pöördumatut
kadu, eriti Natura 2000 aladel, ning et liikmesriigid on võtnud kohustuse tagada 
elupaikade direktiivi (92/43/EMÜ) ja linnudirektiivi (79/409 EMÜ) kohaste 
erikaitsealade kaitse;
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R. arvestades, et petitsioonidest selgub Euroopa õigusaktide mõju ELi kodanike 
igapäevaelule ning et tuleb võtta kõik vajalikud meetmeid selleks, et kindlustada 
edu, mis on saavutatud Euroopa kodanike õiguste tugevdamisel;

S. arvestades, et oma eelmises tegevusaruandes ja arvamuses ühenduse õiguse 
kohaldamise järelevalvet käsitleva komisjoni aastaaruande kohta nõudis 
petitsioonikomisjon, et talle esitataks korrapäraselt teavet selle kohta, millises 
etapis on petitsioonidega seotud rikkumismenetlused;

T. arvestades, et petitsioonikomisjon esitas pärast teabekogumismissioone 
Huelvassse (Hispaania), Campaniasse (Itaalia) ja Vorarlbergi (Austria) soovitused 
nii mürgiste kui ka olmejäätmete käitlemise kohta ning keskkonnamõju hindamise 
direktiivi ülevõtmise kohta liikmesriikide õigusesse,

1. loodab, et parlament ja petitsioonikomisjon kaasatakse aktiivselt kodanikualgatuse 
arendamisse, nii et see vahend saavutaks täielikult oma eesmärgid ning sellega 
tagataks ELi otsustusprotsessi suurem läbipaistvus, võimaldades kodanikel teha 
ettepanekuid liidu õiguse parandamiseks, muutmiseks või täiendamiseks;

2. juhib tähelepanu oma seadusandlikule resolutsioonile kodanikualgatuse kohta, 
mille puhul on tegemist uue osalusvahendiga liidu kodanike jaoks;

3. juhib tähelepanu sellele, et parlament saab kampaania-tüüpi petitsioone, millel on 
üle miljoni allkirja ning mis näitab parlamendi kogemust kodanikega suhtlemisel, 
kuid toonitab vajadust teavitada kodanikke sellist tüüpi petitsioonide ja tulevase 
kodanikualgatuse erinevusest;

4. tuletab meelde, et Lissaboni lepingu jõustumisega muutus põhiõiguste harta
õiguslikult siduvaks ning rõhutab harta olulisust liidu ja liikmesriikide tegevuse 
hoogustamisel selles valdkonnas; usub, et harta suurendab kodanike arusaamist ja 
teadlikkust põhiõigustest;

5. võtab teadmiseks komisjoni teatise „Euroopa Liidu strateegia põhiõiguste harta 
rakendamiseks” ning on seisukohal, et tõelist põhiõiguste kultuuri tuleb arendada, 
edendada ja tugevdada nii ELi institutsioonides kui ka liikmesriikides, eelkõige 
liidu õiguse kohaldamisel ja rakendamisel;

6. väljendab heameelt liidu ühinemise üle Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooniga, kuna see annab Euroopa Inimõiguste Kohtule pädevuse 
kontrollida liidu õigusakte;

7. tunneb heameelt komisjoni otsuse üle kuulutada 2013. aasta Euroopa 
kodakondsuse aastaks, et hoogustada arutelu Euroopa kodakondsuse teemal ja 
teavitada ELi kodanikke nende õigustest;

8. väljendab heameelt selle üle, et veebilehel „Teie õigused ELis” loodi ühtne 
teabepunkt kodanike jaoks, kes soovivad saada teavet või esitada kaebust või 
petitsiooni; tervitab komisjoni poolt vastu võetud meetmeid, et lihtsustada avaliku 
abi teenuseid, mille eesmärk on teavitada kodanikke nende õigustest Euroopa 
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tasandil ja võimalikest õiguskaitsevahenditest rikkumiste korral, kuid tuletab siiski 
meelde, et Euroopa institutsioonid peavad andma rohkem teavet ja tagama 
suurema läbipaistvuse;

9. tuletab meelde oma resolutsiooni Euroopa Ombudsmani 2009. aasta tegevuse 
kohta ning nõuab tungivalt, et ombudsman tagaks juurdepääsu teabele ja selle, et 
järgitaks õigust heale haldusele, kuna need on hädavajalikud eeltingimused 
selleks, et kodanikud usaldaksid institutsioone;

10. juhib tähelepanu sellele, et 2010. aastal esitatud petitsioonides keskenduti endiselt 
keskkonnale, põhiõigustele, siseturule ja õigusküsimustele; märgib, et 
geograafiliselt oli enamik petitsioone Hispaania (16%) ja liidu kui terviku (16%) 
kohta ning järgnesid Saksamaa, Itaalia ja Rumeenia;

