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TARKISTUKSET 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 

toimielinasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan unionista tehdyllä 

sopimuksella (SEU) vahvistetaan unionin 

kansalaisuuden merkitystä ja edistetään 

unionin demokraattista toimintaa muun 

muassa määräämällä, että kaikilla unionin 

kansalaisilla on oikeus osallistua 

demokratian toteuttamiseen unionissa. 

Eurooppalainen kansalaisaloite on unionin 

osallistavan demokratian väline, joka antaa 

kansalaisille mahdollisuuden kääntyä 

suoraan komission puoleen ja pyytää sitä 

tekemään perussopimusten soveltamista 

koskeva ehdotus unionin säädökseksi, mikä 

on samanlainen oikeus kuin Euroopan 

parlamentille annetaan Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

225 artiklassa ja neuvostolle SEUT-

sopimuksen 241 artiklassa. 

(1) Euroopan unionista tehdyllä 

sopimuksella (SEU) vahvistetaan unionin 

kansalaisuuden merkitystä ja edistetään 

unionin demokraattista toimintaa muun 

muassa määräämällä, että kaikilla unionin 

kansalaisilla on oikeus osallistua 

demokratian toteuttamiseen unionissa. 

Eurooppalainen kansalaisaloite on unionin 

osallistavan suoran demokratian väline, 

joka antaa kansalaisille mahdollisuuden 

kääntyä suoraan komission puoleen ja 

pyytää sitä tekemään perussopimusten 

soveltamista koskeva ehdotus unionin 

säädökseksi, mikä on samanlainen oikeus 

kuin Euroopan parlamentille annetaan 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 225 artiklassa ja 

neuvostolle SEUT-sopimuksen 241 

artiklassa. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 

eurooppalaisen kansalaisaloitteen 

tekemistä varten vaadittavien menettelyjen 

ja edellytysten olisi oltava selkeitä, 

yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja 

oikeasuhteisia välineen luonteeseen 

nähden. Niillä olisi saavutettava oikeuksien 

ja velvollisuuksien välinen sopiva 

(6) Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 

eurooppalaisen kansalaisaloitteen 

tekemistä varten vaadittavien menettelyjen 

ja edellytysten olisi oltava tehokkaita, 

selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä 

ja oikeasuhteisia välineen luonteeseen 

nähden. Niillä olisi saavutettava oikeuksien 

ja velvollisuuksien välinen sopiva 
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tasapaino. tasapaino. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Jotta voidaan parantaa 

eurooppalaisen kansalaisaloitteen 

käyttömahdollisuutta ja antaa tukea 

kansalaisille ja järjestäjille, komission olisi 

tarjottava järjestäjille tiedotusta ja 

avunantoa sekä asetettava saataville 

yhteistyöalusta, joka tarjoaa asiaa koskevan 

keskustelufoorumin sekä tietoja ja 

neuvontaa eurooppalaisesta 

kansalaisaloitteesta. Eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen tuomiseksi lähemmäs 

kansalaisia jäsenvaltioiden olisi 

perustettava alueelleen vähintään yksi 

yhteyspiste tietojen ja avun antamiseksi 

kansalaisille eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen yhteydessä. 

(13) Jotta voidaan parantaa 

eurooppalaisen kansalaisaloitteen 

käyttömahdollisuutta ja antaa tukea 

kansalaisille ja järjestäjille, komission olisi 

tarjottava järjestäjille selkeää, täsmällistä 

ja kattavaa tiedotusta sekä oikeudellista ja 

käytännöllistä avunantoa sekä asetettava 

julkisesti saataville yhteistyöalusta, joka 

tarjoaa asiaa koskevan keskustelufoorumin 

sekä tietoja ja neuvontaa eurooppalaisesta 

kansalaisaloitteesta. Eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen tuomiseksi lähemmäs 

