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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. peab Euroopa kodanikualgatust esimeseks otseseks demokraatlikuks vahendiks, mis 
võimaldab kodanikel aktiivselt osaleda ELi poliitika ja õigusloome kujundamises;

2. tuletab meelde, et varasemates resolutsioonides ja petitsioonikomisjoni ettevalmistatud 
iga-aastastes raportites on Euroopa Parlament osutanud kehtiva õigusraamistiku 
puudustele ja bürokraatlikule koormusele seoses Euroopa kodanikualgatuse praktilise 
toimimisega, mis on tingitud IT-toe puudumisest ja erinevast kasutamisest riiklikes 
ametiasutustes; nõuab lihtsustatud ja ühtlustatud nõudeid ja menetlusi isikuandmete 
töötlemise valdkonnas;

3. väljendab muret edukate algatuste väikse osakaalu ja uute algatuste arvu järsu vähenemise 
pärast; rõhutab, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid peavad võtma kõik vajalikud 
meetmed Euroopa kodanikualgatuse edendamiseks ja kodanike usalduse suurendamiseks 
selle vahendi suhtes; usub, et kõnealusel vahendil on siiski potentsiaal kaasata üldsust 
ning edendada dialoogi kodanike ja ELi institutsioonide vahel; peab kiiduväärseks asjaolu, 
et mõned Euroopa kodanikualgatused on suutnud avaldada mõju kohalikul tasandil;

4. on seisukohal, et Euroopa kodanikualgatuse määruse läbivaatamist tuleks kasutada 
võimalusena, et suurendada teadlikkust petitsioonimenetlusest, selgitada Euroopa 
kodanikualgatuse ja petitsioonide erinevusi ning edendada nendevahelist seost ühtlustatud 
teabe kaudu ELi institutsioonide veebisaitidel ja reklaamikampaaniates;

5. peab kahetsusväärseks selge teabe puudumist Euroopa kodanikualgatuse kohta selle 
varajastes etappides, mis viis üldise eksiarvamuseni seoses algatuse olemusega ning 
tekitas teatavat nördimust, kui esimesed Euroopa kodanikualgatused Euroopa komisjoni 
poolt tagasi lükati; tuletab meelde, et vahend peaks olema lihtne, selge ja kasutajasõbralik;

6. nõuab tõhusamat institutsioonidevahelist koostööd seoses Euroopa kodanikualgatustega, 
teabe jagamist ja toetust Euroopa kodanikualgatuse korraldajatele; nõuab tulevikus 
füüsiliselt olemasoleva ja internetipõhise kontaktpunkti loomist, mis pakub teavet, 
õigusabi, tõlketeenuseid ja rahastamist ning võiks kasutada liikmesriikides asuvate 
kontaktkeskuse Europe Direct kontaktpunktide ning Euroopa Komisjoni esinduste ja 
Euroopa Parlamendi infobüroode vahendeid; on seisukohal, et selline korraldus tooks 
Euroopa kodanikualgatuse projekti kodanikele lähemale;

7. kutsub komisjoni üles tagama otsustusprotsessi läbipaistvust ning täpsustama 
vastuvõetavaks tunnistamise menetlust; palub komisjonil reageerida edukatele Euroopa 
kodanikualgatustele konkreetsemate meetmetega;

8. kutsub komisjoni üles parandama veebipõhise allkirjade kogumise süsteemi tarkvara ning 
tegema seda juurdepääsetavaks puuetega inimestele, võimaldama elektroonilist 
allkirjastamist ja e-posti aadresside kogumist ning kasutama teiste edukate veebipõhiste 
kampaaniaplatvormide eeskuju järgides uusimaid veebipõhiseid kampaaniavorme; kutsub 
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komisjoni üles toetama avaliku Euroopa kodanikualgatuse rakenduse loomist 
mobiilsidevahenditele;

9. palub komisjonil uurida ettepanekuid Euroopa isikutunnistuse loomiseks, mis peaks 
vastama ka Euroopa kodanikualgatuse määruse nõuetele allkirjade kogumise osas;

10. palub komisjonil esitada ettepanekud kodanike täielike valimisnimekirjade koostamise 
kohta;

11. palub komisjonil määruse tulevase läbivaatamise käigus kaaluda ettepanekut lubada 
Euroopa kodanikualgatusi, mis nõuavad aluslepingu muutmist vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklile 48;

12. tuletab meelde, et pädev komisjon korraldab praegu kuulamisi seoses edukate Euroopa 
kodanikualgatustega vastavalt algatuste teemale ning sellesse on kaasatud ka 
petitsioonikomisjon; teeb ettepaneku, et petitsioonikomisjon võiks kuulamiste 
korraldamise üle võtta, olles kodanikega suhtlemise valdkonnas ulatuslike kogemustega 
neutraalne foorum.