11. tunnistab, kui tähtis on petitsioonide esitajate töö liidu keskkonna kaitsmisel, kuna 
enamik petitsioonidest käsitles keskkonnamõju hindamist, loodust, heitvett, 
veekvaliteedi juhtimist ja ressursside kaitset, õhukvaliteeti ja müra, jäätmekäitlust 
ja tööstusheidet; 

12. jagab paljude petitsioonide esitajate muret asjaolu pärast, et Euroopa Liit ei ole 
suutnud tagada bioloogilise mitmekesisuse 2010. aasta tegevuskava tõhusat 
rakendamist; tervitab komisjoni teatist „Valikuvõimalused ELi visiooniks ja 
eesmärgiks bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas pärast 2010. aastat”;

13. on seisukohal, et keskkonnamõju hindamise, keskkonnamõju strateegilise 
hindamise ning elupaikade ja linnudirektiivi asjakohase rakendamise tagamiseks 
on vaja rangemaid suuniseid, mis põhinevad soovitustel Euroopa Parlamendi 
pädevalt komisjonilt, kellega petitsioonikomisjon teeb meelsasti tihedat koostööd 
kodanike murede paremaks peegeldamiseks tulevastes keskkonnameetmetes;

14. tervitab komisjoni teatist „Suunised direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa 
Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide 
territooriumil) ülevõtmise ja kohaldamise parandamiseks” (KOM (2009)313), 
milles osutatakse petitsioonide esitajate poolt tihti välja toodud probleemidele 
seoses kõnealuse direktiivi riigi õigusesse ülevõtmise ja selle rakendamisega 
kodanike igapäevaelus; 

15. tunnustab rolli, mida etendab võrgustik SOLVIT, mis sageli tuvastab siseturu 
eeskirjade rakendamisega seotud probleemid, millest petitsioonide esitajad on 
teada andnud, ning palub, et ELi õigusaktide puudulikust rakendamisest 
teavitataks Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni, kuna petitsioonimenetlus 
võib aidata kaasa paremale õigusloomele;

16. tunnistab komisjoni olulist rolli petitsioonikomisjoni töös, sest petitsioonide 
hindamisel, Euroopa õigusaktide rikkumise kindlakstegemisel ja lahenduste 
leidmisel vajab petitsioonikomisjon endiselt komisjoni asjatundlikkust, ning 
hindab jõupingutusi, mida komisjon on teinud petitsioonikomisjoni 
uurimistaotlustele vastamise aja (keskmiselt neli kuud) lühendamiseks, et 
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kodanike esitatud juhtumeid saaks lahendada võimalikult kiiresti; 

17. väljendab heameelt selle üle, et petitsioonikomisjoni koosolekutel on osalenud 
erinevad volinikud, kes on teinud petitsioonikomisjoniga tihedat ja tõhusat 
koostööd ning loonud olulise suhtluskanali kodanike ja ELi institutsioonide vahel;

18. peab siiski kahetsusväärseks, et komisjon ei ole veel vastanud 
petitsioonikomisjoni korduvatele üleskutsetele teavitada teda lahendamisel olevate 
petitsioonidega seotud rikkumismenetluste edenemisest, kuna rikkumismenetlusi 
käsitlevate komisjoni otsuste igakuine avaldamine kooskõlas aluslepingu 
artiklitega 258 ja 260 ei ole piisav vastus;

19. tuletab meelde, et paljudel juhtudel tulevad petitsioonides ilmsiks probleemid, mis 
on seotud Euroopa õigusaktide ülevõtmise ja rakendamisega, ning tunnistab, et 
rikkumismenetluse algatamine ei anna alati kodanike probleemidele koheseid 
lahendusi;

20. palub komisjonil asjakohaselt tunnustada petitsioonide rolli ühenduse õiguse 
tõhusa kohaldamise järelevalves, kuna petitsioonid on tavaliselt esimeseks 
märgiks, et liikmesriigid on õiguslike meetmete rakendamisel maha jäänud;

21. väljendab heameelt nõukogu osalemise üle petitsioonikomisjoni koosolekutel, 
kuid peab siiski kahetsusväärseks, et see osalemine ei väljendu aktiivsemas 
koostöös, mis võiks aidata lahendada petitsioone, mille puhul koostöö 
liikmesriikidega on otsustava tähtsusega;

22. rõhutab, et tihedam koostöö liikmesriikidega on petitsioonikomisjoni töö jaoks 
äärmiselt oluline; julgustab liikmesriike täitma ennetavat rolli sellistele 
petitsioonidele vastamisel, mis on seotud Euroopa õigusaktide rakendamise ja 
järgimisega, ning peab liikmesriikide esindajate osalemist petitsioonikomisjoni 
koosolekutel väga oluliseks;