kansalaisia jäsenvaltioiden olisi 

perustettava alueelleen vähintään yksi 

yhteyspiste myös vammaisten henkilöiden 

saataville tietojen ja oikeudellisen sekä 

käytännöllisen avun antamiseksi 

kansalaisille eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen yhteydessä. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Jotta voidaan parantaa 

eurooppalaisen kansalaisaloitteen 

käyttömahdollisuutta ja ottaen huomioon, 

että eurooppalaista kansalaisaloitetta varten 

vaadittavien menettelyjen ja edellytysten 

olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, 

käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia, on 

aiheellista rekisteröidä aloite osittain 

tapauksissa, joissa vain osa tai osia 

aloitteesta täyttää vaatimukset 

rekisteröimiseksi tämän asetuksen 

(16) Jotta voidaan tehostaa ja parantaa 

eurooppalaisen kansalaisaloitteen 

käyttömahdollisuutta ja ottaen huomioon, 

että eurooppalaista kansalaisaloitetta varten 

vaadittavien menettelyjen ja edellytysten 

olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, 

käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia, on 

aiheellista rekisteröidä aloite osittain 

tapauksissa, joissa vain osa tai osia 

aloitteesta täyttää vaatimukset 

rekisteröimiseksi tämän asetuksen 
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mukaisesti. Aloitteet olisi rekisteröitävä 

osittain, jos merkittävä osa aloitteesta – 

mukaan lukien sen päätavoitteet – ei 

selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä 

ehdotus unionin säädökseksi 

perussopimusten soveltamiseksi ja kaikki 

muut rekisteröinnin vaatimukset täyttyvät.  

Olisi varmistettava selkeys ja avoimuus 

osittaisen rekisteröinnin laajuuden suhteen, 

ja potentiaalisille allekirjoittajille olisi 

tiedotettava rekisteröinnin laajuudesta ja 

siitä, että tuenilmauksia kerätään 

ainoastaan suhteessa rekisteröinnin 

laajuuteen. 

mukaisesti. Aloitteet olisi rekisteröitävä 

osittain, jos merkittävä osa aloitteesta – 

mukaan lukien sen päätavoitteet – ei 

selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä 

ehdotus unionin säädökseksi 

perussopimusten soveltamiseksi ja kaikki 

muut rekisteröinnin vaatimukset täyttyvät.  

Olisi varmistettava selkeys ja avoimuus 

osittaisen rekisteröinnin laajuuden suhteen, 

ja potentiaalisille allekirjoittajille olisi 

tiedotettava rekisteröinnin laajuudesta ja 

siitä, että tuenilmauksia kerätään 

ainoastaan suhteessa rekisteröinnin 

laajuuteen. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) sitä on tukenut vähintään miljoona 

allekirjoittajaa vähintään neljäsosasta 

jäsenvaltioita. 

a) sitä on tukenut vähintään miljoona 

allekirjoittajaa vähintään viidestä 

jäsenvaltiosta. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) vähintään neljäsosassa 

jäsenvaltioita allekirjoittajia on vähintään 

liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä, 

joka on kustakin jäsenvaltiosta valittujen 

Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärä, 

kerrottuna 750:llä, aloitteen 

rekisteröintiajankohtana. 

b) vähintään viidessä jäsenvaltiossa 

allekirjoittajia on vähintään liitteessä I 

vahvistettu vähimmäismäärä, joka on 

kustakin jäsenvaltiosta valittujen Euroopan 

parlamentin jäsenten lukumäärä, kerrottuna 

750:llä, aloitteen rekisteröintiajankohtana. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio tarjoaa pyynnöstä 

kansalaisille ja järjestäjäryhmille 

eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen 

liittyvää tiedotusta ja avunantoa. 

1. Komissio tarjoaa pyynnöstä 

kansalaisille ja järjestäjäryhmille 

eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen 

liittyvää selkeää, täsmällistä ja kattavaa 

tiedotusta ja avunantoa. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Verkkoyhteistyöalustan on oltava 

käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen 

vammaisille. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio asettaa saataville 

sähköisen rekisterin, jäljempänä ’rekisteri’, 

jonka avulla järjestäjäryhmät voivat 

hallinnoida aloitettaan koko menettelyn 

ajan. Rekisteri koostuu julkisesta 

verkkosivustosta, jolla on tietoa 

eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 

yleisesti sekä tietoja yksittäisistä aloitteista 

ja niiden tilanteesta. 

