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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

ELi kodakondsust käsitleva 2010. aasta aruande ja ELi kodanike õigusi piiravate 
takistuste kõrvaldamise kohta
(2011/2182(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone petitsioonikomisjoni arutelude kohta,

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

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu teist osa „Mittediskrimineerimine ja liidu 
kodakondsus” ja põhiõiguste harta V jaotist,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 10 ja 11,

– võttes arvesse komisjoni 27. oktoobri 2010. aasta teatist „2010. aasta aruanne ELi 
kodakondsuse kohta – ELi kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine” 
(KOM(2010)0603),

– võttes arvesse komisjoni 27. oktoobri 2010. aasta teatist „Ühtse turu akt – kõrge 
konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus” (KOM(2010)0608),

– võttes arvesse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1612/68 töötajate liikumisvabaduse kohta 
ühenduse piires1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb 
Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide 
territooriumil2 (edaspidi „vaba liikumise direktiiv”),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta3 (edaspidi 
„kutsekvalifikatsioonide direktiiv”),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 
987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta)4 rakendamise kord,

– võttes arvesse oma 2. aprilli 2009. aasta resolutsiooni Euroopa kodakondsusega seotud 
probleemide ja tulevikuväljavaadete kohta5,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse petitsioonikomisjoni raportit ja põhiseaduskomisjoni, kodanikuvabaduste, 
                                               
1 EÜT L 257, 19.10.1968, lk 2.
2 ELT L 158, 30.4.2004, lk 77.
3 ELT L 255, 30.9.2005, lk 22.
4 ELT L 284, 30.12.2009, lk 1.
5 ELT C 137E, 27.5.2010, lk 14.
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justiits- ja siseasjade komisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

A. arvestades, et Euroopa Liidu kodanikel on muu hulgas õigus vabalt liikuda ja elada 
liikmesriikide territooriumil, õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi 
valimistel ja elukohajärgse liikmesriigi kohaliku omavalitsuse valimistel, õigus saada 
kolmanda riigi territooriumil kaitset iga teise liikmesriigi diplomaatilistelt ja 
konsulaarasutustelt ning õigus pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole, esitada 
kaebusi Euroopa ombudsmanile ning pöörduda liidu institutsioonide ja nõuandvate 
organite poole ühes aluslepingute keeltest1;

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

C. arvestades, et seitse aastat pärast ELi vaba liikumise direktiivi jõustumist on selle 
rakendamisega seoses ikka liiga palju probleeme; arvestades, et enamik kaebusi puudutab 
riiki sisenemise õigust, riigis üle kolme kuu elamise õigust, elamislubade kehtivust, riigis 
elamise õiguse säilitamist ja alalise elamisloa õigust ning pereliikmete õigusi;

D. arvestades, et paljud kodanikud peavad ELi vaba liikumise direktiivi rakendusala 
tegelikust laiemaks, eelkõige juhtudel, kui nad taotlevad õigusi kolmandate riikide 
kodanikest pereliikmetele, ning nad ei saa aru, et direktiiv ei kehti, kui nad elavad 
omaenda liikmesriigis – mis on ilmne anomaalia;

E. arvestades, et ELi kodanikud, kelle peamine elukoht on Ühendkuningriigis ja kes 
kandideerivad teatud sotsiaalkindlustushüvitistele, peavad läbima nii-öelda riigis elamise 
õiguse testi, mis kehtestab lisatingimused neile, kes ei ole Ühendkuningriigi kodanikud;

F. arvestades, et kui Prantsusmaa 2010. aastal romasid välja saatis, siis oli tegemist 
vastuolulise probleemiga mitte ainult põhiõiguste, vaid ka vaba liikumise vaatenurgast ja 
kodakondsuse, rassi ning etnilise päritolu alusel diskrimineerimise seisukohast;

G. arvestades, et mitmed liikmesriigid on otsustanud kasutusele võtta üleminekumeetmed või 
jätkata üleminekumeetmete rakendamist, mis piiravad Rumeenia ja Bulgaaria kodanike 
juurdepääsu tööturule; arvestades, et sellised meetmed võivad viia töötajate 
ekspluateerimise, ebaseadusliku töö ja sotsiaalkindlustushüvitistele juurdepääsu 
puudumiseni;

