
PR\1054854ET.doc PE552.021v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2014–2019

Põhiseaduskomisjon

2014/2257(INI)

19.3.2015

RAPORTI PROJEKT

Euroopa kodanikualgatuse kohta
(2014/2257(INI))

Põhiseaduskomisjon

Raportöör: György Schöpflin

Arvamuse koostaja (*):
Beatriz Becerra Basterrechea, Petitsioonikomisjon

(*) Kaasatud komisjonid – kodukorra artikkel 54



PE552.021v01-00 2/6 PR\1054854ET.doc

ET

PR_INI

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3



PR\1054854ET.doc 3/6 PE552.021v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa kodanikualgatuse kohta
(2014/2257(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõiget 4 ja Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 24 lõiget 1,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse kohta (COM(2010)0119 – C7-
0089/2010 – 2010/0074(COD)),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 211/2011 
kodanikualgatuse kohta,

– võttes arvesse 26. veebruaril 2015 toimunud avalikku kuulamist kodanikualgatuse 
kohta, mille korraldas põhiseaduskomisjon koos petitsioonikomisjoniga,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi poliitikaosakonna C 2014. aastal avaldatud uuringut 
„Euroopa kodanikualgatus – rakendamise esimesed õppetunnid”,

– võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 4. märtsi 2015. aasta otsust lõpetada Euroopa 
Komisjoni puudutav omaalgatuslik uurimine (OI/9/2013/TN),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 2015. aasta veebruaris valminud 
uuringut „Euroopa kodanikualgatuse rakendamine”,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni 1. aprilli 2015. aasta aruannet Euroopa 
kodanikualgatuse kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning väliskomisjoni ja petitsioonikomisjoni 
arvamusi (A8-0000/2015),

A. arvestades, et Euroopa kodanikualgatus on osalusdemokraatia eriline ja uudne vahend 
Euroopa Liidus ning parimate tulemuste saavutamiseks tuleb selle potentsiaal täielikult 
ära kasutada ning seda edendada;

B. arvestades, et kuna määruse 211/2011 kohaldamisest 1. aprillil 2012 on möödunud kolm 
aastat, tuleb selle rakendamist hinnata, et tuvastada võimalikud puudused ja esitada 
sobivaid lahendusi selle koheseks läbivaatamiseks; 

C. arvestades, et enamik Euroopa kodanikualgatuste korraldajatest on kogenud algatuse 
organiseerimisel mitmeid raskusi, nii praktilisest kui ka õiguslikust küljest, ning 
arvestades, et mitmete tagasilükatud kodanikulagatuste korraldajad on komisjoni otsuse 
hiljem Euroopa Kohtusse kaevanud, nagu on selgunud laialdastest kontaktidest 
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kodanikuühiskonnaga ja kodanikualgatuste uurimisest;

D. arvestades, et mitmed institutsioonid, vabaühendused, eksperdirühmad ja 
kodanikuühiskonna rühmad on arutanud mitmesuguseid puudujääke kodanikualgatuste 
korraldamisel ja pakkunud võimalikke lahendusi;

1. rõhutab, et kodanikualgatus on kodanike jaoks eriline võimalus määratleda ja 
väljendada oma soove ning taotleda ELi vastavaid meetmeid ning et seda tuleb 
julgustada, täiustada ja toetada; rõhutab lisaks, et emakeele kasutamine on 
kodanikuõigus ning et seega peaksid kõik Euroopa kodanikualgatusega seotud 
tegevused olema võimalikud isiku emakeeles;

2. palub, et Euroopa Komisjon annaks Euroopa kodanikualgatuse organiseerijatele 
kontaktkeskuse Europe Direct kaudu võimalikult palju juhiseid, eriti õigusküsimustes, 
et nad oleksid neile avatud võimalustest teadlikud ega taotleks eksikombel 
kodanikualgatust, mis on väljaspool komisjoni volitusi, või delegeeriks nõustamise 
mõnele sõltumatule ettevõttele või organile, et vältida huvide konflikti komisjonis 
endas; märgib siiski, et vastavalt Lissaboni lepingule võivad Euroopa 
kodanikualgatusega tõstatatud teemad mitte olla täielikult komisjoni pädevuses; leiab 
lisaks, et komisjon peaks kaaluma spetsiaalse Euroopa kodanikualgatuse büroo avamist 
igas liikmesriigis;

3. rõhutab, et on vaja anda detailsemaid juhiseid õigusliku aluse tõlgendamiseks ja rohkem 
teavet andmekaitsekohustuste kohta igas liikmesriigis, kus korraldajad oma kampaaniat 
läbi viivad, samuti teavitada korraldajaid kindlustuse sõlmimise võimalusest;