3. Komissio asettaa julkisesti 

saataville sähköisen rekisterin, jäljempänä 

’rekisteri’, jonka avulla järjestäjäryhmät 

voivat hallinnoida aloitettaan koko 

menettelyn ajan. Rekisteri koostuu helposti 

ja tuloksekkaasti saatavilla olevasta 

julkisesta verkkosivustosta, joka antaa 

selkeää, täsmällistä ja kattavaa tietoa 

eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 

yleisesti ja erityisesti aloitteen jokaista 

vaihetta koskevista yksityiskohdista, 

toteutettavista toimista ja kunkin aloitteen 

tilanteesta varoittaen määräajan 

lähestymisestä, sekä tietoja yksittäisistä 

aloitteista ja niiden tilanteesta. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Järjestäjäryhmille on ilmoitettava 

heti, kun käännetty versio aloitteesta on 

saatavilla, ja jos se sisältää 

epätarkkuuksia, järjestäjäryhmien on 

korjattava ne ja ilmoitettava asiasta 

komissiolle viipymättä. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Kun komissio on rekisteröinyt 

aloitteen 6 artiklan mukaisesti, se toimittaa 

käännöksen aloitteen sisällöstä kaikilla 

unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi 

rekisterissä ja tuenilmausten keräämiseksi 

tämän asetuksen mukaisesti. 

Järjestäjäryhmä voi lisäksi toimittaa 

liitteestä käännöksen kaikilla unionin 

virallisilla kielillä julkaistavaksi 

rekisterissä sekä tapauksen mukaan 

käännöksen liitteessä II tarkoitetusta 

säädösluonnoksesta, joka on esitetty 6 

artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

4. Kun komissio on rekisteröinyt 

aloitteen 6 artiklan mukaisesti, se toimittaa 

käännöksen aloitteen sisällöstä kaikilla 

unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi 

rekisterissä ja tuenilmausten keräämiseksi 

tämän asetuksen mukaisesti. 

Järjestäjäryhmä voi lisäksi toimittaa 

liitteestä käännöksen kaikilla unionin 

virallisilla kielillä julkaistavaksi 

rekisterissä sekä käännöksen liitteessä II 

tarkoitetusta säädösluonnoksesta, joka on 

esitetty 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 

yksi tai useampia yhteyspisteitä tietojen ja 

avun antamiseksi järjestäjäryhmille 

eurooppalaisen kansalaisaloitteen 

laatimisen yhteydessä. 

6. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 

yksi tai useampia myös vammaisten 

henkilöiden saatavilla olevia 
yhteyspisteitä ja tiedotettava niistä tietojen 

ja oikeudellisen sekä käytännöllisen avun 

antamiseksi järjestäjäryhmille 

eurooppalaisen kansalaisaloitteen 

laatimisen yhteydessä. 
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Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Jäsenvaltioiden on kannustettava 

kansallisia, alueellisia ja paikallisia 

viranomaisia toimittamaan 

kansalaisilleen tietoja eurooppalaisesta 

kansalaisaloitteesta. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Aloitteen valmistelijana ja 

hallinnoijana on oltava vähintään 

seitsemästä luonnollisesta henkilöstä 

koostuva ryhmä, jäljempänä 

’järjestäjäryhmä’. Euroopan parlamentin 

jäseniä ei oteta huomioon tätä 

vähimmäismäärää laskettaessa. 

