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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

jossa komissiota kehotetaan tekemään ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi kansalaisaloitetta koskevista menettelyistä ja edellytyksistä sisältöä 
koskevine suosituksineen
(2008/2169(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan toisen kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen muuttamisesta 13. joulukuuta 2007 Lissabonissa allekirjoitetun 
Lissabonin sopimuksen,

– ottaa huomioon sopimuksen Euroopan perustuslaista1,

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Lissabonin 
sopimuksesta2,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman harkintakaudesta: 
Euroopan unionista käydyn keskustelun arvioinnin rakenne, teemat ja taustaa3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 39 ja 45 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
ja vetoomusvaliokunnan lausunnon (A6-0043/2009),

A. panee merkille, että Lissabonin sopimuksella otetaan käyttöön kansalaisaloite, jossa 
vähintään miljoona unionin kansalaista riittävän monesta jäsenvaltioista voi tehdä
aloitteen, ja kehottaa komissiota sen toimivallan puitteissa esittämään asianmukaisia 
ehdotuksia asioista, joissa kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädös 
perustamissopimusten panemiseksi täytäntöön – Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
11 artiklan 4 kohta uudessa muodossaan ("SEU, uusi versio"),

B. toteaa, että miljoona unionin kansalaista saa näin saman oikeuden pyytää komissiota 
esittämään säädösehdotuksen kuin neuvostolla on ollut Euroopan yhteisöjen 
perustamisvuodesta 1957 lähtien (alun perin ETY-sopimuksen 152 artikla, tällä hetkellä 
EY:n perustamissopimuksen 208 artikla, tulevaisuudessa EUT-sopimuksen 241 artikla) 
ja Euroopan parlamentilla Maastrichtin sopimuksen voimaantulon (1993) jälkeen (tällä 
hetkellä EY:n perustamissopimuksen 192 artikla, tulevaisuudessa EUT-sopimuksen 
225 artikla),

                                               
1 EUVL C 310, 16.12.2004, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0055.
3 EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
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C. ottaa huomioon, että näin kansalaiset osallistuvat itse välittömästi Euroopan unionin 
toimivallan käyttöön ja heidät otetaan ensimmäisen kerran mukaan EU:n 
lainsäädäntöehdotusten alullepanoprosessiin,

D. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen uuden version 11 artiklan 
4 kohdalla on oikeuden demokraattiseen osallistumiseen (EU-sopimuksen uuden version 
10 artiklan 3 kohta) erityisenä seurauksena tarkoitus antaa unionin kansalaisille 
yksilöllinen oikeus osallistua eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen,

E. toteaa, että aloiteoikeus sekoitetaan usein vetoomusoikeuteen;

F. katsoo, että unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden on taattava unionin kansalaisille 
edellytykset harjoittaa osallistumisoikeuttaan esteettä, avoimesti ja tehokkaasti,

G. ottaa huomioon, että kansalaisaloitteen tekemiseen vaadittavista menettelyistä ja 
edellytyksistä, mukaan lukien niiden jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista aloitteen 
tekevien kansalaisten on oltava kotoisin, säädetään parlamentin ja neuvoston 
asianmukaisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti antamassa asetuksessa 
(EUT-sopimuksen 24 artiklan 1 kohta),

H. ottaa huomioon, että asetusta annettaessa ja täytäntöön pantaessa on taattava 
perusluonteiset oikeudet tasa-arvoon, hyvään hallintoon ja oikeussuojaan,

Jäsenvaltioiden vähimmäismäärä

I. ottaa huomioon, että "niiden jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista aloitteen tekijöiden 
on oltava kotoisin" (EUT-sopimuksen 24 artiklan 1 kohta), tarkoittaa "merkittävää 
määrää jäsenvaltioita" (EU-sopimuksen uuden version 11 artiklan 4 kohta),

J. katsoo, että jäsenvaltioiden vähimmäismäärää ei saa vahvistaa mielivaltaisesti, vaan että 
sen on perustuttava säännösten tarkoitukseen ja että sitä tulkitaan ottaen huomioon muut 
perussopimuksen määräykset, jotta vältytään tulkintaristiriidoilta,

K. katsoo, että näiden säännösten tarkoituksena on taata, etteivät EU:n lainsäädäntöprosessin 
lähtökohtana ole yksittäisten jäsenvaltioiden erityisedut, vaan Euroopan yhteinen etu,

L. ottaa huomioon, että EUT:n 76 artiklan mukaan Euroopan yhteinen etu oletetaan 
otettavan riittävästi huomioon lainsäädäntöaloitteessa, jota kannattaa yksi neljäsosa 
jäsenvaltioista; katsoo, että siksi tällaista vähimmäismäärää on siksi pidettävä 
kiistämättömänä,

M. katsoo, että sääntöjen tarkoitus täyttyy vain, kun ne yhdistetään kustakin näistä 
jäsenvaltiosta tulevien tuenilmausten vähimmäismäärään,

N. katsoo, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen uuden version 11 artiklan 4 kohdasta, 
joka määrittää miljoonan unionin kansalaisen lukumäärän, voidaan johtaa noin 
500 miljoonan kansalaisen väestön ollessa kyseessä, että tällöin edustetuksi on katsottava 
1/500 väestöstä,
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Osallistujien vähimmäisikä

