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Eurooppalainen kansalaisaloite
Lissabonin sopimuksessa määrätään eurooppalaisen kansalaisaloitteen (European Citizens’ 
Initiative – ECI) käyttöönotosta. Sopimus sisältää näin ollen merkittävän eurooppalaista 
perustuslakia koskevan innovaation, joka laadittiin alun perin Eurooppa-valmistelukunnassa 
tiiviissä yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa ja päätyi vasta pitkän taistelun jälkeen 
valmistelukunnan perustuslakiluonnokseen. Eurooppalainen 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 luomista pitkällä aikavälillä.

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

I. Yleisiä seikkoja

§ 1. Mikä kansalaisaloite on?

Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat 
periaatteellisesti yhdessä kaikki Euroopan unionin säädökset, olivat ne sitten asetuksia, 
direktiivejä tai päätöksiä. Tämä tapahtuu 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 nyt jo on molemmilla lainsäädäntöelimillä, on tulevaisuudessa 
tarkoitus antaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen myötä myös unionin kansalaisille. 
”Vähintään miljoona unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi tehdä 
aloitteen, jossa Euroopan komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa näiden kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädöstä 
perussopimusten soveltamiseksi.” Näin itse unionin kansalaiset otetaan ensimmäistä kertaa 
välittömästi mukaan eurooppalaiseen lainsäädäntöprosessiin. He saavat oikeuden osallistua 
eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen ja pääsevät siten pyyntöoikeuden osalta samalle tasolle 
kuin molemmat lainsäädäntöelimet.
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§ 2. Mitä sisältää oikeus osallistua kansalaisaloitteeseen?

EU-sopimuksen (uusi versio) 11 artiklan 4 kohdan mukaan unionin kansalaiset voivat tehdä 
kansalaisaloitteen. EU-sopimuksen (uusi versio) 10 artiklan 3 kohdan mukaisen oikeuden 
demokraattiseen osallistumiseen erityisenä seurauksena tämän säännöksen tarkoitus on 
perustaa unionin kansalaisille yksilöllinen oikeus osallistua eurooppalaiseen 
kansalaisaloitteeseen. Siinä ei kuitenkaan kuvailla tämän oikeuden sisältöä yksityiskohtaisesti. 
Lisäksi säännös sisältää sen varauksen, että tällaista kansalaisaloitetta varten vaadittavista 
edellytyksistä ja menettelyistä on annettava asetus. Asetuksen tehtäväksi ei näin ollen tule 
ainoastaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen instituution toimintakykyiseksi saattaminen vaan 
siinä on lisäksi vahvistettava tarkemmin myös ne eri osat, joista sopimusperusteinen oikeus 
osallistua eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen muodostuu.

Unionin kansalaiset voivat osallistua kansalaisaloitteeseen kahdella eri tavalla: joko 
kansalaisaloitteen järjestäjänä tai sen tukijana. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
järjestämiseen kuuluu kansalaisaloitteesta ilmoittaminen komissiolle, tuenilmaisujen 
kerääminen unionin kansalaisilta, kansalaisaloitteen toimittaminen komissiolle sekä 
kansalaisaloitteen tarkoituksena olevan komissiolle osoitettavan pyynnön esittäminen 
komission jäsenistölle. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tukeminen tarkoittaa sitä, että 
henkilö ilmoittaa asianmukaisesti jakavansa kansalaisaloitteen sisältämän toiveen ja 
kannattavansa aloitteen tarkoituksena olevaa pyyntöä komissiolle. Oikeuteen osallistua 
eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen kuuluu siten oikeus järjestää tällainen kansalaisaloite ja 
oikeus tukea sitä.

Nämä oikeudet antavat unionin kansalaisille suhteessa unionin toimielimiin ja jäsenvaltioihin 
oikeuden pidättäytyä kaikista toimenpiteistä, jotka voivat estää näiden oikeuksien 
käyttämisen, hankaloittaa sitä tai tehdä siitä vähemmän houkuttelevaa. Lisäksi ne antavat 
heille myös oikeuden luoda menettelyjä näiden oikeuksien käyttämiseksi tehokkaasti. 
Eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjät saavat  – tämä pitäisi ehdottomasti selvittää 
asetuksessa – lisäksi saatuaan toimitettua kansalaisaloitteen komissiolle tilaisuuden selvittää 
kansalaisaloitteen tarkoitusta komission jäsenille sekä oikeuden jäsenistön antamaan 
perusteltuun vastaukseen kyseisessä asiassa. Lisäksi koko eurooppalaiseen 
kansalaisaloitteeseen liittyvässä menettelyssä on turvattava erityisesti tasa-arvoisen kohtelun 
ja tehokkaan oikeussuojan perusoikeudet.

§ 3. 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 eurooppalaiseen 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.
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Kansalaisaloitteen tai vetoomuksen tuloksissa voi tosin näkyä näiden oikeudellisten 
menettelyjen tietynlainen läheisyys; molemmat voivat esimerkiksi päätyä 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 Euroopan parlamentille, 
kun taas kansalaisaloite osoitetaan komissiolle. Eurooppalainen vetoomusoikeus puhuttelee 
unionin kansalaisia heidän ominaisuudessaan Euroopan unionin toimivallan välittöminä tai 
välillisinä kohteina ja tarjoaa heille mahdollisuuden kääntyä tässä ominaisuudessa suoraan 
Euroopan parlamentin puoleen voidakseen tiedottaa suoraan valitulle parlamentille 
kansalaisten edunvalvojana 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 eurooppalaiseen 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.

Eurooppalaista 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.
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