1. Aloitteen valmistelijana ja 

hallinnoijana on oltava vähintään viidestä 

luonnollisesta henkilöstä koostuva ryhmä, 

jäljempänä ’järjestäjäryhmä’. Euroopan 

parlamentin jäseniä ei oteta huomioon tätä 

vähimmäismäärää laskettaessa. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Järjestäjäryhmän jäseninä on oltava 

Euroopan unionin kansalaisia, jotka ovat 

ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään 

Euroopan parlamentin vaaleissa, vähintään 

seitsemästä eri jäsenvaltiosta. 

2. Järjestäjäryhmän jäseninä on oltava 

Euroopan unionin kansalaisia, jotka ovat 

ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään 

Euroopan parlamentin vaaleissa, vähintään 

viidestä eri jäsenvaltiosta. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Ennen aloitteen toimittamista 

järjestäjät voivat pyytää alustavan 

pikatarkastuksen tekemistä toimitettavan 

aloitteen sopivuudesta. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Järjestäjäryhmän on toimitettava 

rekisteröintipyyntö komissiolle rekisterin 

välityksellä. 

Järjestäjäryhmän on toimitettava 

rekisteröintipyyntö komissiolle 

rekisteröintialustan välityksellä. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jos yksi tai useampi a–e alakohdassa 

säädetyistä vaatimuksista ei täyty, komissio 

epää aloitteen rekisteröinnin, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 4 ja 5 kohdan 

soveltamista. 

Jos yksi tai useampi a–d alakohdassa 

säädetyistä vaatimuksista ei täyty, komissio 

epää aloitteen rekisteröinnin, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 4 ja 5 kohdan 

soveltamista. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Jos komissio katsoo, että aloite tai sen 

osat eivät kuulu sen toimivaltaan, 

komissio ilmoittaa järjestäjäryhmälle 

päätelmänsä, ja syyt siihen. 

 

Tarkistus  20 
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Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tässä tapauksessa järjestäjäryhmä voi joko 

muuttaa aloitetta komission arvion 

huomioon ottamiseksi varmistaakseen, 

että aloite on 3 kohdan c alakohdassa 

säädetyn vaatimuksen mukainen, tai 

peruuttaa alkuperäisen aloitteensa. 

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava 

komissiolle valinnastaan kuukauden 

kuluessa komissio arvion ja sen 

perustelujen vastaanottamisesta sekä 

tapauksen mukaan toimitettava liitteessä II 

tarkoitettujen tietojen muutokset 

alkuperäisen aloitteen korvaamiseksi. 

Tässä tapauksessa järjestäjäryhmä voi joko 

muuttaa aloitetta komission tietojen 

huomioon ottamiseksi tai jopa säilyttää tai 

peruuttaa alkuperäisen aloitteensa. 

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava 

komissiolle valinnastaan kuukauden 

kuluessa komission tietojen ja sen 

perustelujen vastaanottamisesta sekä 

tapauksen mukaan toimitettava liitteessä II 

tarkoitettujen tietojen muutokset 

alkuperäisen aloitteen korvaamiseksi. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) se rekisteröi aloitteen osittain, jos 

merkittävä osa aloitetta – sen päätavoitteet 

mukaan lukien – ei selvästi ylitä komission 

toimivaltaa tehdä ehdotus unionin 

säädökseksi perussopimusten 

soveltamiseksi; 

b) se rekisteröi aloitteen osittain, jos 

merkittävä osa aloitetta – sen päätavoitteet 

mukaan lukien – ei selvästi ylitä komission 

toimivaltaa tehdä ehdotus unionin 

säädökseksi perussopimusten 

soveltamiseksi, ja mahdollisuuksien 

mukaan annetaan mahdollisuus 

mukauttaa ehdotuksen muuta osaa 

kohtuullisen ajan kuluessa, jotta sen 

voidaan katsoa kuuluvan komission 

toimivaltaan; 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 8 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

8. Komissio ilmoittaa Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

8. Komissio ilmoittaa Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
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talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle aloitteen rekisteröinnistä. 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle sekä kansallisille 

parlamenteille aloitteen rekisteröinnistä 

selkeästi, ymmärrettävästi ja 

yksityiskohtaisesti. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kaikki tuenilmaukset on kerättävä enintään 

12 kuukauden kuluessa järjestäjäryhmän 

valitsemasta päivämäärästä, jäljempänä 

’keruuaika’, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 11 artiklan 6 kohdan 

soveltamista. Edellä mainittu päivämäärä 

saa olla enintään kolmen kuukauden 

kuluttua siitä, kun aloite on rekisteröity 6 

artiklan mukaisesti. 

