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II. Menetlusega seotud küsimused

§ 4. Euroopa kodanikualgatuse menetlus 

Euroopa kodanikualgatuse menetluse on võimalik jagada neljaks etapiks:
 kodanikualgatuse registreerimine;

 toetusavalduste kogumine kodanikualgatuse jaoks;

 kodanikualgatuse esitamine; 

 komisjoni seisukohavõtt kodanikualgatuse kohta.

Euroopa kodanikualgatuse esimene etapp: „Registreerimine”
Euroopa kodanikualgatuse esimene etapp algab kodanikualgatuse registreerimisega 
komisjonis kodanikualgatuse organisaatorite poolt ja lõpeb komisjoni ametliku otsusega 
kodanikualgatuse registreerimise tulemuse kohta. 

Valitsusvälised organisatsioonid juhivad tähelepanu asjaolule, et kodanikualgatuse 
korraldajate jaoks on ennekõike oluline saavutada menetluse käigus juba võimalikult varakult, 
ennekõike juba enne toetusavalduste kogumise algust, õiguskindlus seoses asjaomase 
kodanikualgatuse lubatavusega. Ka demokraatia poliitika seisukohast on vaja kõnealust 
lähenemisviisi toetada. 

Seetõttu on soovitatav kujundada kodanikualgatuse menetlus selliselt, et asjaomase 
kodanikualgatuse lubatavust kontrollitakse siduvalt juba enne toetusavalduste kogumise 
algust. See võiks toimuda kodanikualgatuse ametliku registreerimise raames. 

Registreerimise vastuvõtmise ja lubatavuse kontrollimise pädevaks asutuseks saab asjaoludest 
tulenevalt olla ainuüksi komisjon. Kontrollimise tulemusena peab ta andma organisaatoritele 
kodanikualgatuse lubatavuse kohta õiguslikult siduva kinnituse. Täiesti teine küsimus on 
siiski kõnealuse otsuse õiguslik kontrollitavus Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa ombudsmani 
poolt ning komisjoni poliitilise kontrollimise küsimus Euroopa Parlamendi poolt. 

Senise arutelu käigus on tehtud ettepanek teha lubatavuse kontrollimine ülesandeks teisele 
asutusele, mitte komisjonile. Näiteks on nimetatud Euroopa ombudsmani ja Euroopa 
Parlamenti. Sellise korralduse eelis tundub olevat ilmselge: algusest peale on võimalik vältida 
muljet, et komisjon saab ise otsustada, kas temale suunatud kodanikualgatus võib teoks saada 
või mitte. 

Raportöör ei soovita siiski seda teed minna. Kodanikualgatuse lubatavus ei ole poliitilise 
kasulikkuse küsimus, vaid õiguslik ja õiguslikult täielikult kontrollitav eeltingimus algatuses 
väljendatud taotluse sisuliseks käsitlemiseks. Kodanikualgatuse lepinguliselt ettenähtud 
adressaadina on komisjon seetõttu igal juhul kohustatud kontrollima enne algatuses sisalduva 
nõudmise sisulist käsitlemist kodanikualgatuse lubatavust, kas juba (nagu pakutakse 
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käesolevas ettepanekus) registreerimise raames või pärast kodanikualgatuse esitamist. 
Kirjeldatud asjaoludel kujutab igasugune teise (täiendava) asutuse lisamine lubatavuse 
kontrollimise eesmärgil lõpptulemusena uut täiendavat tõket kodanikualgatuse teel, sest 
sellisel juhul ei tuleks kodanikualgatuse lubatavuses veenda mitte ainult komisjoni, vaid 
täiendavalt ka nimetatud teist asutust. 

Raportööri arvamuse kohaselt tuleks igal juhul iga konkreetne otsus kodanikualgatuse 
lubatavuse kohta vastu võtta siduva otsusena ja otsus peab olema kohtu korras kontrollitav1. 

Suunised menetluse võimaliku kujundamise kohta: 

a) organisaatorid peavad Euroopa kodanikualgatuse komisjonis registreerima. 
Registreerimisel peab iga organisaator ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles kirja panema 
nime, sünnikuupäeva, kodakondsuse ja elukoha ning kodanikualgatuse täpse sõnastuse;

b) komisjon kontrollib registreeritud kodanikualgatuse lubatavust. Kodanikualgatus on 
lubatav, kui see vastab järgmisele neljale tingimusele:

 sisaldab üleskutset Euroopa Komisjonile esitada ettepanek Euroopa Liidu õigusakti 
väljaandmiseks; 

 liidu aluslepingutes on Euroopa Liidule antud pädevus kõnealuse õigusakti 
vastuvõtmiseks; 

 liidu aluslepingutes on Euroopa Komisjonile antud volitus kõnealuse õigusakti 
ettepaneku esitamiseks; 

 kõnealune õigusakt ei ole ülejäänud osas ilmselgelt õigusvastane. 