H. arvestades, et samasoolised paarid puutuvad ELi liikmesriikide vahel liikudes kokku 
mitmete raskustega, mis on tingitud ELis samasooliste partnerluste staatuse vastastikuse 
tunnustamise puudumisest;

I. arvestades, et suur hulk petitsioone puudutas sotsiaalkindlustushüvitiste juurdepääsetavuse 
probleeme, põhjuseks enamasti see, et riigiasutused ei teinud koostööd, liitmise põhimõtte 
ei rakendatud korrektselt, kohaldatavate eeskirjade kohta ei tagatud korrektset teavet ja 
juhtumite käsitlemine oli kohmakas; 

                                               
1 ELi toimimise lepingu artikli 20 lõige 2.
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J. võttes arvesse probleeme, mis on seotud kutsekvalifikatsioonide tunnustamist käsitleva 
direktiivi 2005/36/EÜ ebakorrektse rakendamisega (tasakaalustavad meetmed, 
lisadokumentide nõuded, vastuvõtva liikmesriigi põhjendamatud negatiivsed otsused, 
lubamatud viivitused taotluste töötlemises, spetsiifiliste keeletestide süstemaatiline 
kasutamine) ja mis oluliselt takistavad kodanikuõiguste kasutamist kõikjal ELis;

K. arvestades, et petitsioonide esitajad mõistsid sügavalt hukka rahvuse alusel 
diskrimineerimise seoses Saksamaa noorteametiga (Jugendamt), kus vastavalt esitatud 
petitsioonidele segaabielude puhul diskrimineeritakse mitte-sakslasest abikaasasid;

1. tunneb heameelt ELi kodakondsust käsitleva 2010. aasta aruande üle, kus seatakse 
eesmärgiks ELi kodanike õigusi piiravate takistuste eemaldamine, ning aruandes 
sisalduvate ettepanekute üle; kutsub komisjoni üles tagama, et aruandes nimetatud 
seadusandlikud ja muud kui seadusandlikud meetmed esitatakse nii kiiresti kui võimalik ja 
kiidetakse heaks, kindlustamaks, et ELi kodanike õigused on tulemuslikud ning 
liikmesriigid kaotavad takistused, mis ei võimalda neid õigusi kasutada;

2. märgib, et kuigi Euroopa Parlamendile petitsiooni esitamise õigus on aluslepingutes 
sõnaselgelt sätestatud, ei tunta ega kasutata seda piisavalt, ja nõuab seetõttu, et kodanikke 
teavitataks paremini nende õigusest petitsiooni esitada, eriti Euroopa Parlamendi esinduste 
kaudu liikmesriikides;

3. on arvamusel, et Euroopa kodanike algatus, mida kohaldatakse alates 2012. aasta 1. 
aprillist, on esimene riikidevahelise osalusdemokraatia vahend ning annab kodanikele 
võimaluse olla aktiivsemalt seotud Euroopa poliitika ja seaduste koostamisega; nõuab 
kodanike algatuse määruse tõhusat rakendamist ja eeskätt kutsub ELi institutsioone ning 
liikmesriike üles kodanikke aktiivselt sellest uuest vahendist teavitama;

4. kutsub komisjoni üles oma iga-aastase aruande koostamisel ELi põhiõiguste harta 
kohaldamise kohta keskenduma mitte ainult harta kohaldamisele, vaid ka kõikidele 
teistele ELi aluslepingu artiklitele, mis on seotud põhiõigustega ja põhiõiguste olukorraga 
ELis; kutsub komisjoni üles kaasama nendesse aruannetesse üksikasjalikumat teavet selle 
kohta, milliseid probleeme kodanikud on komisjonile esitanud, kuidas ta neid on 
käsitlenud ja missuguseid järelmeetmeid ta on võtnud;

5. kutsub kõiki liidu institutsioone, organeid, asutusi ja ameteid üles tagama, et oleks tagatud 
dokumentidele juurdepääsu õigus, mis on ette nähtud määruses 1049/20011 ja on üks 
tähtsamaid ELi kodanikele antud õigusi, parandades läbipaistvust ning tehes juurdepääsu 
dokumentidele ja teabele lihtsaks ja kasutajasõbralikuks, et võimaldada kodanikel otsuste 
tegemise protsessis tihedamalt osaleda; 

