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Euroopa kodanikualgatus
Lissaboni lepinguga nähakse ette Euroopa kodanikualgatuse kasutuselevõtmine. 
Kodanikualgatuse puhul on tegemist olulise uuendusega Euroopa põhiseadusõiguses, mille 
töötas algselt välja Euroopa konvent tihedas koostöös valitsusväliste organisatsioonidega ning 
mis lisati konvendi koostatud põhiseadusliku lepingu eelnõusse alles pärast pikki 
diskussioone. Euroopa kodanikualgatus on Euroopa Liidus täiesti uus demokraatia 
tugevdamise instrument. Sellega astutakse esimene samm vahetuma riikideülese demokraatia 
arendamise poole ja pikemas perspektiivis võib selle rakendamine kaasa aidata Euroopa 
avalikkuse loomisele.

Euroopa kodanikualgatuse õiguslikuks aluseks on Euroopa Liidu lepingu tulevase artikli 11 
lõige 4 (ELi lepingu uus versioon) ja Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELT leping) tulevase 
artikli 24 lõige 1. Kodanikualgatuse esitamise suhtes kohaldatavad tingimused ja menetlused 
sätestatakse määrusega, mis võetakse vastu õigusloome tavamenetluse kohaselt.

I. Üldküsimused

§ 1. Mis on kodanikualgatus?

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist võetakse kõik Euroopa Liidu õigusaktid kas määruse, 
direktiivi või otsuse vormis vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt põhimõtteliselt 
ühiselt ning õigusloome ettepaneku esitab komisjon, vt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklit 289. Niisiis näevad kõik Euroopa õigusakti vastuvõtmise eeskirjad ette komisjoni 
ettepaneku esitamise, vt Euroopa Liidu lepingu (uus versioon) artikli 17 lõiget 2.

35 aastat pärast seda, kui liikmesriigid olid andnud Euroopa Majandusühenduse loomise ajal 
1957. aastal nõukogule õiguse „komisjonilt taotleda uuringute korraldamist, mida nõukogu 
peab soovitavaks ühiste eesmärkide saavutamiseks, ning teha talle asjakohaseid ettepanekuid” 
(vt EMÜ asutamislepingu esialgne artikkel 152, praegu kehtiva EÜ asutamislepingu 
artikkel 208, tulevikus ELT lepingu artikkel 241), andsid nad Maastrichti lepinguga ning 
kaasotsustamismenetluse kasutuselevõtmisega lõpuks ka Euroopa Parlamendile võimaluse 
taotleda komisjonilt õigusloome ettepaneku esitamist (vt praegu kehtiva EÜ asutamislepingu 
artiklit 192, tulevikus ELT lepingu artikkel 241).

Euroopa kodanikualgatuse elluviimisega antakse see taotlemisõigus, mis praegu kuulub 
mõlemale seadusandlikule institutsioonile, ka Euroopa Liidu kodanikele. „Vähemalt miljon 
kodanikku märkimisväärsest arvust liikmesriikidest võivad kutsuda Euroopa Komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires asjakohase ettepaneku küsimustes, mille suhtes kodanike 
arvates on vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt.” Sellega kaasatakse 
liidu kodanikud esimest korda vahetult Euroopa õigusloomeprotsessi. Neil on õigus osaleda 
Euroopa kodanikualgatuses ja sellega asetatakse nad taotlemisõiguse mõttes mõlema 
seadusandliku institutsiooniga samale tasandile.

§ 2. Kodanikualgatuses osalemise sisu
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ELi lepingu (uus versioon) artikli 11 lõike 4 kohaselt võivad liidu kodanikud osaleda 
kodanikualgatuses. ELi lepingu (uus versioon) artikli 10 lõike 3 kohase demokraatliku osaluse 
kõnealuse laiendamise eesmärk on liidu kodanike jaoks individuaalse õiguse loomine osaleda 
Euroopa kodanikualgatuses, jättes selle õiguse üksikasjaliku sisu siiski lahti kirjutamata. 
Lisaks sisaldab see võimalus nõuet võtta vastu määrus, millega kehtestatakse 
kodanikualgatuse suhtes kohaldatavad nõuded ja menetlus. Seetõttu pole määruse eesmärk 
üksnes Euroopa kodanikualgatuse institutsiooni rakendamine, vaid selles tuleb täpsemalt 
määratleda ka Euroopa kodanikualgatuses osalemise lepingust tuleneva õiguse erinevad 
koostisosad.