Kahe kuu jooksul pärast kodanikualgatuse registreerimist võtab komisjon vastu siduva otsuse 
registreerimise tulemuslikkuse kohta. Otsus sisaldab siduvat seisukohta kodanikualgatuse 
lubatavuse kohta. Registreerimine on võimalik tagasi lükata ainult õiguslikel alustel; 

c) otsus on suunatud nii individuaalselt organisaatoritele kui ka üldsusele. See tehakse 
organisaatoritele teatavaks ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Euroopa Parlamenti, 
nõukogu ja liikmesriike teavitatakse otsusest kohe; 

d) otsust on võimalik ELi asjakohaste eeskirjade alusel kontrollida Euroopa Liidu Kohtul ja 
Euroopa ombudsmanil. Sama kehtib ka juhul, kui komisjon jätab kõnealuse otsuse vastu 
võtmata; 

                                               
1 Juhul kui otsuse võtab vastu komisjonist erinev asutus, oleks komisjonil võimalik kõnealune otsus 
tühistamishagi korras kohtusse kaevata. Lubatavuse eitamise korral oleks see võimalus ka organisaatoritel. 
Kostjaks oleks mõlemal juhul lubatavuse üle otsustanud asutus. Nendel põhjustel tooks menetluse kujundamine
sellisel viisil, et otsuse osas on pädevad Euroopa ombudsman või Euroopa Parlament, kaasa puuduse, et 
kõnealused organid muutuksid nii registreerimisel kui ka kohtulikul kontrollimisel menetluse osalisteks ning ei 
saaks enam ise seoses komisjoni tegutsemisega täita õigusliku kontrolli asutuse või poliitilise kontrollorgani 
rolli.
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e) otsuse teatavakstegemisega samal ajal teavitab komisjon kodanikualgatuse organisaatoreid 
käimasolevatest või kavandatavatest õigusloomega seotud menetlustest kodanikualgatusega 
seotud küsimustes ning juba edukalt registreeritud kodanikualgatustest, mis puudutavad 
täielikult või osaliselt samasuguseid küsimusi;

f) komisjon peab oma veebilehtedel avalikult kättesaadavat nimekirja kõikidest edukalt 
registreeritud kodanikualgatustest;

g) kodanikualgatuse organisaatoritel on võimalik algatus igal ajal tühistada. Sellisel juhul 
loetakse algatus mitte registreerituks ja kustutatakse komisjoni eelpool nimetatud nimekirjast. 

Euroopa kodanikualgatuse teine etapp: „Kogumine”
Euroopa kodanikualgatuse teine etapp hõlmab individuaalsete toetusavalduste kogumist 
edukalt registreeritud kodanikualgatuse jaoks ning kogumistulemuse ametlikku kinnitamist 
liikmesriikide poolt. 
Valitsusvälised organisatsioonid on avaldanud arvamust, et selle tarbeks tundub olevat 
otstarbekas ajalimiidi kehtestamine. Tähtaja alguspunktiks sobib võtta komisjoni 
registreerimist käsitleva otsuse vastuvõtmise aeg. 

Raportööri arvates tuleks menetlus läbi viia nii, et see annaks võimalikult palju võimalusi 
toetusavalduste kogumiseks. Spekter peaks igal juhul hõlmama nii võimalust, et 
organisaatorid koguvad toetusavaldusi tänaval, kui ka võimalust esitada toetusavaldus 
Interneti kaudu, kui selleks on olemas tehnilised võimalused. 

Menetluse selle etapi põhiprobleem on toetusavalduste ehtsuse kontrollimine. Seda ei saa 
kindlasti teha komisjon tsentraliseeritult. See ülesanne tuleb täita pigem liikmesriikidel. Nad 
peavad tagama, et kodanikualgatuse organisaatorid saavad pärast toetusavalduste kogumise 
tähtaja lõppu siduva kinnituse toetajate arvu kohta, mis on liigendatud nende kodakondsuse 
järgi. 