O. ottaa huomioon, että EU-sopimuksen uuden version 11 artiklan 4 kohta koskee kaikkia 
unionin kansalaisia,

P. katsoo, että oikeuden demokraattiseen osallistumiseen kaikkinaisen rajoittamisen ja 
kaikkinaisen ikään perustuvan epätasapuolisen kohtelun on oltava 
suhteellisuusperiaatteen mukaista,

Q. katsoo lisäksi, että on toivottavaa välttää tulkintaristiriitoja, joita voisi aiheutua 
esimerkiksi, jos Euroopan parlamentin vaaleihin osallistumisen alaikäraja olisi jossakin 
jäsenvaltiossa alhaisempi kuin kansalaisaloitteeseen osallistumisen alaikäraja,

Menettely

R. ottaa huomioon, että perusteltu kansalaisaloite velvoittaa komission pohtimaan siihen 
sisältyviä kysymyksiä ja päättämään, tekeekö se ehdotuksen asiaa koskevaksi 
säädökseksi,

S. katsoo, että olisi suotavaa, että aloitteissa viitattaisiin yhteen tai useampaan 
oikeusperustaan, jonka pohjalta komissio voi esittää säädösehdotuksensa,

T. katsoo, että kansalaisaloite voi edetä vain, jos se täyttää ehdot, eli jos

 se sisältää pyynnön komissiolle tehdä Euroopan unionia koskeva lakialoite,

 unionilla on lainsäädännöllinen toimivalta ja komissiolla on oikeus esittää ehdotus 
asianomaisessa tapauksessa, ja 

 pyydetty säädös ei ole selvästi Euroopan unionissa sovellettavien yleisten 
lainsäädännöllisten periaatteiden vastainen,

U. toteaa, että kansalaisaloite on toimiva, jos se on hyväksyttävä edellä kuvatulla tavalla ja 
se täyttää edustuksellisuutta koskevat vaatimukset ja sitä toisin sanoen kannattaa 
vähintään miljoona kansalaista, jotka edustavat merkittävää määrää jäsenvaltioita,

V. toteaa, että komission tehtävä on tutkia, ovatko hyväksyttävän kansalaisaloitteen 
edellytykset olemassa,

W. toteaa, että kansalaisaloitteen organisoinnin kannalta on erittäin suositeltavaa varmistaa 
kansalaisaloitteen hyväksyttävyys jo ennen tuenilmausten keräämisen aloittamista,

X. toteaa, ettei komissio voi tarkistaa tuenilmausten aitoutta ja että siksi jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä se; toteaa, että tähän liittyvät jäsenvaltioiden velvollisuudet koskevat kuitenkin 
vain Euroopan unionista tehdyn sopimuksen uuden version 11 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuja aloitteita ja ne eivät missään tapauksessa koske aloitteita, joita ei hyväksytä 
edellä esitetyistä syistä; toteaa, että jäsenvaltioiden on näin ollen tärkeää varmistaa jo 
ennen tuenilmausten keräämisen aloittamista kansalaisaloitteen hyväksyttävyys,
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Y. toteaa, että komission tutkiessa kansalaisaloitteen hyväksyttävyyttä sen on kuitenkin 
rajoituttava yksinomaan edellä mainittuihin oikeudellisiin kysymyksiin, ja tutkinnan 
perusteet eivät missään tapauksessa saa olla poliittisia; toteaa, että siten varmistetaan, että 
komissio ei voi vapaasti päättää omin poliittisin perustein, onko kansalaisaloite 
hyväksyttävä vai ei,

Z. katsoo, että olisi tarkoituksenmukaista jakaa Euroopan kansalaisaloitetta koskeva 
menettely seuraaviin viiteen vaiheeseen:

 aloitteesta ilmoittaminen

 tuenilmausten kerääminen

 aloitteen jättäminen

 komission kannan ilmoittaminen,

 sen tarkistaminen, onko pyydetty säädös perustamissopimusten mukainen,

Avoimuuden periaate

AA. toteaa, että kansalaisaloite on tapa harjoittaa julkista yksinomaista lainsäädäntävaltaa, ja 
siten siihen sovelletaan avoimuuden periaatetta; toteaa, että tämä tarkoittaa, että 
kansalaisaloitteen järjestäjien on otettava julkinen tilintekovelvollisuus aloitteen 
rahoituksesta, rahoituksen lähteet mukaan luettuina,

Prosessin poliittinen valvonta

AB. pitää kansalaisaloitetta koskevan menettelyn valvomista parlamentin poliittisena 
tehtävänä,

AC. toteaa, että tämä vastuu koskee kansalaisaloitetta koskevan asetuksen täytäntöönpanoa 
sinällään sekä komission poliittista kantaa kansalaisaloitteella esitettyyn pyyntöön,

AD. pitää tärkeänä, että taataan yhdenmukaisuus komissiolle kansalaisaloitteen kautta 
esitettyjen pyyntöjen ja parlamentin demokraattisesti hyväksyttyjen prioriteettien ja 
ehdotusten välillä,

Perussopimuksia koskevat kansalaisaloitteet

AE. ottaa huomioon, että on kiistanalaista, kattaako Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
uuden version 11 artiklan 4 kohta myös aloitteet, joilla halutaan muuttaa 
perussopimuksia (perussopimuksia koskevat kansalaisaloitteet),

1. pyytää komissiota tekemään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
24 artiklan nojalla välittömästi Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ehdotuksen 
kansalaisaloitetta koskevaksi asetukseksi;
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2. kehottaa komissiota ottamaan tällöin huomioon tämän päätöslauselman liitteessä esitetyt 
suositukset;

