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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et lisaks uute aluslepingutega kaasnevale institutsioonide töö märkimisväärsele 
parandamisele saavad ELi kodanikud suurt kasu sellest, et ühelt poolt tugevdatakse liidu 
poliitika üle teostatavat demokraatlikku järelevalvet ja kontrolli ning teiselt poolt 
suurendatakse ELi kodanike õigusi;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et uues lepingus säilitatud petitsioonimenetlus on oluline 
vahend, millega võimaldatakse eurooplastel osaleda kas üksikisikuna või vabatahtlike 
ühenduste kaudu aktiivselt Euroopa Liidu arengus; juhib tähelepanu asjaolule, et 
nimetatud osalemine võib tähendada parlamendi tähelepanu juhtimist olukordadele, kus 
liikmesriigid ei rakenda ELi õigusakte korrektselt, parlamendi teavitamist ELi 
õigusaktides esinevatest puudustest ning protestimist ELi kodanike ja residentide 
põhiõiguste võimalike rikkumiste vastu;

3. rõhutab petitsioonikomisjoni rolli ja kohustusi sellega seoses ning seda, kui oluline on 
saavutada kõikide ELi institutsioonide ja organite ning kõikide liikmesriikide ja 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste vahel täielik ja tõhus koostöö, et Lissaboni lepingu 
vaimus anda vastus ja lahendus ELi kodanike muredele;

4. võtab teadmiseks uued võimalused, mida ELi kodanikud saavad kasutada vastavalt nn 
kodanikualgatust käsitlevale Euroopa Liidu lepingu artiklile 11 (muudetud Lissaboni 
lepinguga), mille kohaselt võivad vähemalt miljon kodanikku mitmest liikmesriigist 
kutsuda komisjoni üles koostama uut õigusakti, mida on vaja aluslepingute 
rakendamiseks;

5. on otsustanud tagada, et määruses, mis võetakse vastu kodanikualgatuse rakendamiseks, 
kehtestatakse kõnealuse kodanike õiguse kasutamiseks selged, lihtsad ja 
kasutajasõbralikud tingimused; on arvamusel, et petitsioonikomisjon peaks olema 
kodanikualgatustega tihedalt seotud ning võiks toimida üksikisikute algatuste edendamise 
ja algatusõiguse enda platvormina, tunnustades samal ajal komisjoni kui kodanikualgatuse 
ainsat adressaati; on arvamusel, et rakendusmäärusega tuleks luua mehhanismid, mille 
abil saaks parlament võtta vastu seisukoha selliste algatuste suhtes ja vajaduse korral neid 
toetada;

6. märgib, et kodanikel on juba võimalik nõuda petitsiooni abil, et parlament kasutaks 
vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 192 oma õigust nõuda õigusloomega seotud 
algatuse käivitamist ning mitte midagi ei takistaks kodanikke, kui nad nii otsustavad, 
nõudmast komisjonilt kodanikualgatuse korras ning parlamendilt petitsiooni abil Euroopa 
Liidu õigusakti vastuvõtmist;

7. on arvamusel, et parlament peab uurima, kuidas ta saaks töötada välja asjakohased 
menetlused kodanikualgatuste järgimiseks ja toetamiseks, ning on seisukohal, et 
kõnealustes menetlustes peaks keskne roll olema petitsioonikomisjonil, millel on juba suur 
kogemus koostöö tegemisel kodanikega neile murettekitavates küsimustes;
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8. tunneb heameelt põhiõiguste harta väljakuulutamise ning selles sätestatud põhimõtete ja 
kõikide ELi kodanike õiguste ja vabaduste, eriti elu, inimväärikuse, võrdõiguslikkuse, 
õigluse, vabaduse ja eraomandiga seotud erinevate õiguste tunnustamise üle; on 
otsustanud täpsustada teiste institutsioonidega, et liikmesriikides võetavate meetmete 
puhul harta otsest kohaldatavust põhjendamatult ei piirata nende piirangute laia 
tõlgendusega, mis on kehtestatud harta horisontaalsetes artiklites, eriti selle artiklis 51, 
mille järgi nõutakse liikmesriikidelt harta kohaldamist ainult ELi õigusaktide 
rakendamisel;

9. märgib, et põhiõiguste harta tõhustatud staatusel ning nende tegevuste ulatuse 
laiendamisel, mille suhtes võib algatada rikkumismenetlusi, eriti justiits- ja 
siseküsimustes, on otsene mõju petitsioonikomisjoni tööle, kui nimetatud komisjon 
teostab parlamentaarset kontrolli kodanike nimel;

10. märgib, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 298 ettenähtud õiguslik alus heaks 
halduskorralduseks ja nimetatud artiklit rakendavate määruste vastuvõtmine on vastus 
Euroopa ombudsmani ja parlamendi pikaajalisele nõudele luua haldusõiguse ühine 
süsteem, millega reguleerida Euroopa halduskorraldust, ning nõuab petitsioonikomisjoni 
täielikku osalemist menetluses kõnealuste määruste vastuvõtmiseks; 
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