Liidu kodanikud saavad kodanikualgatuses osaleda kahel erineval viisil: ühelt poolt 
kodanikualgatuse korraldajana ja teiselt poolt kodanikualgatuse toetajana. Euroopa 
kodanikualgatuse korraldamise toimingud hõlmavad komisjonile kodanikualgatusest 
teatamise, liidu kodanike toetusavalduste kogumise, kodanikualgatuse esitamise komisjonile 
ning samuti komisjonile esitatud kodanikualgatuse eesmärgiks oleva taotluse üksikasjaliku 
kirjeldamise komisjoni kolleegiumi liikmetele. Euroopa kodanikualgatuse toetamine tähendab 
isiku nõuetekohast avaldust, et ta jagab kodanikualgatuses väljendatud seisukohta teatud 
probleemi osas ja soovib sellest tuleneva taotluse esitada komisjonile. Euroopa 
kodanikualgatuses osalemise õigus hõlmab seetõttu nii organiseerumisõigust kui sellise 
kodanikualgatuse toetamise õigust.

Need õigused annavad liidu institutsioonide ning liikmesriikide kõrval ka liidu kodanikele 
õiguse tagasi lükata meetmed, mille eesmärk on kõnealuste õiguste teostamise vältimine, 
takistamine või ebasoodsamaks muutmine. Need õigused annavad kodanikele ka õiguse 
nõuda menetluse kehtestamist nende õiguste tõhusaks kasutamiseks. Euroopa 
kodanikualgatuse korraldajatel on kodanikualgatuse eduka esitamise korral õigus – see tuleks 
määruses eriti selgelt sätestada – Euroopa kodanikualgatuse korraldaja individuaalsele 
õigusele selgitada edukalt esitatud kodanikualgatuse sisu komisjoni kolleegiumi liikmetele ja 
samuti õigus saada kolleegiumilt selles asjas põhjendatud vastus. Lisaks sellele tuleb kogu 
Euroopa kodanikualgatuse menetluse jooksul tagada eelkõige põhiõigus võrdsele 
kohtlemisele ja tõhusale õiguskaitsele.

§ 3. Euroopa kodanikualgatuse erinevus võrreldes Euroopa Parlamendi petitsiooniga

ELT lepingu artikli 24 lõike 2 kohaselt koostoimes Euroopa Liidu lepingu artikliga 227 
(praegu kehtiva artikli 21 lõige 1 koostoimes ELi lepingu artikliga 194), samuti ELi 
põhiõiguste harta artikli 44 kohaselt on igal ELi kodanikul, samuti igal füüsilisel isikul, kelle 
elukoht on liidus, ja igal juriidilisel isikul, kelle asukoht on liidus, õigus esitada Euroopa 
Parlamendile petitsioon. ELi lepingu (uus versioon) artikli 11 lõike 4 kohast Euroopa 
kodanikualgatuses osalemise õigust kohaldatakse ka Euroopa petitsiooniõiguse suhtes ning 
esimene laiendab teist; kuid ei asenda seda ning ei ole ka sellega identne.

Sellele vaatamata võib nii kodanikualgatuse kui petitsiooni esitamise tagajärg nende mõlema 
õigusinstrumendi puhul olla teatavas suhtes sarnane; mõlemad võivad olla Euroopa Liidu 
õigusakti vastuvõtmise eelduseks, tingimusel et nende algatajaks on mitu isikut. Siiski 
erinevad nende funktsioonid ning sellega seoses adressaadid ning tingimused põhimõtteliselt.
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Ilmne on juba kõnealuste instrumentide adressaatide erinevus. Petitsioon esitatakse Euroopa 
Parlamendile, kuid kodanikualgatus komisjonile. Euroopa petitsiooniõiguse raames on liidu 
kodanikud kaudselt või vahetult Euroopa Liidu jurisdiktsiooni all ja see annab neile 
võimaluse pöörduda otse Euroopa Parlamendi poole, et teavitada otse valitud parlamenti kui 
kodanike huvide esindajat teatavast olukorrast ning nõuda selle olukorra muutmist. Seevastu 
kodanikualgatus lubab liidu kodanikel esmakordselt vahetult osaleda Euroopa Liidu 
jurisdiktsiooni teostamisel, andes neile samasuguse võimaluse taotleda komisjonilt 
õigusloome ettepaneku esitamist, mis on nõukogul ja Euroopa Parlamendil.

Selle tulemusel on ka mõlema õigusinstrumendiga seotud nõuded erinevad. Petitsiooniõigus 
on piiratud asjaoludega, mis petitsiooni esitajat otseselt mõjutavad, samal ajal kui Euroopa 
kodanikualgatuses osalejate suhtes sellist piirangut ei kohaldata ja see ei oleks ka mõistlik. 
Pigem on instrumendid vastupidise mõjuga, nagu Euroopa jurisdiktsiooni ülesanded seista 
Euroopa üldise heaolu huvide eest ja kaitsta Euroopa õigust. Viimane ülesanne aga pole 
petitsiooni esitamise eelduseks.

Euroopa kodanikualgatuse suhtes kohaldatavate nõuete ja menetluste kujundamisel on arvesse 
võetud sarnasust Euroopa Parlamendile esitatava petitsiooniga. Mitte mingil juhul aga ei tohi 
ähmastada iseloomulikku erinevust.
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