3. toivoo, että asetus on selvä, yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ja että se kattaa 
kansalaisaloitteen määritelmään liittyviä käytännöllisiä elementtejä, jotta sitä ei 
sekoitettaisi vetoomusoikeuteen;

4. päättää tarkastella välittömästi tämän asetuksen hyväksymisen jälkeen sellaisen 
tehokkaan järjestelmän perustamista, jonka avulla voidaan valvoa kansalaisaloitetta 
koskevaa menettelyä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE:
KOMISSION EHDOTUKSEN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 

ASETUKSEKSI KANSALAISALOITETTA KOSKEVISTA MENETTELYISTÄ JA 
EDELLYTYKSISTÄ SISÄLTÖÄ KOSKEVIA SUOSITUKSIA

Jäsenvaltioiden vähimmäismäärän vahvistaminen

1. Niiden jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista kansalaisaloitteeseen osallistuvien 
kansalaisten on oltava kotoisin, on neljäsosa jäsenvaltioista.

2. Tämä edellytys täyttyy vain, jos kunkin osallistuvan jäsenvaltion väestöstä vähintään yksi 
viidessadasosa tukee aloitetta.

Osallistujien alaikärajan vahvistaminen

3. Kaikki unionin kansalaiset, jotka ovat oman jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaan 
äänioikeutettuja, voivat osallistua kansalaisaloitteeseen.

Menettelyä koskevat järjestelyt

4. Kansalaisaloitetta koskeva menettely sisältää seuraavat viisi vaihetta:

• aloitteesta ilmoittaminen

• tuenilmausten kerääminen

• aloitteen jättäminen

• komission kannan ilmoittaminen,

• sen tarkistaminen, onko pyydetty säädös perustamissopimusten mukainen.

5. Kansalaisaloitteen ensimmäinen vaihe alkaa sillä, että kansalaisaloitteen järjestäjät 
ilmoittavat aloitteesta komissiolle, ja päättyy siihen, että komissio antaa muodollisen 
päätöksen kansalaisaloitteen ilmoituksen tuloksesta. Se on luonteeltaan seuraavanlainen:

a) Kansalaisaloitteen järjestäjien on tehtävä kansalaisaloitteesta asianmukainen ilmoitus 
komissiolle. Ilmoituksessa on ilmoitettava aloitteen kunkin järjestäjän nimi, 
syntymäaika, kansalaisuus ja kotiosoite sekä kansalaisaloite tarkassa 
sanamuodossaan jollakin Euroopan unionin virallisista kielistä.

b) Komissio tutkii ilmoitetun kansalaisaloitteen muodollisen hyväksyttävyyden. 
Kansalaisaloite hyväksytään muodollisesti, mikäli se täyttää seuraavat neljä 
edellytystä:

 Siinä pyydetään Euroopan komissiota tekemään ehdotus Euroopan unionin 
säädöksen antamiseksi.
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 Euroopan unionille on Euroopan unionin perustana olevilla sopimuksilla 
myönnetty toimivalta antaa tämänkaltainen säädös.

 Komissiolle on Euroopan unionin perustana olevilla sopimuksilla myönnetty 
toimivalta tehdä ehdotus tällaiseksi säädökseksi. Pyydetty säädös ei ole selvästi 
Euroopan unionissa sovellettavien yleisten lainsäädännöllisten periaatteiden 
vastainen.

Komissio tukee kansalaisaloitteen järjestäjiä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
41 artiklan mukaisesti sen takaamiseksi, että rekisteröitävät aloitteet ovat 
hyväksyttäviä. Lisäksi komissio antaa samalla kansalaisaloitteen järjestäjille tietoja 
meneillään olevista tai tulevista lainsäädäntöhankkeista, jotka koskevat kyseisen 
kansalaisaloitteen piiriin kuuluvia asioita, sekä jo hyväksytysti ilmoitetuista 
kansalaisaloitteista, jotka kokonaan tai osittain liittyvät samoihin asioihin.

c) Komissio päättää sitovasti aloitteen hyväksyttävyydestä ja ilmoituksen tuloksesta 
kahden kuukauden kuluessa kansalaisaloitteesta ilmoittamisesta. Ilmoitus voidaan 
hylätä vain oikeudellisista syistä eikä sitä voida missään tapauksessa hylätä 
poliittisista syistä.

d) Päätös osoitetaan sekä yksilöllisesti aloitteen järjestäjille että yleisölle. Se annetaan 
tiedoksi aloitteen järjestäjille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Päätöksestä ilmoitetaan välittömästi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
jäsenvaltioille.

e) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin sekä Euroopan oikeusasiamies tutkivat päätöksen 
lainmukaisuuden unionin oikeuden asianomaisten määräysten mukaisesti. Tätä 
sovelletaan samoin edellytyksin myös tilanteeseen, jossa komissio jättää tekemättä 
tällaisen päätöksen.

f) Komissio pitää verkkosivuillaan yleisön saatavilla olevaa luetteloa kaikista 
hyväksytysti ilmoitetuista kansalaisaloitteista.

g) Kansalaisaloitteen järjestäjät voivat vetäytyä aloitteesta milloin tahansa. Sitä ei 
silloin katsota ilmoitetuksi ja se poistetaan yllä mainitusta komission pitämästä 
luettelosta.

