
Kerää miljoona allekirjoitusta ja vaadi EU:lta uutta lakia – se on mahdollista kaikille EU:n
kansalaisille. Kuulostaako hankalalta? Päinvastoin. Aloitteen tekeminen on todella helppoa, kun
seuraat näitä seitsemää askelta.

Aloitteen on käsiteltävä EU:hun liittyvää aihetta, joka kuuluu Euroopan komission toimivaltaan. Siten se
ei voi käsitellä esimerkiksi EU:n perussopimusten muuttamista. Aloite ei saa olla oikeuden
väärinkäyttöä, aiheeton tai haitantekotarkoituksessa tehty.
Etkö ole varma, kuuluuko aiheesi komission toimivaltaan? Sinun ei tarvitse huolehtia siitä, sillä komissio
ilmoittaa sinulle asiasta, ennen kuin alat kerätä allekirjoituksia.

Vaihe #1
Muodosta kansalaistoimikunta!

Toimikunnassa on oltava vähintään seitsemän henkilöä seitsemästä eri maasta.
Toimikunnan jäsenten on oltava EU:n kansalaisia ja vähintään 18 vuoden ikäisiä (Itävallassa vähintään
16 vuoden ikäisiä). Toimikunnan muodostamiseen tarvittavien seitsemän henkilön joukossa ei voi olla
Euroopan parlamentin jäseniä.
Toimikunnan perustaja ei voi olla järjestö, mutta järjestö voi tukea asiaasi. Lisätietoja löytyy asetuksesta
(8. artikla).

Vaihe #2
Rekisteröi aloitteesi!

Ja odota sitten Euroopan komission hyväksyntää.
Voit rekisteröidä aloitteen millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä
Ilmoita ensin perustiedot: aloitteen nimi, lyhyt yhteenveto aiheesta, viittaus EU:n perussopimuksiin,
kansalaistoimikunnan yhteystiedot.
Euroopan komissio ilmoittaa kahden kuukauden kuluessa, täyttyvätkö aloitteen perusedellytykset. Aloite
julkaistaan verkossa olevassa sähköisessä rekisterissä.
Lisätietoja löytyy asetuksesta (10. artikla)

Vaihe #3
Aloita allekirjoitusten kerääminen.

Voit kerätä niitä paperilla tai verkossa. Komissio aikoo tarjota maksuttoman avoimen lähdekoodin
ohjelmiston internetissä tapahtuvaa nimien keräämistä varten.
Allekirjoitusten lisäksi vaadittavat tiedot (mm. nimi, osoite, kansallisuus) vaihtelevat allekirjoitukset
tarkastavan EU:n valtion mukaan.
Muista tarkistaa kansalliset vaatimukset!
Allekirjoitusten kerääminen yhdestä maasta ei riitä, vaan allekirjoittajia on oltava vähintään neljäsosasta
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jäsenvaltioita. Jäsenvaltioita on tällä hetkellä 28, joten sinun on kerättävä allekirjoituksia ainakin
seitsemästä maasta.
Jokaisesta jäsenvaltiosta kerättyjen allekirjoittajien määrän on ylitettävä tietty vähimmäismäärä.
Vähimmäismäärä saadaan kertomalla maasta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten määrä luvulla
750. (sivulla 10).

Vaihe #4
Onneksi olkoon, sinulla on miljoona allekirjoitusta!

Toimita allekirjoitukset tarkistettavaksi ja vahvistettavaksi kullekin EU:n jäsenvaltiolle, josta ne on
kerätty. Tämän jälkeen saat kyseisiltä jäsenvaltioilta todistukset.
Lisätietoja löytyy asetuksesta (18. artikla)

Vaihe #5
Kun allekirjoitukset on tarkistettu ja olet saanut todistukset jäsenvaltioilta, lähetä allekirjoitukset
Euroopan komissiolle.

Sinun on myös annettava tietoa kansalaisaloitteen tukijoista ja rahoituslähteistä. Komissio julkaisee nämä
tiedot verkkosivustollaan.
Lisätietoja löytyy asetuksesta (19. artikla)

Vaihe #6
Tässä on tilaisuutesi!

Saat esitellä aloitteen Euroopan komissiolle, ja lisäksi Euroopan parlamentti järjestää julkisen
kuulemisen.
Lisätietoja julkisista kuulemisista parlamentissa

Vaihe #7
Tehtävä suoritettu! Euroopan komissio ilmoittaa sinulle, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Se ilmoittaa, mihin toimiin se aikoo ryhtyä, ja huolehtii menettelyn avoimuudesta. Kaikki aloitetta
koskevat tiedot tulevat julkisiksi. Euroopan komissio voi ehdottaa uutta lakia ja toimittaa sen Euroopan
parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.
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