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II Menettelyyyn liittyviä kysymyksiä

§ 4. Euroopan kansalaisaloitetta koskeva menettely

Euroopan kansalaisaloitetta koskeva menettely voidaan jakaa neljään vaiheeseen:

 kansalaisaloitteesta ilmoittaminen,

 tuenilmausten kerääminen kansalaisaloitteelle

 kansalaisaloitteen jättäminen sekä

 komission kannanotto kansalaisaloitteeseen

Euroopan kansalaisaloitteen ensimmäinen vaihe: "kansalaisaloitteesta ilmoittaminen“
Euroopan kansalaisaloitteen ensimmäinen vaihe alkaa sillä, että kansalaisaloitteen vetäjät 
antavat ilmoituksen kansalaisaloitteesta, ja päättyy siihen, että komissio antaa muodollisen 
päätöksen kansalaisaloitteen ilmoituksen tuloksesta.

Kansalaisjärjestöt huomauttavat, että kansalaisaloitteen vetäjien tulisi saada tietää 
kansalaisaloitteen hyväksymistä koskeva oikeusvarmuus jo mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa menettelyä, mutta joka tapauksessa ennen tuenilmausten keräämisen aloitusta. Tätä 
lähestymistapaa on tuettava myös demokratiapoliittisesti. 

Sen vuoksi kansalaisaloitetta koskeva menettely suositellaan järjestettäväksi niin, että 
kyseisen kansalaisaloitteen hyväksyttävyys tutkitaan sitovasti jo ennen tuenilmausten 
keräämisen aloitusta. Tämä voitaisiin tehdä kansalaisaloitteen muodollisen ilmoituksen 
antamisen yhteydessä.

Ainoastaan komissio voi toimia asian olosuhteet huomioon ottaen ilmoituksen vastaanotosta 
ja hyväksyttävyyden tutkimisesta vastaavana toimivaltaisena elimenä. Sen on annettava 
vetäjille kansalaisaloitteen hyväksyttävyyttä koskeva sitova vahvistus. Tosin aivan erillisiä 
asioita ovat tämän päätöksen oikeudellinen valvonta, joka kuuluu Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimelle ja Euroopan kansalaisvaltuutetulle, ja komissioon kohdistuva poliittinen 
valvonta, joka kuuluu Euroopan parlamentille. 

Aikaisemmissa keskusteluissa on esitetty, että hyväksyttävyyden tutkiminen annettaisiin 
muulle taholle kuin komissiolle. Tähän tehtävään on esitetty muun muassa Euroopan 
kansalaisvaltuutettua sekä Euroopan parlamenttia. Tästä menettelystä näyttäisi olevan etua: 
näin voitaisiin alun perin välttää vaikutelma siitä, että komissio voisi itse päättää, otetaanko 
sille osoitettu kansalaisaloite huomioon vai ei. 

Esittelijä ei kuitenkaan suosittele tätä tapaa. Kansalaisaloitteen hyväksyttävyyden toteaminen 
ei liity mitenkään politiikan alaan, vaan se on oikeudellinen ja oikeudellisesti täysin 
valvottavissa oleva edellytys ilmoitetun pyynnön asiakäsittelyä varten. Sopimuksen mukaan 
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kansalaisaloitteen vastaanottajaksi määrätyllä komissiolla on velvollisuus tutkia ennen asian 
ja siihen sisältyvän pyynnön käsittelyä kansalaisaloitteen hyväksyttävyys, joko (kuten tässä 
ehdotetaan) ilmoituksen antamisen yhteydessä tai kansalaisaloitteen jättämisen yhteydessä. 
Näissä olosuhteissa toisen tahon sekaantuminen hyväksyttävyyden tutkimiseen aiheuttaa 
uuden lisäesteen kansalaisaloitteen eteenpäin menolle, koska tässä tapauksessa 
kansalaisaloitteen hyväksyttävyydestä olisi vakuutettava komission lisäksi myös tämä toinen 
taho. 

Esittelijän mielestä kaikkien päätösten, jotka koskeva kansalaisaloitteen hyväksyttävyyttä, 
tulisi olla sitovia ja niiden tulisi olla tuomioistuinvalvonnan kohteena. 