6. Kansalaisaloitteen toisessa vaiheessa kerätään hyväksytysti ilmoitetulle 
kansalaisaloitteelle annetut yksittäiset tuenilmaukset, ja jäsenvaltiot vahvistavat virallisesti 
yksittäisten tuenilmausten keräämisen tulokset. Menettelyn pääpiirteet ovat seuraavat:

a) Jäsenvaltiot säätävät tehokkaasta menettelystä, jolla asianmukaiset tuenilmaukset 
kerätään kansalaisaloitetta varten ja jolla tulokset vahvistetaan virallisesti.

b) Tuenilmaus on asianmukainen, jos se on annettu tuenilmausten keräysaikana ja siinä 
on otettu huomioon jäsenvaltioiden ja EU:n asianomainen lainsäädäntö. 
Tuenilmausten keräysajan pituus on yksi vuosi. Se alkaa kolmannen kuukauden 
ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, kun kansalaisaloitteen ilmoitusta koskeva 
päätös on tehty.
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c) Kaikkien tukijoiden on annettava tuenilmaisunsa yksilöllisesti ja vahvistettava se 
pääsääntöisesti omalla allekirjoituksella (käsin tai tarvittaessa myös sähköisesti). 
Tuenilmaisusta on käytävä ilmi vähintään tukijan nimi, syntymäaika, kotiosoite ja 
kansalaisuus. Mikäli kyseisellä henkilöllä on useampia kansalaisuuksia, hän ilmoittaa 
vain yhden vapaasti valitsemansa kansalaisuuden.

Henkilötiedot ovat tietosuojan alaisia, ja kansalaisaloitteen järjestäjät ottavat tämän 
huomioon.

d) Tuenilmaus kansalaisaloitteelle voidaan antaa vain kerran. Jokainen tuenilmaus 
sisältää tukijan antaman erillisen valaehtoisen lausunnon siitä, ettei hän ole jo 
aiemmin tukenut samaa kansalaisaloitetta.

e) Jokainen annettu tuenilmaus voidaan perua tuenilmausten keräyksen 
voimassaoloaikana. Alun perin annettua tuenilmausta ei tällöin katsota lainkaan 
annetun. Aloitteen järjestäjien on ilmoitettava peruutusmahdollisuudesta kaikille 
aloitetta tukeville henkilöille. Jokaisessa tuenilmauksessa on oltava tukijan erillinen 
lausunto siitä, että tämä on saatettu hänen tietoonsa.

f) Aloitteen järjestäjät antavat jokaiselle tukijalle kopion heidän tuenilmauksestaan sekä 
heidän valaehtoisesta lausunnostaan sekä lausunnosta, jossa he ilmoittavat saaneensa 
tiedoksi peruutusmahdollisuuden.

g) Jäsenvaltiot antavat kansalaisaloitteen järjestäjille kahden kuukauden kuluessa siitä, 
kun tuenilmausten todisteet on tutkittu, virallisen vahvistuksen asianmukaisesti 
annetuista tuenilmauksista luetteloituna tukijoiden kansalaisuuden mukaan. Niiden 
on varmistettava asianmukaisilla toimilla, että jokainen tuenilmaus vahvistetaan vain 
yhdessä jäsenvaltiossa ja että vältetään eri jäsenvaltioissa tai saman jäsenvaltion eri 
tahoilla tapahtuvat päällekkäiset vahvistukset.

Henkilötiedot ovat tietosuojan alaisia, ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
ottavat tämän huomioon.

7. Kansalaisaloitteen kolmas vaihe alkaa, kun järjestäjät esittävät kansalaisaloitteen 
komissiolle, ja päättyy, kun komissio tekee virallisen päätöksen siitä aloitteen jättämisen 
tuloksesta. Se on luonteeltaan seuraavanlainen:

a) Kansalaisaloitteen järjestäjien on tehtävä kansalaisaloitteesta asianmukainen ilmoitus 
komissiolle. Kansalaisaloitteen jättämisen yhteydessä annetaan myös jäsenvaltioiden 
vahvistukset asianmukaisten tuenilmausten lukumäärästä.

b) Komissio tutkii ilmoitetun kansalaisaloitteen edustuksellisuuden. Kansalaisaloite on 
edustuksellinen

 kun sitä tukee vähintään miljoona unionin kansalaista,

 jotka edustavat kansalaisuudeltaan vähintään neljäsosaa jäsenvaltioista,
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 ja yhden jäsenvaltion kansalaisten määrä on vähintään yksi viidessadasosa tämän 
jäsenvaltion väestöstä.

c) Komissio päättää sitovasti tämän aloitteen jättämisen tuloksesta kahden kuukauden 
kuluessa kansalaisaloitteen jättämisestä. Päätökseen on liitettävä lausunto siitä, onko 
aloite edustuksellinen. Aloitteen esittäminen voidaan hylätä vain oikeudellisista 
syistä eikä sitä voida missään tapauksessa hylätä poliittisista syistä.

d) Päätös osoitetaan sekä yksilöllisesti aloitteen järjestäjille että yleisölle. Se annetaan 
tiedoksi aloitteen järjestäjille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Päätöksestä ilmoitetaan välittömästi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
jäsenvaltioille.

e) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin sekä Euroopan oikeusasiamies tutkivat päätöksen 
lainmukaisuuden unionin oikeuden asianomaisten määräysten mukaisesti. Sama 
koskee vastaavasti myös tapausta, jossa komissio jättää tekemättä tällaisen 
päätöksen.

f) Komissio pitää verkkosivuillaan yleisön saatavilla olevaa luetteloa kaikista 
hyväksytysti jätetyistä kansalaisaloitteista.