Seetõttu ei tundu olevat vajalik ega subsidiaarsuse põhimõtet silmas pidades põhjendatud 
ühtse Euroopa menetluse kasutuselevõtmine toetusavalduste kogumiseks. Kodanikualgatuse 
määrus peaks piirduma liikmesriikide kohustamisega tõhusa süsteemi kasutuselevõtuks oma 
siseriikliku õiguse raames ja sisaldama ainuüksi keskseid nõudeid, mida kõik liikmesriigid 
peavad võrdsel määral järgima. Siia alla peaks kuuluma ennekõike liikmesriikide kohustus 
nimetada toetusavalduste kontrollimiseks pädevad asutused. 

Suunised menetluse võimaliku kujundamise kohta: 

a) kodanikualgatus eeldab liidu kodanike nõuetekohaselt teatavaks tehtud toetust, kelle arv 
peab olema vähemalt miljon ja kelle puhul peab olema tegemist olulise arvu liikmesriikide 
kodanikega; 

b) liikmesriigid kehtestavad oma õigusaktides tõhusa menetluse individuaalsete 
toetusavalduste kogumiseks Euroopa kodanikualgatuse jaoks ja kõnealuse kogumise tulemuse 
ametlikuks kinnitamiseks; 

c) toetusavaldus on nõuetekohane, kui see on antud toetusavalduste kogumise jaoks 
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ettenähtud tähtaja jooksul liikmesriikide vastavatest õigusaktidest ja liidu õigusest kinni 
pidades. Toetusavalduste kogumise tähtaeg on üks aasta. See algab kodanikualgatuse 
registreerimise otsusele järgneva kolmanda kuu esimesel päeval; 

d) iga toetusavaldus peab olema antud individuaalselt, üldjuhul isikliku allkirjaga (kirjalikult 
või vajaduse korral ka elektrooniliselt). Toetusest peab ilmnema vähemalt toetava isiku nimi, 
sünniaeg, kodune aadress ja kodakondsus. Kui isikul on mitu kodakondsust, siis märgib ta 
nendest vabal valikul ainult ühe. 
Isikuandmetele laieneb andmekaitse, mille eest vastutavad kodanikualgatuse organisaatorid;

e) kodanikualgatuse toetusavalduse võib esitada ainult ühe korra. Iga toetusavaldus sisaldab 
toetava isiku eraldi vandega võrdsustatud kinnitust, et ta ei ole juba varem samale 
kodanikualgatusele oma toetust andnud; 

f) iga toetusavaldus on võimalik kuni toetusavalduste kogumise tähtaja lõpuni tühistada. 
Esialgselt antud toetus loetakse sellega algusest peale mitteantuks. Organisaatorid peavad 
sellest iga toetavat isikut teavitama. Iga toetusavaldus peab sisaldama toetava isiku eraldi 
avaldust, et ta on kõnealuse selgituse kätte saanud; 

h) iga toetav isik saab organisaatoritelt oma toetusavalduse koopia koos oma vandega 
võrdsustatud kinnituse koopiaga ning avaldusega tühistamisvõimalusest teadasaamise kohta; 

i) liikmesriigid väljastavad kodanikualgatuse organisaatoritele pärast toetusavaldusi 
tõendavate dokumentide kontrollimist kahe kuu jooksul ametliku kinnituse nõuetekohaselt 
antud toetuste arvu kohta, mis on liigendatud vastavalt toetavate isikute kodakondsuse arvule. 
Nad tagavad asjakohaste meetmetega, et iga liikmesriik kinnitab iga toetusavalduse ainult üks 
kord ja mitmekordne kinnitamine erinevate liikmesriikide või ühe ja sama liikmesriigi 
erinevate asutuste poolt hoitakse tõhusalt ära. 

Euroopa kodanikualgatuse kolmas etapp: „Esitamine”
Euroopa kodanikualgatuse kolmas etapp algab kodanikualgatuse esitamisega komisjonis 
organisaatorite poolt ja lõpeb komisjoni ametliku otsusega kodanikualgatuse esitamise 
tulemuse kohta. Samamoodi kodanikualgatuse registreerimise menetlusega peaks komisjonil 
olema ka siin otsuse vastuvõtmise kohustus ja otsuse sisu peaks olema kohtulikult kontrollitav 
Euroopa Liidu Kohtu või Euroopa ombudsmani poolt. 