Menettelyn mahdollista järjestelyä koskevat suuntaviivat: 

a) Euroopan kansalaisaloitteen vetäjien on annettava kansalaisaloitteesta ilmoitus 
komissiolle. Jokaisen aloitteen vetäjän on annettava ilmoituksen yhteydessä nimi, 
syntymäaika, kansalaisuus ja kotiosoite sekä kansalaisaloite tarkassa sanamuodossaan 
jollakin Euroopan unionin virallisista kielistä. 

b) Komissio tutkii ilmoitetun kansalaisaloitteen sen hyväksyttävyyden osalta. 
Kansalaisaloite hyväksytään, mikäli se täyttää seuraavassa esitetyt neljä edellytystä:

 Se sisältää pyynnön Euroopan komissiolle tehdä Euroopan unionia koskeva 
lakialoite.

 Euroopan unionille on Euroopan unionin sopimuksien perusteella myönnetty 
toimivalta antaa tämänkaltainen säädös. 

 Euroopan unionille on Euroopan unionin perustana olevilla sopimuksilla 
myönnetty toimivalta tällaisen säädöksen antamiseen. 

 Tämä säädös ei muutoin ole ilmeisen perusteeton.

Komissio päättää sitovasti ilmoituksen tuloksesta kahden kuukauden kuluessa 
kansalaisaloitteesta ilmoittamisesta. Tämän päätöksen yhteydessä annetaan sitova 
lausunto kansalaisaloitteen hyväksyttävyydestä. Ilmoitus voidaan hylätä vain 
oikeudellisista syistä. 

c) Päätös osoitetaan sekä yksilöllisesti aloitteen vetäjille että yleisölle. Se annetaan 
tiedoksi aloitteen vetäjille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Päätöksestä annetaan välittömästi tieto Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 
jäsenvaltioille.

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

e) Samalla kun komissio antaa päätöksen tiedoksi, se antaa tietoja kansalaisaloitteen 
vetäjille voimassa olevasta ja suunnitellusta lainsäädännöstä, joka koskee kyseisen 
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kansalaisaloitteen piiriin kuuluvia asioita, sekä jo hyväksytysti ilmoitetuista 
kansalaisaloitteista, jotka kokonaan tai osittain liittyvät samoihin asioihin.

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

g) Kansalaisaloitteiden vetäjät voivat milloin tahansa perua kansalaisaloitteen. Sitä ei 
silloin katsota ilmoitetuksi ja se poistetaan yllä mainitusta komission pitämästä 
luettelosta.

Euroopan kansalaisaloitteen toinen vaihe: "tuenilmausten kerääminen"

Euroopan kansalaisaloitteen toisessa vaiheessa kerätään yksilöiden tuenilmaukset 
hyväksytysti ilmoitetulle kansalaisaloitteelle ja jäsenvaltiot vahvistavat virallisesti keräämisen 
tulokset. 

Kansalaisjärjestöt ovat ilmaisseet, että tälle olisi järkevää asettaa aikaraja. Noudatettavan 
määräajan aloitusajankohdaksi sopisi komission päätös ilmoituksen tuloksesta. 

Esittelijän mielestä keräysmenettelyn tulisi olla järjestetty niin, että se sallii mahdollisimman 
monta tapaa kerätä tuenilmaukset.  Mahdollista pitäisi ainakin olla aloitteen vetäjien 
järjestämä "kadulla” tapahtuva tuenilmausten kerääminen sekä teknisten edellytysten salliessa 
tuenilmauksen antaminen Internetin kautta.

Tämän menettelyvaiheen suurimpana ongelmana on tuenilmausten aitouden tarkistus. Tätä 
tehtävää ei mitenkään voida keskittää komissiolle. Tämän on oltava pikemminkin 
jäsenvaltioiden vastuulla. Niiden on taattava, että kansalaisaloitteen vetäjät saavat 
tuenilmausten keräysajan päättymisen umpeuduttua sitovan vahvistuksen tukeneiden 
lukumäärästä, joka on jaoteltu kansalaisuuden mukaan.