8. Kansalaisaloitteen neljännessä vaiheessa komissio käsittelee kansalaisaloitteen sisällön. 
Tämä vaihe päättyy siihen, että komissio ottaa muodollisesti kantaa kansalaisaloitteen 
sisältämään pyyntöön säädösehdotuksen tekemisestä. Se on luonteeltaan seuraavanlainen:

a) Onnistuneesti esitetty kansalaisaloite velvoittaa komissiota tarkastelemaan aloitteella 
esiin tuotujen seikkojen sisältöä. 

b) Komissio kuulee tässä yhteydessä kansalaisaloitteen järjestäjiä ja antaa heille 
tilaisuuden esitellä tarkemmin kansalaisaloitteen sisältämiä asioita.

c) Komissio päättää sitovasti kansalaisaloitteessa esitetystä pyynnöstä kolmen 
kuukauden kuluessa. Jos se ei aio antaa ehdotusta, se selvittää parlamentille ja 
järjestäjille päätöksensä perustelut.

d) Päätös osoitetaan sekä yksilöllisesti aloitteen järjestäjille että yleisölle. Se annetaan
tiedoksi aloitteen järjestäjille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Päätöksestä ilmoitetaan välittömästi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
jäsenvaltioille.

e) Jos komissio on laiminlyönyt ratkaisun tekemisen kansalaisaloitteessa esitetystä 
pyynnöstä, Euroopan unionin tuomioistuin sekä Euroopan oikeusasiamies tutkivat 
päätöksen lainmukaisuuden unionin oikeuden asianomaisten määräysten mukaisesti.

Avoimuuden periaate

9. Hyväksytysti ilmoitettujen kansalaisaloitteiden järjestäjien on soveltuvan ajan kuluttua 
menettelyn päättymisestä toimitettava komissiolle kertomus aloitteen rahoituksesta, 
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rahoituslähteet mukaan luettuina (avoimuuskertomus). Komissio tarkastelee kertomusta ja 
julkaisee sen yhdessä lausuntonsa kanssa.

10. Komission on pääsääntöisesti ryhdyttävä käsittelemään kansalaisaloitteen sisältöä vasta 
sen jälkeen, kun asianmukaisesti laadittu avoimuuskertomus on toimitettu.

Adlib Express Watermark



RR\766665FI.doc 13/20 PE415.341v02-00

FI

PERUSTELUT

Eurooppalainen kansalaisaloite otetaan käyttöön Lissabonin sopimuksella. Sopimus sisältää 
näin ollen merkittävän eurooppalaista perustuslakia koskevan innovaation, joka laadittiin alun 
perin Eurooppa-valmistelukunnassa tiiviissä yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa ja joka 
päätyi vasta pitkän taistelun jälkeen valmistelukunnan perustuslakiluonnokseen. 
Kansalaisaloite on täysin uudenlainen väline demokratian vahvistamiseksi Euroopan 
unionissa. Sen myötä otetaan ensimmäinen askel ylikansallisen suoran demokratian 
kehittämisen suuntaan, ja sen täytäntöönpano voi osaltaan edistää eurooppalaisen julkisuuden 
kehittämistä pitkällä aikavälillä.

Kansalaisaloitteen oikeusperusta on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (EU-sopimuksen 
uusi versio) tulevan 11 artiklan 4 kohta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(EUT-sopimus) tulevan 24 artiklan 1 kohta. Tätä kansalaisaloitetta koskevat edellytykset ja 
menettelyt vahvistetaan asetuksella, joka on annettava tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

I. Mikä eurooppalainen kansalaisaloite on?

Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen kaikki Euroopan unionin säädökset, ovatpa ne 
asetuksia, direktiivejä tai päätöksiä, hyväksytään periaatteessa yhdessä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston toimesta ja komission ehdotuksesta (vrt. EUT-sopimuksen 289 artikla). 
Eurooppalaisen säädöksen antaminen edellyttää siis pääsääntöisesti komission ehdotusta (vrt. 
EU-sopimuksen (uusi versio) 17 artiklan 2 kohta).

Jäsenvaltiot olivat jo Euroopan talousyhteisöä perustettaessa vuonna 1957 määränneet, että 
"neuvosto voi pyytää komissiolta tutkimuksia, joita se pitää yhteisten tavoitteiden 
toteuttamiseksi tarpeellisina, ja se voi pyytää komissiota tekemään sille aiheellisia 
ehdotuksia" (vrt. alun perin ETY-sopimuksen 152 artikla, tällä hetkellä EY-sopimuksen 
208 artikla, tulevaisuudessa EUT-sopimuksen 241 artikla). Nyt ne antoivat 35 vuotta 
myöhemmin Maastrichtin sopimuksen ja yhteispäätösmenettelyn käyttöönoton myötä lopulta 
myös Euroopan parlamentille mahdollisuuden pyytää komissiota esittämään säädösehdotus 
(vrt. tällä hetkellä EY-sopimuksen 192 artikla, tulevaisuudessa EUT-sopimuksen 225 artikla).