23. on seisukohal, et petitsioonikomisjon peaks tugevdama koostööd liikmesriikide 
riiklike ja piirkondlike parlamentide sarnaste komisjonidega ning viima läbi 
teabekogumismissioone, et edendada vastastikust mõistmist Euroopa teemasid 
käsitlevate petitsioonide küsimustes; 

24. võtab teadmiseks nende petitsioonide esitajate hulga, kes pöördutavad parlamendi 
poole, et leida lahendusi küsimustele, mis ei kuulu ELi pädevusse, näiteks riiklike 
kohtute otsuste täitmine või erinevate ametiasutuste passiivsus, ning püüab 
olukorda parandada, saates kõnealused kaebused pädevatele riiklikele või 
piirkondlikele asutustele;

25. rõhutab vajadust tagada läbipaistvus petitsioonimenetluses nii parlamendisiseselt, 
võimaldades parlamendiliikmetele otsese juurdepääsu petitsioonide arhiivile e-
petitsiooni rakenduse kaudu, kui ka parlamendiväliselt, luues petitsioonide 
esitajatele interaktiivse veebiportaali; 

26. nõuab, et viivitamata loodaks petitsioone käsitlev veebiportaal, kus on 
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interaktiivne vorm petitsioonide registreerimiseks ja mille kaudu antakse 
kodanikele teavet selle kohta, millised on parlamendi volitused ja mida võib 
parlamendile petitsiooni esitamisega saavutada, ning kus oleksid lingid 
alternatiivsetele õiguskaitsevahenditele Euroopa ja liikmesriigi tasandil ning 
võimalikult üksikasjalik kirjeldus Euroopa Liidu pädevuste kohta, et vältida 
segadust liidu ja liikmesriikide pädevuste küsimuses; 

27. nõuab tungivalt, et parlamendi asjaomased haldusteenistused teeksid 
petitsioonikomisjoniga aktiivset koostööd, et leida kõige sobivamad lahendused, 
sest selline portaal aitaks märkimisväärselt kaasa teabevahetuse parandamisele
parlamendi ja ELi kodanike vahel ning võimaldaks kodanikel petitsioonile toetust 
avaldada või sellest loobuda (vastavalt kodukorra artiklile 202);

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja 
petitsioonikomisjoni raport nõukogule, komisjonile, Euroopa Ombudsmanile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning nende petitsioonikomisjonidele 
ja ombudsmanidele või samalaadsetele pädevatele organitele.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

2010. aasta aruandes soovitakse anda ülevaade tegevusest petitsioonikomisjonis, mille 
tegevuskava keskmes ei ole Euroopa Komisjoni õigusloomeprogramm, vaid mille 
kehtestavad kodanikud ise, kes teostavad oma õigust esitada Euroopa Parlamendile 
petitsioone.

Aastaaruande eesmärk on anda täpne ja täielik ülevaade petitsioonikomisjoni töödest. 
Kõnealuses aruandes esitatakse statistika komisjonile saadetud, komisjonis lahendatud 
või käsitletud petitsioonide arvu ja riikide kohta, mida petitsioonid puudutavad, ning 
käsitletud teemade kohta. Kõnealune statistika on oluline kvantitatiivne vahend 
komisjoni töö hindamiseks. 

Seda täiendavad muud aspektid, nagu suhted teiste Euroopa institutsioonidega ning 
riiklike ja piirkondlike asutustega või institutsioonilised muutused, millel on 
komisjoni tegevusele otsene mõju. 

Lõpuks tuleb märkida, et aruandes uuritakse edusamme, mida on tehtud varasemate 
soovituste rakendamisel eesmärgiga parandada selle komisjoni tööd.

Õigus esitada petitsioone Euroopa Parlamendile: Euroopa kodakondsuse 
alustala 

Lissaboni lepingu jõustumine kinnitas Euroopa Parlamendile petitsiooni esitamise 
õigust kui üht Euroopa kodakondsuse alustala ja põhiõigust, mis on ette nähtud uue 
aluslepingu artikliga 227 (endine artikkel 194), milles sätestatakse, et igal liidu 
kodanikul ning igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne 
asukoht on mõnes liikmesriigis, on õigus kas üksikult või koos teiste kodanike või 
isikutega pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole küsimuses, mis kuulub 
liidu tegevusvaldkonda ja mis teda otseselt puudutab.

Tegemist on seega vahendiga, mis võimaldab kodanikel edastada parlamendile oma 
mureküsimusi seoses sellega, kuidas ELi eri poliitikameetmed ja õigusaktide sätted 
mõjutavad nende igapäevaelu.