Sen vuoksi ei vaikuta tarpeelliselta eikä myöskään toissijaisuusperiaatteen kannalta 
perustellulta ottaa käyttöön yhtenäistä menettelyä tuenilmausten keräämisessä.  
Kansalaisaloitetta koskevan säädöksen tulisi koskea pelkästään jäsenvaltioiden velvoitetta 
ottaa käyttöön tehokas järjestelmä kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa, ja sen tulisi sisältää 
ainoastaan keskeisiä määräyksiä, jotka jäsenvaltioiden on myös otettava huomioon. Tähän 
tulisi sisältyä ennen kaikkea jäsenvaltioiden velvollisuus nimetä toimivaltaiset tahot 
tuenilmausten tarkistusta varten. 

Menettelyn mahdollista järjestelyä koskevat suuntaviivat: 

a) Kansalaisaloitteelle vaaditaan merkittävästä määrästä jäsenvaltioita saatu vähintään 
miljoonan unionin kansalaisen asianmukaisesti antama tuki.

b) Jäsenvaltiot säätävät lainsäädännössään tehokkaasta menettelystä, jolla yksilöiden 
tuenilmaukset kerätään Euroopan kansalaisaloitetta varten ja jolla tulokset 
vahvistetaan virallisesti.

c) Tuenosoitus on asianmukainen, jos se on annettu tuenilmausten keräysaikana ja siinä 
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on otettu huomioon jäsenvaltioiden ja unionin oikeuden lainsäädäntö. Tuenilmausten 
keräysaika on vuosi. Se alkaa kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä 
päivästä, kun kansalaisaloitteen ilmoitusta koskeva päätös on tehty.

d) Kaikki tuenilmaukset on varmennettava henkilökohtaisesti, mikä tapahtuu yleensä 
henkilökohtaisella allekirjoituksella (omakätinen allekirjoitus tai mahdollisesti myös 
sähköinen allekirjoitus). Tuenilmauksesta on käytävä ilmi vähintään tukijan nimi, 
syntymäaika, kotiosoite ja kansalaisuus. Mikäli kyseisellä henkilöllä on useampia 
kansalaisuuksia, hän ilmoittaa vain yhden vapaasti valitsemansa kansalaisuuden.

Henkilöihin liittyvät tiedot ovat tietosuojan alaisia, jotka kansalaisaloitteen vetäjät 
ottavat huomioon. 

e) Tuenilmaus kansalaisaloitteelle voidaan antaa vain kerran. Jokainen tuenilmaus 
sisältää erillisen valaehtoisen lausunnon tukijalta, että hän ei ole jo aiemmin tukenut 
samaa kansalaisaloitetta. 

f) Jokainen annettu tuenilmaus voidaan perua tuenilmausten keräyksen 
voimassaoloaikana. Alun perin annettu tuenilmaus ei siten enää päde. Aloitteen 
vetäjien on ilmoitettava peruutusmahdollisuudesta kaikille aloitetta tukeville 
henkilöille. Jokaisessa tuenilmauksessa on oltava tukijan erillinen lausunto siitä, että 
tämä on saatettu hänen tietoon.

h) Aloitteen vetäjät antavat jokaiselle tukijalle kopion heidän tuenilmauksestaan sekä 
heidän valaehtoisesta lausunnosta sekä lausunnosta, jossa he ilmoittavat saaneensa 
tiedoksi perumismahdollisuuden.

i) Jäsenvaltiot antavat kansalaisaloitteen vetäjille kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
tuenilmausten todisteet on tutkittu, virallisen vahvistuksen asianmukaisesti annetuista 
tuenilmauksista luetteloituna tukijoiden kansalaisuuden mukaan. Ne varmistavat 
soveltuvilla toimenpiteillä sen, että jokainen tuenilmaus vahvistetaan vain yhdessä 
jäsenvaltiossa ja että vältetään eri jäsenvaltioissa tai saman jäsenvaltion eri tahoilla 
tapahtuvat päällekkäiset vahvistukset.