6. tunnustab õigust teabele kui demokraatia nurgakivi ja on arvamusel, et komisjon saaks 
juurdlusi ja rikkumisjuhtumeid puudutava teabe laiemalt kättesaadavaks teha, ilma et see 
ohustaks juurdluste otstarvet, ja et ülekaalukas avalik huvi võib olla küllaldane põhjus 

                                               

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele, EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.
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nendele materjalidele juurdepääsu andmiseks, eriti seoses juhtumitega, kus võivad olla 
kaalul põhiõigused, inimeste tervis ja keskkonna kaitsmine pöördumatu kahju eest; 

7. kutsub komisjoni üles kindlustama, et liikmesriigid võtavad ELi vaba liikumise direktiivi 
üle ja rakendavad seda korrektselt, kasutades maksimaalselt ära selles antud võimalusi 
algatada rikkumismenetlusi; kutsub liikmesriike üles kaotama kodanike vaba liikumist 
piiravad õiguslikud ja praktilised tõkked ning mitte juurutama tülikaid ja põhjendamatuid 
haldusmenetlusi, mis piiravad selle õiguse rakendamist; kutsub komisjoni üles veelgi 
aktiivsemalt tegelema kodanike teavitamisega vaba liikumise õigusest ning aitama neid 
selle õiguse kasutamisel, eriti kui neid selles takistatakse või kui seda õigust piiratakse;

8. palub liikmesriike, kes on otsustanud võtta kasutusele üleminekumeetmed Rumeenia ja 
Bulgaaria kodanike juurdepääsu piiramiseks oma tööturule või jätkata nende meetmete 
kohaldamist,1oma otsust 2011. aasta lõpuks korrigeerida;

9. kordab oma varasemaid liikmesriikidele suunatud üleskutseid kindlustada kõikidele ELi 
kodanikele ja nende perekondadele vaba liikumine, diskrimineerimata neid seksuaalse 
sättumuse või rahvuse alusel2; kordab oma üleskutset liikmesriikidele, et nad täielikult 
rakendaksid direktiivi 2004/38/EÜ artiklite 2 ja 3 alusel tagatud õigusi mitte ainult eri 
soost abikaasadele, vaid ka registreeritud partnerile, perekonnaliikmele või partnerile, 
kellega ELi kodanikul on tõendatud, stabiilne suhe, kaasa arvatud samasooliste paaride 
liikmed, vastastikuse tunnustamise, võrdsuse, mittediskrimineerimise, väärikuse ja era-
ning perekonnaelu austamise põhimõtete alusel; sellega seoses kutsub komisjoni üles 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti aruannetes toodud analüüsi ja järelduste põhjal tagama, 
et direktiivi kohaldatakse rangelt, ning neid probleeme jälgima;

10. kutsub komisjoni üles pöörama rohkem tähelepanu ja reageerima täpsemalt arvukatele 
petitsioonidele seoses perekonnaseisudokumentide vastastikuse tunnustamisega3 ja 
rõhutab seetõttu võimalikult kiirete edusammude tähtsust samasooliste abielude ja sama-
ning erisooliste tunnustatud partnerluste staatuse vastastikuse tunnustamise suunas kõikjal 
ELis ning seksuaalse orientatsiooni või suhtetüübi (tsiviilpartnerlus või abielu) alusel 
diskrimineerimise ületamise tähtsust; kutsub komisjoni üles kiiresti esitama vastavaid 
õigusaktide ettepanekuid;

11. rõhutab asjaolu, et inimeste massiline väljasaatmine on vaba liikumise direktiivi otsene 
rikkumine ning vastuolus Euroopa Liidu peamiste väärtuste ja põhimõtetega; tuletab 
meelde, et ELi vaba liikumise direktiivi alusel peab liikumis- ja elamisvabaduse piiramine 
avaliku korra või julgeoleku huvides põhinema eranditult isiklikul käitumisel, ilma 
igasuguse diskrimineerimiseta etnilise või rahvusliku päritolu tõttu, ning et majanduslike 
vahendite puudumine ei saa mingil juhul õigustada ELi kodanike automaatset 
väljasaatmist (põhjendus 16, artikkel 14);

12. nõuab liikmesriikidelt sellisest poliitikast loobumist, mis diskrimineerib kas otseselt või 
kaudselt romasid ja teisi vähemusrühmi rassi ja etnilise päritolu põhjal ning kutsub neid 
üles lõpetama igasuguse tagakiusamise, väljatõstmise ja väljasaatmise; kutsub kõiki 