Iga-aastane statistika näitab, et enamik kodanikest pöördub parlamendi poole selleks, 
et taotleda abi keskkonna-, põhiõiguste, õigus- või siseturu küsimustes. Osa 
petitsioonide esitajaid soovib, et võetaks kuulda nende ettepanekuid seoses Euroopa 
poliitikameetmete väljatöötamisega, lisaks pöörduvad kodanikud Euroopa Parlamendi 
poole selleks, et esitada kaebus riiklike asutuste ja kohtute otsuste kohta. Enamik 
kaebab aga Euroopa õigusaktide rakendamisel esinevate puuduste üle, mis tulenevad 
kas õigusakti puudulikust ülevõtmisest, ühenduse õigusnormide kohaldamata 
jätmisest või nende rikkumisest.
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Statistika järgi sai Euroopa Parlament 2010. aastal 1655 petitsiooni, mis on 14% 
vähem kui 2009. aastal saadud 1924 petitsiooni. Võib öelda, et see kajastab 
suundumuse muutumist pärast petitsioonide arvu pidevat suurenemist viimastel 
aastatel. 
2010. aastal saadud petitsioonide statistiline analüüs võrreldes 2009. aastal 
saadud petitsioonidega

Petitsiooni vastuvõtmise 
otsus 

Petitsioonide 
arv

% Petitsio
onide 
arv

%

2009 2010
Vastuvõetav 688 45,9 576 46,9
Vastuvõetamatu 812 54,1 653 53,1
Vastuvõetav ja suletud 420 Pole 

asjakohane
396 Pole 

asjakohane
Edastatud Euroopa 
Komisjonile arvamuse 
saamiseks

655 Pole 
asjakohane

562 Pole 
asjakohane

Edastatud teistele 
organitele arvamuse 
saamiseks

33 Pole 
asjakohane

25 Pole 
asjakohane

Edastatud teistele 
organitele teavitamiseks

207 Pole 
asjakohane

181 Pole 
asjakohane

Registreerimata 4 Pole 
asjakohane

30 Pole 
asjakohane

Tuleb märkida, et umbes 63,3% 2010. aasta petitsioonidest, st 1049 suleti menetluse 
varases etapis, sest need kas tunnistati vastuvõetamatuks või tunnistati küll 
vastuvõetavaks, kuid suleti kohe pärast seda, kui petitsiooni esitajale oli edastatud 
tõstatatud küsimusi puudutav teave või kui petitsioon oli edasi saadetud mõnele 
teisele Euroopa Parlamendi komisjonile, kelle tegevusvaldkonda petitsioon puudutas. 
Taas on 2009. ja 2010. aasta statistika sarnane, nagu on näha allpool olevatest 
tabelitest.

2009
Vastuvõtmise 
otsus

Petitsioonide 
arv Osakaal (%)

Vastuvõetav 1062 56,3

Vastuvõetamatu 818 43,4
Registreerimata 6 0,3
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2010
Vastuvõtmise 
otsus

Petitsioonide 
arv

Osakaal 
(%)

Vastuvõetav 972 58,7

Vastuvõetamatu 653 39,5

Registreerimata 30 1,8

Võrreldes 2009. aastaga toimusid mõned muudatused petitsioonides käsitletavate 
riikide osas: 2010. aastal on esikohal Hispaania, edestades Euroopa Liitu tervikuna, 
kes on teisel kohal ja kellele järgnevad Saksamaa, Itaalia, Rumeenia, Kreeka, 
Ühendkuningriik ja Poola.
Nimekirja lõpus on Sloveenia ja Läti järel taas Luksemburg, nagu eelneval aastalgi. 

2009
Riik Petitsioonide 

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
Muu 764 35,3

12,90%

6,61%
4,62%

35,23%

8,18%
13,82%

18,63% Spain

Romania
Poland

Others

Italy
Federal Republic of Germany

European Union

2010
Riik Petitsioonide 

arv %

Hispaania 288 15,7
Euroopa Liit 285 15,6
Saksamaa 273 14,9
Itaalia 182 9,9
Rumeenia 102 5,6
Kreeka 71 3,9
Ühendkuningri
ik 67 3,7

Poola 66 3,6
Muu 496 27,1

15,74%

5,57%

38,25%

9,95%
14,92%

15,57% Spain

Romania

Others

Italy

Federal Republic of  Germany

European Union
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Nagu eespool mainitud, käsitlesid petitsioonide esitajad 2010. aastal taas kõige enam 
keskkonna teemat, mille kohta esitatud petitsioonide arv ja osakaal suurenes ning 
millele järgnesid põhiõiguste, siseturu ja õigusküsimused. Tuleb rõhutada, et 
eelnevate aastatega võrreldes vähenes märkimisväärselt vara tagastamist käsitlevate 
petitsioonide arv.