Kaikki tuenilmaukset on kerättävä enintään 

12 kuukauden kuluessa järjestäjäryhmän 

valitsemasta päivämäärästä, jäljempänä 

’keruuaika’, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 11 artiklan 6 kohdan 

soveltamista. Edellä mainittu päivämäärä 

saa olla enintään kuuden kuukauden 

kuluttua siitä, kun aloite on rekisteröity 6 

artiklan mukaisesti. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio ilmoittaa keruuajan 

alkamisen ja päättymisen rekisterissä. 

2. Komissio ilmoittaa keruuajan 

alkamisen ja päättymisen rekisterissä. Yksi 

kuukausi ennen tuenilmausten 

keräämisen päättymistä komissio 

ilmoittaa asiasta järjestäjäryhmälle. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Kerättäessä henkilötietoja tässä 

direktiivissä tarkoitettua asetusta varten 

on noudatettava asetuksen (EU) 2016/679 
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säännöksiä. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tuenilmausten verkossa toteutettavaa 

keräämistä varten komissio perustaa 1 

päivään tammikuuta 2020 mennessä 

keskitetyn verkossa toteutettavan 

keruujärjestelmän ja huolehtii sen 

toiminnasta 10 päivänä tammikuuta 2017 

annetun komission päätöksen (EU, 

Euratom) 2017/46 mukaisesti. 

Tuenilmausten verkossa toteutettavaa 

keräämistä varten komissio perustaa 1 

päivään tammikuuta 2020 mennessä 

keskitetyn verkossa toteutettavan 

keruujärjestelmän ja huolehtii sen 

toiminnasta 10 päivänä tammikuuta 2017 

annetun komission päätöksen (EU, 

Euratom) 2017/46 mukaisesti, ellei 

asetuksesta (EU) 2016/679 muuta johdu. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Keskitetyn verkossa toteutettavan 

keruujärjestelmän on oltava vammaisten 

henkilöiden saatavilla. 

Keskitetyn verkossa toteutettavan 

keruujärjestelmän on oltava 

käyttäjäystävällinen ja vammaisten 

henkilöiden saatavilla. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yksittäisellä verkossa toteutettavalla 

keruujärjestelmällä kerätyt tiedot on 

säilytettävä jäsenvaltion alueella. 

Yksittäisellä verkossa toteutettavalla 

keruujärjestelmällä kerätyt tiedot on 

säilytettävä jäsenvaltion alueella, ellei 

asetuksesta (EU) 2016/679 muuta johdu. 

 

Tarkistus  29 
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Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kun komissio vastaanottaa pätevän 

aloitteen, jonka tuenilmaukset on kerätty ja 

vahvistettu 8–12 artiklan mukaisesti, se 

julkaisee viipymättä asiaa koskevan 

ilmoituksen rekisterissä ja toimittaa 

aloitteen Euroopan parlamentille, 

neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. 

1. Kun komissio vastaanottaa pätevän 

aloitteen, jonka tuenilmaukset on kerätty ja 

vahvistettu 8–12 artiklan mukaisesti, se 

julkaisee viipymättä asiaa koskevan 

ilmoituksen rekisterissä ja toimittaa 

aloitteen Euroopan parlamentille, 

neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 

sekä kansallisille parlamenteille. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa viiden kuukauden kuluessa 

14 artiklan 1 kohdan mukaisesta aloitteen 

julkaisemisesta ja 14 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetusta julkisesta kuulemisesta 

tiedonannon, jossa esitetään komission 

oikeudelliset ja poliittiset päätelmät 

aloitteesta, toimet, joita komissio 

mahdollisesti aikoo toteuttaa, ja perustelut 

toimien toteuttamiselle tai toteuttamatta 

jättämiselle. 