                                               
1 Vt muu hulgas petitsioone 0810/2011 ja 0900/2011.
2 Vt muu hulgas petitsioone 0155/2011 ja 0381/2011.
3 Vt muu hulgas petitsiooni 0632/2008.
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liikmesriike ja ELi üles kandma ühiselt vastutust romade integreerimise edendamise eest, 
järgides Euroopa Parlamendi 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni romade kaasamist 
käsitleva ELi strateegia kohta 1, ja romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate 
ELi raamistikku aastani 20202 ning edendama ja kaitsma nende põhiõigusi; 

13. kutsub komisjoni üles siduma sotsiaalse kaasamise prioriteete selgete eesmärkidega, mille 
hulka kuulub kodanike kaitse diskrimineerimise eest kõigis eluvaldkondades ning 
ühiskondliku dialoogi edendamine romade ja teiste inimeste vahel eesmärgiga võidelda 
rassismi ja ksenofoobiaga; kutsub komisjoni kui aluslepingute kaitsjat üles kindlustama, et 
asjakohaseid õigusakte rakendatakse täielikult ning rassilistel kaalutlustel toime pandud 
kuritegude eest määratakse asjakohaseid karistusi3;

14. kutsub komisjoni üles jälgima, et liikmesriigid rakendaksid sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise määrusi korrektselt, keskendudes 1. mail 2010. aastal jõustunud 
määrustes 883/2004 ja 987/2009 kehtestatud uutele aspektidele;

15. on mures, et Ühendkuningriigi ametivõimud on kohustanud mitmeid petitsiooniesitajaid 
läbima riigis elamise õiguse testi, et saada juurdepääs sotsiaalkorterile või teistele 
hüvitistele, nagu tööotsija toetus4; juhib tähelepanu eelkõige sellele, et see nõue kujutab 
endast kaudset diskrimineerimist rahvuse alusel, olles vastuolus määruse 883/2004 
artikliga 4; nõuab tungivalt, et Ühendkuningriik kooskõlastaks oma seadused ELi 
seadustega;

16. nõuab tungivalt, et Ühendkuningriik täidaks Euroopa Liidu Kohtu otsuseid, mis käsitlevad 
sularahas makstavate haigushüvitiste „eksporditavust”5 ning mitte kohaldama varasema 
riigis viibimise kontrolli, kui reaalset seost Ühendkuningriigi 
sotsiaalkindlustussüsteemiga on võimalik kindlaks teha muude piisavate elemente abil;

17. on arvamusel, et uuendatud kvalifikatsioonide direktiivis tuleks keskenduda 
oskustöötajatele hetkel kättesaadavate teabeallikate lihtsustamisele ja tagada 
kooskõlastamine portaaliga „Teie Euroopa”;

18. nõuab, et liikmesriigid, kes ei ole seda veel teinud, looksid üldise süsteemi raames 
kutsekvalifikatsioonide direktiivi artiklis 10 nõutava kompensatsioonimeetmete süsteemi, 
sest vastasel korral tekitab see diskrimineerimist kodakondsuse alusel; tõstab sellega 
seoses esile, et 2004. ja 2007 aastal ELiga liitunud liikmesriikide kodanikud, eelkõige 
meditsiinitöötajad (arstid, ämmaemandad ja õed), on teatanud probleemidest, mis on 
seotud nende kvalifikatsiooni või omandatud õiguste tunnustamisega muudes 
liikmesriikides peale nende päritoluriigi6; 

19. tuletab meelde, et üks varasemaid siiani lahenduseta petitsioone puudutab mitmetes Itaalia 
ülikoolides esinenud võõrkeelte lektorite diskrimineerivat kohtlemist7; kutsub komisjoni 

                                               
1 P7_TA(2011)0092.
2 KOM(2011)0173.
3 Vt muu hulgas petitsioone 1351/2008, 0945/2010 ja 1300/2010.
4 Vt muu hulgas petitsioone 0401/2009 ja 1119/2009.
5 18. oktoobri 2007. aasta otsus C-299/05 ja hiljutisem, 21. juuli 2011. aasta otsus C-503/09.
6 Vt muu hulgas petitsiooni 112/2009.
7 Vt muu hulgas petitsioone 511/1998 ja 689/1998.
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üles põhjalikumalt uurima kehtivat Gelmini reformi, mis jõustus 2010. aasta detsembris; 
kutsub Itaalia ametivõime ja vastavaid ülikoole üles seda juhtumit kiiremas korras
lahendama;