2009

Valdkonnad Petitsioonide 
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

Sotsiaalküsimused 93 4,0

Haridus ja kultuur 82 3,5

Muu 1043 44,3

4,29%

3,95%

5,65%
44,22%

6,75%

6,03% 4,42% 7,01%
9,73%

4,46%

3,48%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture

2010

Valdkonnad Petitsioonide 
arv

Osakaal 
(%)

Keskkond 245 12,2

Põhiõigused 152 7,6

Siseturg 131 6,5

Õigusküsimused 125 6,2

Transport 101 5,0

Tervishoid 83 4,1

Sotsiaalküsimused 76 3,8

Haridus ja kultuur 72 3,6
Vara ja vara 
tagastamine 70 3,5

Tööhõive 62 3,1

Muu 887 44,3

5,04%

3,79%

3,49%
44,21%

6,24%

6,54%
4,14% 7,58%

12,28%

3,09%

3,59%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture
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Väikeseid muutusi võib täheldada ka petitsioonide jagunemises keelte kaupa: 
sarnaselt 2009. aastaga on 2010. aastal saksa ja inglise keel petitsioonide esitajate 
poolt enim kasutatud keeled, hispaania ja itaalia keel on nende järel kolmandal ja 
neljandal kohal, ehkki nende osakaal ja kasutusjuhtude arv on suurenenud. Viimastel 
kohtadel on malta, eesti ja sloveenia keel.

2009

Keel Petitsioonide 
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

muu 260 13,5

12,32%

5,72%
6,03%13,51%

10,55%

28,48%
5,56%

17,83% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English

2010

Keel Petitsioonide 
arv

Osakaal 
(%)

saksa 430 26,0

inglise 295 17,8

hispaania 261 15,8

itaalia 198 12,0

prantsuse 100 6,0

poola 86 5,2

rumeenia 72 4,4

kreeka 58 3,5

muu 107 9,3

15,77%

4,35%5,20%12,87%

11,96%

25,98%
6,04%

17,82% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English
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Kodakondsuse järgi on kõige aktiivsemad petitsioonide esitajad endiselt sakslased, 
kellele järgnevad hispaanlased ja itaallased, nagu 2009. aastalgi. Neile järgnevad 
Rumeenia, Poola ja Ühendkuningriigi kodanikud. Viimastel kohtadel on Eesti, 
Sloveenia ja Slovakkia kodanikud, kes esitasid 2010. aastal kokku kõigest kümme 
petitsiooni.

2009
Petitsiooni 
esitaja 
kodakondsus

Petitsioonid
e arv

Osakaal 
(%)

Saksamaa 496 25,8
Hispaania 237 12,3
Itaalia 219 11,4
Rumeenia 150 7,8
Poola 131 6,8
Ühendkuningriik 121 6,3
Prantsusmaa 79 4,1
Kreeka 78 4,1
Muu 414 21,5

6,29%

12,31%
7,90%6,70%

21,51%

11,38%

4,05%

4,10%

25,77%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany

2010
Petitsiooni 
esitaja 
kodakondsus

Petitsioonid
e arv

Osakaal 
(%)

Saksamaa 409 24,7
Hispaania 261 15,7
Itaalia 214 12,9
Rumeenia 101 6,1
Poola 94 5,6
Ühendkuningriik 90 5,4
Prantsusmaa 78 4,7
Kreeka 68 4,1
Muu 400 20,5

5,44%

15,77%
6,10%5,68%

20,54%

12,93%

4,11%

4,71%

24,71%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany
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Petitsioonide esitamise vormi osas jätkus 2009. aasta suundumus: petitsioonide 
esitajad saadavad järjest enam petitsioone interneti kaudu, mitte traditsioonilise posti 
teel (2010. aastal esitati 63,2% petitsioonidest e-posti teel, 2009. aastal oli see määr 
62,6%).

2009
Petitsiooni 
vorm Petitsioonide arv %

E-kiri 1204 62,6

Kiri 720 37,4

37,42%

62,58%

Letter

e-mail

2010
Petitsiooni 
vorm

Petitsioonide 
arv %

E-kiri 1046 63,2

Kiri 609 36,8

36,80%

63,20%

Letter
e-mail



PE462.845v03-00 16/19 PR\866499ET.doc

ET

Petitsioonide staatuse kohta tuleb märkida, et valdav enamik käsitletud petitsioonidest –
umbes 70,8% – suletakse esimesel aastal pärast esitamist ning võib öelda, et menetlusse jääb 
ainult väike arv petitsioone, mis on esitatud enam kui nelja aasta eest. Kõnealused avatud 
petitsioonid on enamjaolt esitatud liikmesriikides pooleliolevate kohtumenetluste raames, 
Euroopa Kohtus arutamisel olevate rikkumismenetluste raames või on tegemist 
petitsioonidega liikmesriikide kohta.