Suunised menetluse võimaliku kujundamise kohta: 

a) organisaatorid peavad Euroopa kodanikualgatuse esitama komisjonile. Esitamisel tuleb 
lisada liikmesriikide kinnitused nõuetekohaste toetusavalduste arvu kohta; 

b) komisjon kontrollib, kas miinimumnõuded seoses kodanikualgatuse toetamisega on 
täidetud. Kahe kuu jooksul pärast kodanikualgatuse esitamist võtab komisjon vastu siduva 
otsuse esitamise tulemuslikkuse kohta. Otsus sisaldab siduvat seisukohta toetusavalduste 
miinimumnõuete täitmise kohta. Esitamine on võimalik tagasi lükata ainult õiguslikel alustel; 

c) otsus on suunatud nii individuaalselt organisaatoritele kui ka üldsusele. See tehakse 
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organisaatoritele teatavaks ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Euroopa Parlamenti, 
nõukogu ja liikmesriike teavitatakse otsusest kohe;

d) otsust on võimalik ELi asjakohaste eeskirjade alusel kontrollida Euroopa Liidu Kohtul ja 
Euroopa ombudsmanil. Sama kehtib ka juhul, kui komisjon jätab kõnealuse otsuse vastu 
võtmata; 

e) komisjon peab oma veebilehtedel avalikult kättesaadavat nimekirja kõikidest edukalt 
esitatud kodanikualgatustest. 

Euroopa kodanikualgatuse neljas etapp: „Seisukoha võtmine”
Euroopa kodanikualgatuse neljas etapp hõlmab ajavahemikku, mil komisjon kodanikualgatuse 
eesmärki sisuliselt käsitleb. See lõpeb komisjoni ametliku seisukohavõtuga kodanikualgatuses 
sisalduva nõude kohta õigusakti ettepaneku esitamiseks. 

Neljas etapp kujutab endast kogu menetluse poliitiliselt kõige tundlikumat momenti. See 
etapp otsustab, kas kodanikud tajuvad Euroopa kodanikualgatust tõepoolest Euroopa 
õigusloomeprotsessis vahetu osalemise vahendina ja on seega motiveeritud ka edaspidi 
osalema Euroopa ühinemisprotsessi kujundamises. Menetluse kujundamisel tuleb kõnealuse 
tähendusega arvestada. 

Kindlasti on vaieldamatu, et kodanikualgatus iseenesest ei kohusta komisjoni tegelikult 
esitama õigusakti ettepanekut või isegi teatud sisuga ettepanekut. Sellist õiguslikku tagajärge 
ei ole võimalik tuletada Lissaboni lepingu sätetest, samuti ei oleks see kooskõlas Euroopa 
konvendi sooviga võrdsustada kodanikualgatus Euroopa parlamendi ja nõukogu üleskutse 
esitamise õigusega. Teiselt poolt ei tohi kodanikualgatuse kaudu üleskutse esitamisele mingil 
juhul osaks saada hooletum käsitlemine kui mõlema seadusandliku organi üleskutsele. 
Vastupidi: võimalikult kõikide kahtluste kõrvaldamiseks, et kodanikualgatust ei võeta tõsiselt, 
on selles etapis vaja võimalikult suurt läbipaistvust ja avalikkust. 

Seetõttu peab selles etapis tekkima vahetu dialoog kodanikualgatuse organisaatorite ja 
komisjoni liikmete kolleegiumi vahel, mille raames saavad organisaatorid õiguse 
kodanikualgatuse eesmärgi põhjalikuks selgitamiseks. 

Suunised menetluse võimaliku kujundamise kohta:

a) edukalt esitatud kodanikualgatus kohustab komisjoni käsitlema asjakohase tähtaja jooksul 
sisuliselt kodanikualgatuse eesmärki ja võtma selle kohta avaliku seisukoha; 

b) selles raamistikus kuulab komisjoni liikmete kolleegium kodanikualgatuse organisaatorid 
ära ja annab neile võimaluse kodanikualgatuse eesmärgi põhjalikuks selgitamiseks;

c) komisjon võtab kolleegiumina vastu siduva otsuse oma seisukoha kohta kodanikualgatuse 
suhtes. Kui tal ei ole kavas ettepanekut esitada, teatab ta selle põhjused; 

c) otsus on suunatud nii individuaalselt organisaatoritele kui ka üldsusele. See tehakse 
organisaatoritele teatavaks ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Euroopa Parlamenti, 
nõukogu ja liikmesriike teavitatakse otsusest kohe;
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d) kui komisjon jätab otsuse vastu võtmata, siis on võimalik seda ELi õiguse asjaomaste 
eeskirjade alusel kohtulikult kontrollida Euroopa Liidu Kohtul ja Euroopa ombudsmanil.
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