20. tuletab meelde, et määruses (EÜ) nr 2201/20031 sätestatakse põhimõte, et lastel peaks 
olema pärast vanemate lahutust võimalus säilitada suhe mõlema vanemaga, isegi siis, kui 
nad elavad eri liikmesriikides; märgib, et kuigi juurdepääsu õigusi reguleerivate põhiliste 
eeskirjade kehtestamine ja kohaldamine on praegu liikmesriikide ülesanne, peavad 
liikmesriigid oma pädevusalas austama liidu õigusakte, eriti aluslepingu sätteid kõikide 
ELi kodanike õiguse kohta reisida ja elada teistes liikmesriikides2;

21. juhib veel kord tähelepanu nende ELi kodanike probleemidele, kes otsustasid kasutada 
oma asutamisvabadust ELi toimimise lepingu artikli 49 alusel ja ostsid Hispaanias 
seaduslikult kinnisvara, mis järgnevalt ilma vastava menetluseta ja kohase 
kompensatsioonita ebaseaduslikuks tunnistati; nõuab tungivalt, et Hispaania ametivõimud 
nn rannikuseaduse (Ley de Costas) kohaldamise põhjalikult läbi vaataksid, et vältida 
eraomanike õiguste rikkumist;

22. tuletab meelde petitsioonikomisjoni peamist prioriteeti: leida lahendus pikaajalistele 
omandiprobleemidele riikides nagu Hispaania, Küpros ja Bulgaaria; tõstab esile, et ELi 
kodanikel, nii neil, kellel on asjaomase riigi kodakondsus, kui ka neil, kellel seda pole, on 
olnud mitmeid tõsiseid probleeme omanditehingute ja pangagarantiidega ning 
omandiõiguse rikkumisega, mis on vähendanud usaldust piiriülese kinnisvaraturu suhtes 
ja suurendanud Euroopa majandusprobleeme; mitmete asjaõigusekspertide ja 
petitsioonikomisjoni liikmete järeldustele tuginedes nõuab ELi tarbijakaitse ja vaba 
liikumise põhimõtete laiendamist ka kinnisvara valdkonnale, ning kordab oma üleskutset 
täielikult austada õigust seaduslikult omandatud kinnisvarale;

23. on seisukohal, et portaali „Teie Euroopa” loomine on nõustamist vajavatele või 
kahjuhüvitist taotlevatele kodanikele väga oluline; tunnistab, et komisjoni loodud 
probleemilahendamise võrgustikel on tähtis osa siseturu toimimise häireid puudutavate 
kaebuste lahendamisel; kutsub komisjoni üles neid veebipõhiseid ja ligipääsetavaid 
teenuseid aktiivsemalt edendama, kaasates ELi tasandil olemasolevad abi- ja probleemide 
lahendamise teenused;

24. julgustab komisjoni tegema petitsioonikomisjoniga koostööd uue kodakondsuse raporti 
koostamisel 2013. aastal;

25. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle kuulutada 2013. aasta kodanike Euroopa 
aastaks, millega tähistataks 20 aasta möödumist ELi kodakondsuse mõiste 
kasutuselevõtust ja suurendataks teadlikkust liidu kodakondsusega seotud õigustest; 
kutsub komisjoni üles kasutama võimalust suurendada oma jõupingutusi, et kodanike 
õigusi kaitsta ja edendada;

                                               
1 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist 
kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1347/2000, ELT L 338, 23.12.2003, lk 1.
2 Vt muu hulgas petitsiooni 1614/2009.
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26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa ombudsmanile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Euroopa Komisjon avaldas 2010. aasta oktoobris dokumendi „2010. aasta aruanne ELi 
kodakondsuse kohta: ELi kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine”1. Alustati 
Euroopa Parlamendi 20. märtsi 2009. aasta raportis „Euroopa kodakondsusega seotud 
probleemid ja tulevikuväljavaated”2 esitatud soovitusest ehk komisjon konsulteeris 
kodanikuühiskonnaga ja koostas tulemustabeli kõige olulisematest takistustest, mis satuvad 
kodanike teele, kui nad oma õigusi teistes riikides kasutada püüavad.