Petitsioonide staatus
Aasta Avatud Suletud
2010 453 27,4 1172 70,8
2009 270 14 % 1654 86 %
2008 195 10,3 % 1691 89,7 %
2007 140 9,3 % 1366 90,7 %
2006 55 5,4 % 966 94,6 %
2005 42 4,1 % 974 95,9 %
2004 18 1,8 % 984 98,2 %
2003 9 0,7 % 1306 99,3 %
2002 8 0,5 % 1593 99,5 %
2001 2 0,2 % 1130 99,8 %
2000 1 0,1 % 907 99,9 %
1999 1 0,1 % 933 99,9 %
1998 3 0,3 % 1124 99,7 %
1997 1 0,1 % 1305 99,9 %

Petitsioonide statistiliste andmete analüüsist selgub, et vastuvõetamatuks tunnistatakse 
petitsioonid enamasti seetõttu, et petitsioonide esitajad ajavad endiselt segi liikmesriikide ja 
Euroopa Liidu pädevused, samuti ELi institutsioonide ja Euroopa Nõukogu või Euroopa 
Inimõiguste Kohtu pädevused. See näitab, et tuleb rohkem tööd teha kodanike paremini 
teavitamiseks sellest, mida tähendab petitsiooniõigus ja mida võib parlamendile petitsiooni 
esitamisega saavutada.

Üks meetmeid, mida tuleks võtta, on petitsioone käsitleva veebilehe paremaks muutmine nii 
Euroopa Liidu portaalis kui ka Euroopa Parlamendi enda portaalis. Sel viisil oleks kodanikel, 
kes esitavad oma petitsioone internetis, olemas kogu vajalik teave parlamendi 
pädevusvaldkondade, petitsioonide hindamise protsessi, petitsioonikomisjoni töö ja võimaluse 
kohta saada kiirem lahendus, kasutades teisi nii riigi kui ka Euroopa tasandil kättesaadavaid 
vahendeid (SOLVIT, EU Pilot, ECC-Net, Euroopa Ombudsman, riikide ombudsmanid või 
liikmesriikide parlamentide petitsioonikomisjonid).

Käesolevas raportis soovitakse rõhutada seda, et kodanikele peab olema ELi tasandil 
kättesaadav ühtne teabepunkt, kust nad saaksid juhiseid, kui nad otsivad lahendusi oma 
õiguste oletatavale rikkumisele, nagu seda on taotletud juba varasemates raportites. See on 
endiselt väga oluline eesmärk. Euroopa Komisjoni algatus, mille raames koondati kaebuste 
esitamise ametlikud ja mitteametlikud mehhanismid veebisaidi www.europa.eu lehele „Teie 
õigused ELis”, võib olla suur samm edasi.
Veelgi selgemalt ja täpsemalt tuleks eristada ametlikke (kaebused Euroopa Komisjonile, 
petitsioonid Euroopa Parlamendile, kaebused Euroopa Ombudsmanile) ja mitteametlikke 
mehhanisme (SOLVIT, Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustik ECC-Net, FIN-Net jt). 
Kodanikel on vaja teada, kust leiavad konkreetset teavet, mida nad otsivad, ning tuleb 
tervitada selles vallas Euroopa Komisjoni tehtud tööd kodanike õigustele juurdepääsu ning 
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nende teavitamise ja abistamise parandamiseks, arendades portaali „Teie Euroopa”. Samas 
tuleb märkida, et Euroopa Parlament ei ole selles suunas samasuguseid edusamme teinud. 
Petitsioonikomisjoni veebileht ei ole enam näha parlamendi portaali avalehel, vaid teisel 
lehel: „Parlament ja teie”. Kodanikud peavad otsima, kuhu oma petitsioon saata ja see ei ole 
asjakohane, kui soovitakse edendada sujuvaid suhteid kodanikega. See muudatus parlamendi 
portaalis seletab võib-olla 2010. aastal registreeritud petitsioonide arvu 14% langust võrreldes 
2009. aastaga, sest petitsioonikomisjoni nähtavus internetis on varasemate aastatega võrreldes 
vähenenud.