Tämä pyyntöoikeus, joka jo nyt on molemmilla lainsäädäntöelimillä, on tulevaisuudessa 
tarkoitus antaa kansalaisaloitteen myötä myös unionin kansalaisille. Vähintään miljoona 
unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi tehdä aloitteen, jossa komissiota 
kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
näiden kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi. Näin 
unionin kansalaiset saadaan ensi kertaa suoraan mukaan unionin lainsäädäntömenettelyyn. 
Heidät asetetaan pyyntöoikeuden suhteen samanlaiseen asemaan kuin molemmat lakia 
säätävät elimet.

II. Mitä oikeus osallistua eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen käsittää?

EU-sopimuksen (uusi versio) 11 artiklan 4 kohdan mukaan unionin kansalaiset voivat tehdä 
kansalaisaloitteen. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen uuden version 10 artiklan 
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3 kohdalla mukaisella oikeudella demokraattiseen osallistumiseen on erityisenä seurauksena 
se, että tällä säännöksellä tarkoitus antaa unionin kansalaisille yksilöllinen oikeus osallistua 
eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen.

Unionin kansalaiset voivat osallistua kansalaisaloitteeseen kahdella tavalla: järjestäjinä tai 
tukijoina. Kansalaisaloitteen järjestäminen kattaa ilmoituksen ja kansalaisaloitteen esittämisen 
komissiolle, tukijoiden saamiseen tähtäävät kampanjat ja mahdollisesti – jäsenvaltioiden 
määrittämän menettelyn mukaan – tuenilmoitusten keräämisen sekä aloitteen käsittelemän 
asian esittämisen komissiolle. Kansalaisaloitteen tukeminen tarkoittaa sitä, että henkilö 
ilmoittaa asianmukaisesti jakavansa kansalaisaloitteen sisältämän toiveen ja kannattavansa 
aloitteen tarkoituksena olevaa pyyntöä komissiolle. Oikeuteen osallistua kansalaisaloitteeseen 
kuuluu siten oikeus järjestää kansalaisaloite ja oikeus tukea sitä.

III. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen erottaminen vetoomuksesta 
Euroopan parlamentille

EUT-sopimuksen 24 artiklan 2 kohdan ja 227 artiklan (tällä hetkellä EY-sopimuksen 
21 artiklan 1 kohta ja 194 artikla) mukaan sekä EU:n perusoikeuskirjan 44 artiklan mukaan 
jokaisella unionin kansalaisella sekä niillä luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä, 
joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus 
vedota Euroopan parlamenttiin. Oikeus osallistua kansalaisaloitteeseen EU-sopimuksen (uusi 
versio) 11 artiklan 4 kohdan nojalla tulee siis käyttöön eurooppalaisen vetoomusoikeuden 
lisäksi ja täydentää sitä; se ei kuitenkaan korvaa sitä eikä ole sen kanssa identtinen.

Kansalaisaloitteen tai vetoomuksen tuloksissa voi tosin näkyä näiden oikeudellisten 
menettelyjen tietynlainen läheisyys; molemmat voivat esimerkiksi johtaa useiden henkilöiden 
pyynnöstä Euroopan unionin säädöksen antamiseen. Siitä huolimatta niiden tehtävät ja 
vastaavasti vastaanottajat ja edellytykset eroavat toisistaan perustavanlaatuisesti.

Silmiinpistävää on jo vastaanottajien erilaisuus. Vetoomus osoitetaan parlamentille, kun taas 
kansalaisaloite osoitetaan komissiolle. Eurooppalainen vetoomusoikeus puhuttelee 
vetoomusten esittäjiä heidän ominaisuudessaan Euroopan unionin toimivallan välittöminä tai 
välillisinä kohteina ja tarjoaa heille mahdollisuuden kääntyä tässä ominaisuudessa suoraan 
parlamentin puoleen voidakseen tiedottaa sille tietystä tilanteesta ja voidakseen vaatia tämän 
tilanteen muuttamista. Sen sijaan kansalaisaloite antaa unionin kansalaisille ensimmäistä 
kertaa mahdollisuuden osallistua itse välittömästi Euroopan unionin toimivallan käyttöön 
tarjoamalla heille mahdollisuuden neuvoston tai Euroopan parlamentin tavoin pyytää 
komissiota esittämään säädösehdotuksen.

Näin ollen myös kyseisten oikeudellisten menettelyjen edellytykset ovat erilaiset. 
Vetoomusoikeus esimerkiksi rajoittuu asioihin, jotka koskevat vetoomuksen esittäjää 
välittömästi, kun taas tällainen rajoitus kansalaisaloitteeseen osallistujien kohdalla ei ole 
suunniteltu eikä järkevä. Heitä velvoittaa päinvastoin, kuten kaikkia eurooppalaisen 
toimivallan osia, eurooppalainen yleinen etu ja eurooppalaisen oikeuden turvaaminen. 
Varsinkaan jälkimmäinen ei ole edellytys vetoomukselle.

Adlib Express Watermark



RR\766665FI.doc 15/20 PE415.341v02-00

FI

Kansalaisaloitetta koskevia edellytyksiä ja menettelyjä kehitettäessä voidaan hyvinkin ottaa 
huomioon yhtäläisyydet Euroopan parlamentille esitettävän vetoomuksen kanssa. Missään 
tapauksessa ei kuitenkaan saa sumentaa niiden olennaista eroa.