2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta on põhjalikum sellele eelnevatest aruannetest, 
milles anti ELi toimimise lepingu artikli 25 nõuete kohaselt enamasti kirjeldav ülevaade 
peamistest arengutendentsidest ELi kodakondsuse küsimustes vaadeldava kolme aasta 
jooksul. Aruandes selgitatakse välja 25 takistust, millega ELi kodanikud võivad kokku 
puutuda (olgu kodaniku rolliks kas eraisik, tarbija, elanik, üliõpilane, turist, teatava elukutse 
esindaja või poliitik) ja esitatakse lahendused nendest üle saamiseks. 

Käesolevas raporti projektis vaadeldakse Euroopa Komisjoni välja pakutud meetmeid 
lähtuvalt petitsioonikomisjonile vaatlusperioodil 2008–2011 esitatud petitsioonidest, mis 
võimaldasid arvesse võtta kõige hiljutisemaid arenguid. Selleks analüüsiti enam kui 300 
asjakohast petitsiooni. 

Petitsioonide kaudu saadakse kodanikelt vahetut tagasisidet eri valdkondade poliitika 
rakendamise kohta ja ettekujutus sellest, millisel tasemel on inimeste rahulolu Euroopa 
Liiduga. Petitsioonide esitajad osalevad komisjoni koosolekutel ja neil on võimalus võtta osa 
läbipaistvast vahetust dialoogist Euroopa Parlamendi liikmetega. 

Viimastel aastatel on registreeritud rohkem petitsioone vaba liikumise õigust kasutavate ELi 
kodanike probleemide kohta. Petitsioonikomisjoni aastaaruannete statistika näitab, et vaba 
liikumisega seotud probleeme käsitlevad petitsioonid moodustavad umbes 25% kõigist 
esitatud petitsioonidest. 

Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikas on hakatud rohkem tähtsustama Euroopa kodakondsust 
ja toodud esiplaanile vaba liikumine kui põhiõigus, mis toob kaasa laia valiku teisi põhiõigusi. 
Vaba liikumine on ELi üks kallihinnalisemaid saavutusi. Hiljutises Eurobaromeetri uuringus 
leiti, et „ELi kodanikele kõige tuttavam õigus on endiselt vaba liikumise ja elamise õigus”, 
mille olemasolust on teadlikud 88% inimestest3.

Ometi on inimeste liikumisvabadust aluslepingutes sätestatud neljast vabadusest (kaupade, 
kapitali, teenuste ja inimeste vaba liikumine) kõige vähem arendatud. Kuigi pärast 
kodakondsusdirektiivi4 jõustumist on selles vallas tehtud suuri edusamme, on paljud 

                                               
1 KOM(2010) 603 lõplik
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=ET&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobaromeeter, „European Union citizenship – analytical report”, (Eurobaromeetri kiiruuring nr 294, oktoober 
2010).
4 Direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
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petitsioonid tunnistajaks sellele, et direktiivi rakendamisega on veel palju probleeme.

Mõned liikmesriigid ei tunnusta täielikult kolmandate riikide kodanikest pereliikmete õigusi.
Näiteks selgub mitmest petitsioonist, et Ühendkuningriik ei ole lubanud viisata siseneda riiki 
pereliikmetel, kes ei ole ELi kodanikud, kuigi teises liikmesriigis oli neile elamisluba 
väljastatud. Ühendkuningriigi ametiasutused on nõudnud ülemäära palju dokumente, 
käsitlenud avaldusi ülemääraste viivitustega ja jätnud originaaldokumendid tagastamata.
Pärast Euroopa Komisjoni sekkumist paljude kaebuste ja petitsioonide alusel on hakatud 
haldustavades tegema mõningaid parandusi.

Mõned riigid on väljastanud piiratud kehtivusajaga elamislube (vastuolus 
kodakondsusdirektiivi artikli 11 lõikega 1) või rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet (artiklis 
24 sätestatud põhimõte), koheldes oma territooriumil vastavalt direktiivile elavaid Euroopa 
kodanikke halvemini kui oma riigi kodanikke.