Suhted Euroopa Komisjoniga

Euroopa Komisjon on petitsioonide menetlemisel endiselt petitsioonikomisjoni loomulik 
partner, kuna Euroopa Komisjon vastutab Euroopa õigusaktide täitmise järelevalve eest. Kahe 
institutsiooni koostöö on üldiselt hea. Siiski tuleks vähendada aega, mis Euroopa Komisjonil 
kulub petitsioonikomisjoni uurimistaotlustele vastamiseks (praegu on see keskmiselt neli 
kuud). Lisaks peaks Euroopa Komisjon teavitama petitsioonikomisjoni nende 
rikkumismenetluste edenemisest, mis on petitsioonidega otseselt seotud.
Petitsioonikomisjon peab heas institutsioonidevahelises koostöös väga oluliseks seda, et 
võetakse vastu meetmed, mis võimaldavad Euroopa Komisjonil teavitada 
petitsioonikomisjoni kõikidest uutest arengutest petitsiooniga seotud rikkumises.
Tuleb rõhutada Euroopa Komisjoni asepresidendi ning institutsioonidevaheliste suhete ja 
haldusküsimuste voliniku Maroš Šefčoviči esinemist petitsioonikomisjoni ees 29. septembril 
2010, kus ta tutvustas petitsioonikomisjoni liikmetele Euroopa Komisjoni ettepanekut 
Euroopa kodanikualgatuse kohta, ning asepresidendi Viviane Redingi esinemist 
petitsioonikomisjoni ees 25. oktoobril 2010 seoses kodakondsuse ja laste õigustega. 

Suhted nõukoguga

Petitsioonikomisjon väljendab heameelt nõukogu osalemise üle petitsioonikomisjoni 
koosolekutel, kuid peab kahetsusväärseks, et see osalemine ei väljendu aktiivsemas koostöös, 
mis võiks aidata lahendada petitsioone, mille puhul koostöö liikmesriikidega on otsustava 
tähtsusega.

Suhted Euroopa Ombudsmaniga – ombudsmani ettekanded petitsioonikomisjoni ees

Petitsioonikomisjoni liikmed on seisukohal, et ombudsman Diamandouros on 
aruandeperioodi jooksul rakendanud oma volitusi aktiivselt ja tasakaalustatult, mis puudutab 
nii kaebuste läbivaatamist ja käsitlemist, uurimiste läbiviimist ja lõpetamist kui ka teiste 
Euroopa Liidu institutsioonide ja organitega konstruktiivsete suhete säilitamist ning kodanike 
teadlikkuse suurendamist nende õigustest kõnealuste institutsioonide ja organite ees. 
Samuti väljendavad komisjoniliikmed heameelt suurepäraste institutsiooniliste suhete üle 
ombudsmani ja petitsioonikomisjoni vahel. Ombudsman võttis mitmel korral sõna Euroopa 
Parlamendi petitsioonikomisjoni ees: 4. mail 2010. aastal tutvustas ta petitsioonikomisjonile 
oma 2009. aasta tegevusaruannet ning võttis sõna seoses Euroopa Komisjonile kaebuse 
676/2008/RT kohta koostatud soovituse projektiga, 29. septembril oli tema sõnavõtus kesksel 
kohal määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu 
ja komisjoni dokumentidele) muutmine. 
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Teabekogumismissioonid 2010. aastal

 Teabekogumismissioon Huelvasse (Hispaania) 16.–18. veebruaril 2010 seoses järgmiste 
petitsioonidega: nr 631/2007, nr 1458/2007 ja nr 1682/2008 Huelva jõesuudme saastuse 
kohta.
Petitsioonikomisjoni peamistes soovitustes paluti taastada teabevahetus pädevate 
riigiasutuste ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel, samuti luua alaline 
dialoog kodanikega ja taastada usaldusõhkkond. Asjaomased ametiasutused ja ettevõtjad 
peaksid hõlbustama jäätmekäitlusrajatiste kontrollimist kohapeal. Liikmed on seisukohal, 
et kiiremas korras tuleb läbi viia üksikasjalikum konkreetne uurimine kohalikus tööstuses 
töötavate inimeste suhtes ning samuti tuleb lõpule viia ja avaldada pinnase ja veereostuse 
kohta, kaasa arvatud jõesängides ja valgalas, konkreetne mõju hindamine, mida saaks 
kasutada abivahendina jäätmekäitlusel. Igal juhul tuleb terve piirkond reostusest 
puhastada, et säilitada selles kõikidele kehtivatele Euroopa õigusnormidele vastav 
keskkonnaseisund, ning samuti tuleb seada erieesmärgiks tööstuspiirkonna 
ümberkorraldamine, et luua tööstuspaiga praegustele ja endistele töötajatele 
jätkusuutliku tööhõive ja kutsealase ümberõppe võimalusi.