4. rõhutab, et määruse 211/2011 artiklis 4 on sätestatud, et „kui komisjon keeldub 
kavandatud kodanikualgatust registreerimast, peab ta korraldajaid teavitama keeldumise 
põhjustest ja kõigist neile kättesaadavatest võimalikest kohtulikest ja kohtuvälistest 
õiguskaitsevahenditest”; tunnistab sellega seoses, et paljud korraldajad on kaevanud, et 
nad ei ole saanud oma kaebusele kodanikualgatuse tagasilükkamise kohta 
üksikasjalikke ja ammendavaid põhjendusi, ning kutsub komisjoni üles selgitama 
keeldumise põhjuseid nii üksikasjalikult kui võimalik ja suunama korraldajaid 
võimaliku lahenduse poole;

5. kutsub komisjoni üles kaaluma, kas oleks võimalik registreerida ainult osa 
kodanikualgatusest, kui see ei kuulu tervikuna komisjoni pädevusse, ning teavitada 
korraldajaid registreerimise ajal sellest, missuguse osa nad saaksid registreerida;

6. palub, et komisjon muudaks veebipõhise allkirjade kogumise tarkvara 
kasutajasõbralikumaks ning pakuks allkirjade veebis säilitamiseks alaliselt tasuta oma 
servereid;

7. palub, et komisjon muudaks praegust korda, mille kohaselt algab allkirjade kogumise 
periood kohe pärast registreerimist, ning võimaldaks korraldajatel selle alguse ise 
otsustada;

8. peab tervitatavaks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ettepanekut võimaldada 
Euroopa kodanikualgatuse tekstide tasuta tõlget, et vähendada kodanikualgatuse 
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organiseerimise kulusid, ning kutsub üles looma vastavat tegevusraamistikku; 

9. leiab, et korraldajate jaoks on liiga keeruline esitada erinevaid isikuandmeid 
kodanikualgatuse toetuseks 28 liikmesriigis, nagu on sätestatud määruses 211/2011 
mitmete siseriiklike sätete alusel, ning soovitab kaaluda ELi digitaalse kodakondsuse 
kasutuselevõtmist; palub seepärast komisjonil seda võimalust digitaalses tegevuskavas 
uurida;

10. tunnistab, et korraldajate isiklik vastutus seoses andmekaitsega allakirjutanute 
isikuandmete kogumisel on tundlik probleem, ning teeb ettepaneku vähendada 
nõutavate andmete ulatust või laiendada vastutust vabatahtlikele kampaania 
korraldajatele, samuti muuta määruse 211/2011 artikli 13 sõnastust, täpsustamaks, et 
isiklik vastutus ei ole piiramatu; soovitab selleks juhinduda Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/99/EÜ (keskkonna kaitsmise kohta 
kriminaalõiguse kaudu) artiklist 3, sätestamaks, et korraldajad vastutavad tegude eest,
mis „on toime pandud tahtlikult või vähemalt raske hooletuse tagajärjel”;

11. soovitab pikendada liikmesriikidele veebipõhise allkirjade kogumise süsteemi 
kontrollimiseks antud aega kahe kuuni (ühe kuu asemel) ning korraldajate 
toetusavalduste kogumise aega 18 kuuni (12 kuu asemel);

12. palub, et liikmesriigid ilmutaksid kontrollimisel paindlikkust, kui nad saavad 
toetusavaldusi Euroopa kodanikualgatusele, mis on kogunud vaevu üle nõutava miljoni 
allkirja, et neid saaks esitada;

13. kutsub komisjoni üles vaatama läbi määruse 211/2011 artikli 10 punkti c sõnastus, et 
võimaldada eduka Euroopa kodanikualgatuse nõuetekohaseid järelmeetmeid, sealhulgas 
arutelu parlamendi täiskogu istungil ja sellele järgnevat hääletust kodanikualgatuse üle; 
nõuab, et komisjon alustaks edukate Euroopa kodanikualgatuste alusel õigusakti 
koostamist 12 kuu jooksul alates nende vastuvõtmisest;

14. on seisukohal, et Euroopa kodanikualgatuse poliitilise mõõtme rõhutamiseks peaks 
määruse 211/2011 artikli 11 alusel toimuv avalik kuulamine olema organiseeritud nii, et 
korraldajad saaksid pidada Euroopa Parlamendi liikmetega dialoogi; rõhutab, et 
Euroopa kodanikualgatuse teemailisi kuulamisi peaks korraldama sõltumatu komisjon, 
mis ei ole algatuse teema eest peamiselt vastutav;

15. kutsub komisjoni üles uurima võimalusi rahastada Euroopa kodanikualgatusi ELi 
eelarvest selliste Euroopa programmide kaudu nagu „Kodanike Euroopa” ning õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm, arvestades reaalset vajadust rahalise 
toetuse järele kodanikualgatuste korraldamisel ning asjaolu, et ELi eelarvesse on 
esitatud selleks hulgaliselt muudatusettepanekuid;

16. väljendab heameelt komisjoni 1. aprilli 2015. aasta aruande üle Euroopa 
kodanikualgatuse teemal ja palub komisjonil selle vahendi läbivaatamisel tagada, et kui 
Euroopa kodanikualgatus on tunnistatud edukalt lõpule viiduks, rakendataks kõiki 
vajalikke õigusmeetmeid;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
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ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