Rootsis ei vaadata üle otsuseid lükata tagasi elamisloa saamise avaldused ja seega keelatakse 
kodanikele nende õigus esmasele õiguskaitsele. Välismaal elavatel Madalmaade kodanikel on 
aga raskusi reisidokumentide uuendamisega.

Kodanikel on sageli raskusi oma sotsiaalkindlustusõiguste tundmisega, eriti seepärast, et 
asjakohased õigusaktid on keerulised, raskesti arusaadavad ja mõnikord kohaldavad 
asjaomased asutused neid valesti. Tihti juhtub, et kodanikud ei täida õigeid vorme või jäävad 
vajalike dokumentide esitamisega hiljaks, sest neid ei ole korralikult teavitatud või nad ei ole 
leidnud vajalikke juhiseid enne kodumaalt lahkumist.

Mitu petitsiooni tuli teistes ELi liikmesriikides elavatelt Ühendkuningriigi kodanikelt, kes 
kurtsid, et Ühendkuningriigi valitsus keeldus neile maksmast hüvitisi, nagu puuetega inimeste 
ülalpidamistoetus, hooldustoetus ja hooldajatoetus, hoolimata asjaolust, et Euroopa Liidu 
Kohus on need liigitanud eksporditavateks rahalisteks haigushüvitisteks1.

Ühe petitsiooni esitaja kirjeldatud juhtumi2 suhtes taotleti eelotsust, mille tulemuseks oli 
Euroopa Liidu Kohtu pöördeline otsus (C-503/09) juulis 2011. Otsustati, et sellist eelneva 
riigis viibimise testi võib kasutada ainult siis, kui puudub muu asjakohane seos 
Ühendkuningriigi sotsiaalkindlustussüsteemiga.

Euroopa Liidu Kohus pani suurt rõhku kodakondsuse mõistele ja sellega seotud õigustele.
Toonitati, et kodakondsusega seotud õigustega oleks kokkusobimatu, et liikmesriik kohtleb 
oma riigi kodanikku halvemini, sest kodanik kasutab ära aluslepingutega pakutud võimalusi.

Petitsioonikomisjon on toetanud kõnesolevat petitsiooni kindlalt selle esitamisest saadik 2008. 
aastal ja on alustanud sel teemal konstruktiivset dialoogi pädevate Briti asutuste ja Euroopa 
Komisjoniga. 2009. aasta novembris oli petitsiooni esitajal ja tema perekonnal võimalus 
osaleda komisjoni koosolekul ja selgitada täielikult oma juhtumit komisjoni liikmetele ja 

                                                                                                                                                  
liikmesriikide territooriumil, ([2004] ELT L 158/77).
1 Kohtuasi C-299/05, 18.10.2007.
2 Lucy Jane Marie Stewarti (Briti kodanik) petitsioon 0876/2008 ELi liikmesriigi kodaniku õiguse kohta saada 
teise liikmesriigi elanikuna töövõimetuspensioni.
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Euroopa Komisjoni esindusametnikele.

Ühendkuningriigi seadustes ei ole mingit viidet sellele, et endisel töötajal, kelle laps õpib 
koolis, oleks ELi seaduse järgi õigus Ühendkuningriigis elada. Selle tulemusel lükatakse 
peaaegu täiesti kindlalt ekslikult tagasi selle inimrühma hüvitisavaldused, lähtudes sellest, et 
neil pole õigust riigis elada. Nende eeskirjade kohaselt käsitletakse valesti ka Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 18 sätestatud õiguseid. Tegemist on keerulise valdkonnaga, kuid 
Euroopa Kohtu otsustest on selge, et isikul, kellel on olnud eelnevalt õigus liikmesriigis elada, 
peaks olema õigus hüvitistele samadel alustel selle liikmesriigi kodanikega.

Petitsioonide esitajad on andnud ülevaate ka nende diplomite ja kvalifikatsioonide 
tunnustamisega ning direktiivi 2005/36/EÜ1 kohatise kehva ülevõtmise või rakendamisega 
seotud probleemidest.

Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldamiseks loodud käitumisjuhendit ei tunne pädevad asutused 
hästi või ei järgi seda korralikult. Teatud juhtudel palusid asutused esitada taotlejatel lisades 
mainitud dokumentidele täiendavalt dokumente või kehtestasid sobimatud keeletestid. Mitmes
riigis kurdeti viivituste üle direktiivi ülevõtmisel. Teises liikmesriigis omandatud 
kvalifikatsiooniga apteekrid kaebasid selle üle, et neile keelati võimalus kuuluda 
Ühendkuningriigi uute apteekide juhatusse direktiivi artikli 21 lõike 4 kitsa tõlgendamise 
tõttu. Juhtum lahendati edukalt 2011. aasta teises pooles.