 Teabekogumismissioon Itaalia Campania piirkonda 28.–30. aprillil 2010 seoses 
petitsiooniga nr 683/2005 ja veel 15 petitsiooniga jäätmekäitluse kohta. 
Petitsioonikomisjoni soovitus oli töötada välja terviklik jäätmehoolduskava: olmejäätmete 
käitlemise suunised aastateks 2010–2013 tuleks praktikas rakendada konkreetses ja 
üksikasjalikus tegevuskavas, mis sisaldaks nii lühiajalisi kui ka pikaajalisi eesmärke. 
Jäätmehoolduskava peaks hõlmama saastatud alade saneerimist ja samuti ette nägema 
väljaõppe, teavitamise ja abimeetmed kohalikele omavalitsustele ja teistele üksustele. 
Kava peaks olema riikliku jäätmekäitlusstrateegiaga kooskõlas ja seda täiendama. 
Kodanikud peavad selles osalema ja nad tuleb ära kuulata ning usaldus tuleb taastada. 
Järjepideva jäätmetsükli kavandamise ja praktikas teostamise eest vastutavad Itaalia 
ametiasutused. Petitsioonikomisjon palub siiski tungivalt Euroopa Komisjonil teostada 
hoolikalt järelevalvet ja toetada Itaaliat tema jõupingutustes rakendada Euroopa 
õigusakte. 

 Teabekogumismissioon Mellausse ja Damülsi Vorarlbergis (Austria) 29. septembrist 
1. oktoobrini 2010 seoses petitsiooniga nr 0672/2007 nelja uue suusatõstuki kohta 
suusapiirkondade ühenduse raames.
Petitsioonikomisjoni soovitustes paluti Euroopa Komisjonil avaldada arvamust 
keskkonnamõju hindamise direktiivi Austria õigusesse ülevõtmise kohta, väite kohta, et 
projekt oli osadeks jagatud selleks, et vältida keskkonnamõju hindamise vajadust, ning 
selle kohta, mil määral on vastuvõetav projekti jagamine ja alajaotamine ajalisest, 
asukoha ja õigusaktide aspektist lähtudes; selgitada ELi õiguses ja kohtupraktikas 
kompensatsioonimeetmete kohta sätestatud eeskirju ning seda, kuidas see on Austria 
õigusesse üle võetud.

Põhiteemad 2010. aastal

Lissaboni lepingu jõustumisega 1. detsembril 2009 muutus põhiõiguste harta õiguslikult 
siduvaks ning saadud petitsioonide alusel võib öelda, et põhiõigused on petitsioonide esitajate 
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jaoks tähtsuselt teine teema. Tuleb siiski märkida, et harta lisamine ELi esmasesse õigusesse 
tugineb subsidiaarsuse põhimõttele ning seega peavad liikmesriigid tagama põhiõiguste hartas 
sätestatud põhimõtete järgimise. See toob kaasa uusi kohustusi nendele institutsioonidele, mis 
vastutavad otsuste tegemise ja täitmise eest, ning ka liikmesriikidele, kui nad rakendavad ELi 
õigusakte oma riigis, ning seetõttu on nüüd harta sätted ELi ja liikmesriikide kohtute poolt 
vahetult täitmisele pööratavad.
Petitsioonikomisjon on väga huvitatud harta rakendusviisi täpsemast määratlemisest ning on 
otsustanud korraldada 2011. aastal sellel teemal ekspertide kuulamise.

Euroopa Komisjon esitas 2010. aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku võtta 
vastu määrus kodanikualgatuse kohta ning petitsioonikomisjon esitas arvamuse 
põhiseaduskomisjoni koostatud raporti kohta. Petitsioonikomisjon usub, et Euroopa 
kodanikualgatusest saab uus vahend, et tõstatada teatavaid küsimusi avalikuks aruteluks, kuna 
see on uus osalusdemokraatia vahend Euroopa tasandil. Eelkõige on kodanikualgatuse 
eesmärk anda kodanikele võimalus end kuuldavaks teha ja esitada neid huvitavaid küsimusi 
Euroopa institutsioonidele arutamiseks. Veel üks Euroopa kodanikualgatuse eesmärk on 
edendada piiriüleseid arutelusid. Petitsioonikomisjon usub, et Euroopa Parlament saab nende 
eesmärkide saavutamisele kaasa aidata, kasutades kõiki kodanikualgatuste toetamise 
vahendeid, eelkõige avalike arutelude korraldamise teel. Petitsioonikomisjon soovib seda 
protsessi toetada ja jagada oma laiaulatuslikku kogemust kodanikega selle eesmärgi nimel.

Järeldused

Euroopa Komisjon kuulutas 2013. aasta Euroopa kodakondsuse aastaks, et hoogustada arutelu 
Euroopa kodakondsuse teemal ja teavitada ELi kodanikke nende õigustest. 
Petitsioonikomisjon soovib selle algatusega ühineda ja pakkuda kodanikele otsest sidet 
institutsioonidega, millega tagatakse, et nende küsimused kuulatakse ära.