IV. Jäsenvaltioiden vähimmäismäärä

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan (uusi toisinto) mukaan 
kansalaisaloitteen tukijoina on oltava kansalaisia merkittävästä määrästä jäsenvaltioita. Sitä, 
mitä "merkittävällä määrällä" tarkoitetaan, ei kuitenkaan selitetä, vaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 artiklan 1 kohdan mukaan lainsäädäntöviranomaisen olisi 
säädettävä asiasta. Näin ollen muotoiluun jää liikkumavaraa todella paljon.

Tämä määritelmä on kuitenkin suunnattava tämän vaatimuksen tavoitteen mukaisesti. Sen 
vaatimuksen, että kansalaisaloitetta tukevien kansalaisten on oltava kotoisin useasta eri 
jäsenvaltioista, tavoitteena on varmistaa, ettei EU:n lainsäädäntöprosessin lähtökohtana ole 
yksittäisen jäsenvaltion erityinen etu, vaan riittävästi koko EU:n yleinen etu. Siksi myös 
yksinomainen oikeus esittää aloitteita on periaatteessa komissiolla.

Tosin säädöksiä voidaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 76 artiklan mukaisesti myös aloitteesta, jonka on 
tehnyt yksi neljäsosa jäsenvaltioista. Näin ollen sopimus sisältää viittauksen jäsenvaltioiden 
lukumäärään, jolla voidaan ottaa EU:n yleinen etu riittävästi huomioon. 
Lainsäädäntöviranomaisen ratkaisu ei saisi olla kansalaisaloitteiden yhteydessä ristiriidassa 
tämän arvion kanssa.

Sen vaatimuksen tavoite, että kansalaisaloitteen tukijoiden on oltava kotoisin merkittävästä 
määrästä jäsenvaltioita, otetaan varmasti riittävästi huomioon vain silloin, kun tämä liitetään 
samalla vaatimukseen, että näistä jokaisesta valtiosta on oltava vähimmäismäärä tukijoita. 
Järkevä ohje tätä varten saadaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 
4 kohdasta, jonka mukaan kansalaisia on oltava vähintään miljoona ja jonka mukaan siis yhtä 
viidessadasosaa EU:n väestöstä voidaan pitää riittävän edustavana. Tätä arviota voidaan 
soveltaa myös yksittäisten jäsenvaltioiden edustuksellisuuteen.

V. Euroopan kansalaisaloitetta koskeva menettely

Niiden jäsenvaltioiden vähimmäismäärän ohella, joista kansalaisaloitteiden tukijoiden on 
tultava, asetuksessa on säädettävä myös kansalaisaloitetta koskevasta menettelystä. 
Menettelyllä on yksinomaan palveleva funktio; sen avulla on tarkoitus taata, että yksilöllistä 
oikeutta osallistua kansalaisaloitteeseen voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja että 
kansalaisaloitteen demokraattinen sisältö toteutuu täysin julkisen vallan välittömän 
soveltamisten muodossa. Menettelyn kutakin yksittäistä osaa on voitava verrata tähän 
vaatimukseen. Vain näin voidaan ottaa huomioon tämän uuden välineen, jonka avulla 
kansalaiset voivat osallistua Euroopan unionin määrittelyyn, erittäin suuri poliittinen 
merkitys.
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Kansalaisaloitetta koskeva menettely jakautuu neljään vaiheeseen, jotka voidaan johtaa 
suoraan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (uusi versio) 11 artiklan 4 kohdasta: 
ilmoittaminen – kerääminen – jättäminen – kannanotto. Ensimmäisessä vaiheessa 
("ilmoittaminen") komissiolle kerrotaan kansalaisaloitteen sisällöstä sekä sen järjestäjistä. 
Toisessa vaiheessa ("kerääminen") kerätään kansalaisaloitteen yksittäiset tuenilmaisut. Koska 
komissiolla ei ole tähän tarvittavaa kapasiteettia, jäsenvaltioiden on tehtävä tämä. Tämän 
jälkeen kolmannessa vaiheessa ("jättäminen") komissiolle kerrotaan jäsenvaltioiden saamista 
tuloksista ja neljännessä vaiheessa ("kannanotto") komissio ottaa kantaa kansalaisaloitteella 
esitettyyn vaatimukseen.

Ennen kuin komissio ottaa kantaa kansalaisaloitteeseen, sen on myös tarkistettava, täyttyvätkö 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (uusi versio) 11 artiklan 4 kohdan mukaiset 
oikeudelliset edellytykset todella kyseessä olevassa tapauksessa, eli onko aloite hyväksyttävä 
ja edustuksellinen. Avoimuuden vuoksi tätä ei pidä tehdä samassa yhteydessä, kun komissio 
ottaa poliittisen kannan kansalaisaloitteen käsittelemään asiaan, vaan sitä ennen, jotta voidaan 
välttää sellainen vaikutelma, että asia olisi riippuvainen poliittisesta harkinnasta. 
Kansalaisaloitteen riittävän edustuksellisuuden tarkistaminen (vähintään miljoona tukijaa, 
jotka edustavat merkittävää määrää jäsenvaltioita) voi siksi loogisesti tapahtua vain 
kolmannessa vaiheessa osana ratkaisua, joka koskee kansalaisaloitteen esittämisen 
onnistumista.