Riiklike ja kohalike pädevate asutuste üleküllus tekitab petitsioonide esitajates segadust, 
millisele organile tuleks oma petitsioon saata. Samuti võivad neid heidutada pikad menetlused 
ja bürokraatia.

Mitmel juhul täheldati võõrkeeleõpetajate (lettori) ilmselget diskrimineerimist kodakondsuse 
alusel Itaalias. Õpetajad on olnud aastakümneid hädas diskrimineerimisega töökoha 
stabiilsuse, karjääri arengu, pensioni ja sotsiaalkindlustuse osas. 

Petitsioonide esitajad on avaldanud muret ka selle üle, et oma vaba liikumise õigust kasutada 
tahtvad puuetega inimesed seisavad silmitsi selliste takistustega nagu vajalike 
transpordivõimaluste puudumine.

Perekonnaõiguse valdkonnas tulid peamiselt ilmsiks probleemid seoses laste hooldusõigusega 
lahutuse või teises liikmesriigis registreeritud partnerluse tunnustamise puhul.

Piiriüleste abielulahutuste puhul kaebasid petitsioonide esitajad peamiselt lahutamisega 
seotud suurte kulude, pikaleveninud menetluste ning piisava õigus- ja kohtualluvusealase 
teabe puudumise üle.

Mitmes petitsioonis kirjeldatakse perekonnaseisuaktide mittetunnustamisega seotud 
probleeme. Dokumentide tunnustamise menetlus võib olla kohutavalt aeganõudev ja kulukas, 
eriti seoses tõlkimise ja autentimisega. Mõned petitsioonide esitajad teatasid probleemidest, 
mis on seotud nende nime ülevõtmisega selle riigi kultuuri ja keele kohaselt, kuhu nad on 
kolinud. Teised kaebasid raskuste üle vastsündinud lapse registreerimisel uude elukohta.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta.
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Selgus, et Poola ametivõimud keelduvad väljastamast perekonnaseisuakte isikutele, kes 
kavatsevad teises liikmesriigis astuda samasooliste partnerlusse või abiellu.

Mitmed petitsioonid on lõpetamata juba mitmeid aastaid ning ootavad lahendusi 
probleemidele seoses vastastikku tunnustatud samasooliste paaride abielude ja partnerlustega, 
mis diskrimineerivad inimesi, rikkudes mitmeid ELi kodanikule seksuaalse orientatsiooni 
alusel antud põhiõigusi.

Inimeste kollektiivset väljasaatmist etnilise ja rahvusliku kuuluvuse tõttu on tugevalt 
kritiseeritud ja ühe peamise probleemi põhjusena on välja toodud romasid käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate puudumist.

Raport keskendub mitteametlike probleemide lahendamise võrgustike (Solvit, „Teie Euroopa” 
veebisait) tähtsusele ja vajadusele tõhustada teabevahetuspoliitikat, mille eesmärk peaks 
olema tagada, et kodanikud saaksid täiel määral kasutada aluslepingutes sätestatud õigusi.

Kuigi kodanike õigused on ELi õigusaktides selgelt sätestatud, ei peeta neist praktikas alati 
kinni. Seepärast pettuvad paljud inimesed Euroopa projektis. Petitsioonikomisjon püüab 
asetada kodanikud oma tegevuse keskmesse ja nii puudujäägid kõrvaldada. Komisjon kasutab 
hästi ära oma poliitilist mõju ja astub vahetusse dialoogi asjaomaste liikmesriikide riiklike ja 
piirkondlike asutustega ning püüab leida dialoogis tõstatatud probleemidele kiired ja 
kohtuvälised lahendused. Seal, kus on väidetavalt rikutud Euroopa õigusakte ja juhtum on 
piisavalt tõsine, et anda see Euroopa Liidu Kohtusse, teeb petitsioonikomisjon 
rikkumismenetluse algatamiseks tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga. Nii edendatakse ja 
kaitstakse petitsioonide menetlemise kaudu järjepidevalt kodanike õigusi.