Komissio antaa viiden kuukauden kuluessa 

14 artiklan 1 kohdan mukaisesta aloitteen 

julkaisemisesta ja 14 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetusta julkisesta kuulemisesta 

tiedonannon, jossa esitetään komission 

oikeudelliset ja poliittiset päätelmät 

aloitteesta, toimet, joita komissio 

mahdollisesti aikoo toteuttaa, ja perustelut 

toimien toteuttamiselle tai toteuttamatta 

jättämiselle. Tällaiset syyt on perusteltava 

asianmukaisesti ja selitettävä selvästi, 

helppotajuisesti ja yksityiskohtaisesti. 

Komissio voi pyytää Euroopan unionin 

tuomioistuimelta aloitteen oikeudellisista 

näkökohdista lausunnon, joka on 

toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. 

Jos komissio ei aio ryhtyä toimiin, se 

ilmoittaa järjestäjäryhmälle 

mahdollisuuksista toimittaa aloite 

vetoomusvaliokunnalle, jotta ryhmän 

työtä voidaan jatkaa. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 
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15 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 15 a artikla  

 Jatkotoimet 

 1.  Kun aloite on rekisteröity 

täysimääräisesti ja tehokkaasti, komission 

on toteutettava asianmukaisia 

lainsäädäntötoimia, kun  

 a) kaikki menettelylliset vaatimukset 

aloitteen rekisteröimiseksi tämän 

asetuksen mukaisesti on täytetty; 

 b)  parlamentti tai neuvosto eivät ole 

vastustaneet aloitetta 3 kuukauden 

kuluessa sen virallisesta rekisteröinnistä; 

 c)  komission tekemässä arvioinnissa 

on selvästi yksilöity tarve käsitellä unionin 

lainsäädännön erityisiä aloja 

rekisteröidyn aloitteen sisällön 

mukaisesti. 

 2.  Komissio toteuttaa toimenpiteitä 

enintään vuoden ajan sen jälkeen, kun 

aloite on virallisesti rekisteröity, ja 

toimittaa kaikki lainsäädäntötoimia 

koskevat ehdotukset neuvostolle ja 

parlamentille. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava 

rekisterissä ja tarpeen mukaan kampanjan 

verkkosivustolla julkaistaviksi tiedot 

aloitteen tuki- ja rahoituslähteistä, jos 

summa on yli 500 euroa tukijaa kohden. 

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava 

rekisterissä ja tarpeen mukaan kampanjan 

verkkosivustolla julkaistaviksi selkeät, 

täsmälliset ja kattavat tiedot aloitteen tuki- 

ja rahoituslähteistä, jos summa on yli 500 

euroa tukijaa kohden. 

 

Tarkistus  33 
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Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio tiedottaa eurooppalaisesta 

kansalaisaloitteesta viestintätoimilla ja 

tiedotuskampanjoilla, joilla se osaltaan 

edistää kansalaisten aktiivista 

osallistumista unionin politiikkaan. 

1. Komissio tiedottaa eurooppalaisesta 

kansalaisaloitteesta viestintätoimilla ja 

tiedotuskampanjoilla ja käyttää digitaalisia 

alustoja ja teknologioita yhteisön 

saavuttamiseksi ja aktivoimiseksi, jolloin 

se osaltaan edistää kansalaisten aktiivista 

osallistumista unionin politiikkaan, koska 

kohdennetut tiedotusstrategiat, kuten 

sosiaalinen media, ovat ratkaisevan 

tärkeitä eurooppalaisen kansalaisaloitteen 

tuloksellisuuden parantamisen ja 

avoimuuden varmistamisen suhteen. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Komission on myös lisättävä 

paikallisen, kansallisen ja EU:n tason 

tiedotuskampanjoita, erityisesti nuorten 

keskuudessa. 
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