Kansalaisaloitteen hyväksyttävyyden tarkistaminen – eli vastaako aloitteen sisältö 
oikeudellisia vaatimuksia – tulisi sen sijaan tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta 
kansalaisaloitteen järjestäjillä sekä jäsenvaltioilla, jotka vastaavat tuenilmausten käsittelystä, 
olisi asiaa koskeva oikeusvarmuus. Siksi tämä tarkistus olisi suoritettava jo ensimmäisen 
vaiheen yhteydessä osana ratkaisua, joka koskee kansalaisaloitteesta ilmoittamisen 
onnistumista.

Menettelyn jokainen vaihe on päätettävä muodollisella päätöksellä, johon järjestäjillä on 
mahdollisuus hakea muutosta oikeudellisesti. Lisäksi komission päätöksiä, jotka koskevat 
ilmoittamisen ja jättämisen onnistumista, samoin kuin jäsenvaltioiden vahvistuksia 
yksittäisille tuenilmauksille, tulee tarvittaessa voida tarkastella oikeudellisesti.
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VETOOMUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

sekä suositukset komissiolle suuntaviivoista kansalaisaloitteen täytäntöönpanoa koskevaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotusta varten
(2008/2169(INI))

Valmistelija: Carlos Carnero González

(Aloite – työjärjestyksen 39 artikla)

EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että on tärkeää ottaa huomioon kansalaisaloitetta koskevat Lissabonin sopimuksen 
määräykset, joiden tarkoituksena on antaa Euroopan kansalaisille mahdollisuus vaikuttaa 
entistä enemmän ja suoremmin niihin EU:n säädöksiin, joita tarvitaan perussopimusten 
täytäntöön panemiseksi,

B. ottaa huomioon, että vetoomusoikeus on ollut olemassa Maastrichtin sopimuksesta alkaen 
ja että Euroopan parlamentissa on otettu käyttöön useita menettelyitä, joilla pyritään 
vastaamaan tähän kaikkien EU:n kansalaisten ja asukkaiden tärkeään oikeuteen erityisesti 
asioissa, joilla on merkitystä kansallisten ja paikallisten viranomaisten soveltaessa EU:n 
lainsäädäntöä, ja kun EU:n lainsäädännöllä on vaikutuksia yksilöihin ja heidän 
paikallisyhteisöihinsä,

1. kehottaa antamaan kansalaisaloitteen täytäntöönpanoa koskevan asetuksen, jossa 
säädetään tämän oikeuden harjoittamisen ehdoista, joiden on oltava selkeät, yksinkertaiset 
ja helppokäyttöiset ja joihin sisällytetään käytäntöä koskevat näkökohdat 
kansalaisaloitteen määrittelemiseksi siten, ettei sitä sekoiteta vetoomusoikeuteen;

2. on huolissaan siitä, että kansalaisaloitteen tukijoiden nykyisin esittämien ehdotusten 
perusteella voidaan todeta, että monet vetoomukset ovat käytännössä osoittautuneet 
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kampanjointityylisiksi vetoomuksiksi, joista osa on jo kirjattu parlamenttiin 
vetoomuksina, joilla ei ole erityistä yhteyttä EY:n perustamissopimuksessa määriteltyyn 
kansalaisaloitteeseen;

3. kiinnittää näin ollen huomiota tarpeeseen varmistaa, että kansalaiset ovat täysin tietoisia 
vetoomusoikeuden ja kansalaisaloitteen eroista ja siitä, että vetoomusoikeus liittyy 
Euroopan parlamenttiin ja kansalaisaloite komissioon;

4. panee lisäksi merkille, että lainsäädäntöaloiteoikeuttaan harjoittaessaan parlamentti voi 
päättää käynnistää kyseisen menettelyn ja toimia niiden suositusten mukaisesti, jotka 
perustuvat asiasta vastaavan valiokunnan saamiin vetoomuksiin;

5. kehottaa, että vetoomusvaliokunnan vastuulle annetaan kansalaisaloitetta koskevan 
asetuksen täytäntöönpanon valvominen varmistamalla, että kansalaisten tekemiä 
ehdotuksia käsitellään vetoomusvaliokunnan kokouksissa, joihin kutsutaan myös muiden 
kyseisestä toimialueesta vastaavien valiokuntien edustajat ja joissa komissiolta pyydetään 
lausuntoa;

6. katsoo, että näiden toimien avulla varmistetaan nykyistä paremmin yhteensopivuus 
kansalaisten komissiolle ensisijaisesti esittämien ehdotusten sekä Euroopan parlamentin 
demokraattisesti hyväksyttyjen prioriteettien ja ehdotusten välillä;

7. katsoo, että parlamentin olisi voitava antaa mahdollisten ehdotusten ja suositusten 
yhteydessä lausuntonsa kansalaisaloitteen tarkoituksenmukaisuudesta ennen kuin 
komissio aloittaa kansalaisaloitteeseen perustuvan lainsäädäntötekstin yksityiskohtaisen 
laatimisen;

8. tunnustaa, että valintakelpoisuuskysymykset on ratkaistava; katsoo tältä osin, että on syytä 
suhtautua joustavasti siihen, mitä "usean jäsenvaltion" määritelmä tarkalleen ottaen 
tarkoittaa, kun jäsenvaltioilta vaaditaan yli miljoonaa allekirjoitusta; katsoo myös, että 
kuten vetoomustenkin kohdalla kaikilla EU:n kansalaisilla ja asukkailla olisi oltava 
mahdollisuus tehdä kansalaisaloite.
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