Euroopan kansalaisaloitteen kolmas vaihe: "kansalaisaloitteen jättäminen"

Euroopan kansalaisaloitteen kolmas vaihe alkaa sillä, että kansalaisaloitteen vetäjät jättävät 
kansalaisaloitteen, ja päättyy siihen, että komissio antaa muodollisen päätöksen 
kansalaisaloitteen jättämisen tuloksesta. Kansalaisaloitetta koskevan ilmoittamismenettelyn 
mukaisesti komissiota tulisi velvoittaa myös tässä antamaan päätös, jonka sisältö on Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen tai Euroopan kansalaisvaltuutetun tuomioistuinvalvonnan 
kohteena. 

Menettelyn mahdollista järjestelyä koskevat suuntaviivat: 

a) Euroopan kansalaisaloitteen vetäjien on jätettävä kansalaisaloite komissiolle. 
Kansalaisaloitteen jättämisen yhteydessä annetaan myös jäsenvaltioiden vahvistukset 
asianmukaisten tuenilmausten lukumäärästä. 
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b) Komissio tutkii, täyttyvätkö kansalaisaloitteen tukemista koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Komissio päättää sitovasti jättämisen tuloksesta kahden 
kuukauden kuluessa kansalaisaloitteen jättämisestä. Tähän päätökseen sisältyy sitova 
lausuma tuenilmausten vähimmäisvaatimusten täyttymisestä. Kansalaisaloitteen 
jättäminen voidaan hylätä vain oikeudellisista syistä. 

c) Päätös osoitetaan sekä yksilöllisesti aloitteen vetäjille että yleisölle. Se annetaan 
tiedoksi aloitteen vetäjille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Päätöksestä annetaan välittömästi tieto Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 
jäsenvaltioille.

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

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

Euroopan kansalaisaloitteen neljäs vaihe: "komission kannanotto"

Euroopan kansalaisaloitteen neljäs vaihe sisältää ajanjakson, jona komissio käsittelee 
kansalaisaloitteen asiasisältöä. Tämä vaihe päättyy siihen, että komissio ottaa muodollisesti 
kantaa kansalaisaloitteen sisältämään pyyntöön, joka koskee säädösehdotuksen tekemistä. 

Neljäs vaihe on koko menettelyn poliittisesti merkittävin kohta. Se määrää viime kädessä sen, 
mieltävätkö kansalaiset todella Euroopan kansalaisaloitteen välineeksi, joka mahdollistaa 
suoran osallistumisen eurooppalaiseen lainsäädäntöön ja siten kannustaa kansalaisia 
osallistumaan myös jatkossa Euroopan yhtenäistämisprosessiin. Tämän tärkeys on otettava 
huomioon menettelyä koskevissa järjestelyissä.

Kiistatonta on tosin se, että kansalaisaloite ei sinänsä velvoita komissiota antamaan 
säädösehdotusta tai tekemään ylipäätään tietynsisältöistä ehdotusta. Lissabonin sopimuksen 
määräysten perusteella tällaista oikeusvaikutusta ei ole, eikä tämä velvoite myöskään vastaisi 
Euroopan perustuslakiluonnoksessa esitettyä kansalaisaloitetta koskevaa tasavertaisuutta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston aloiteoikeuden kanssa. Missään tapauksessa 
kansalaisaloitteen pohjalta tulevaa pyyntöä ei kuitenkaan saa jättää huolimattomammalle 
käsittelylle kuin jommankumman lakeja säätävän elimen pyyntö. Päinvastoin: Jotta voitaisiin 
poistaa kaikki mahdolliset epäilyt siitä, että kansalaisaloitetta "ei oteta niin vakavasti", tältä 
vaiheelta edellytetään suurta avoimuutta ja julkisuutta.

Tässä vaiheessa kansalaisaloitteen vetäjien ja komissaarien kollegion välillä on käytävä suoria 
keskusteluja, joiden puitteissa aloitteen vetäjillä on oikeus esitellä tarkemmin 
kansalaisaloitteen sisältämiä asioita.

Menettelyn mahdollista järjestelyä koskevat suuntaviivat:
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a) Hyväksytysti jätetty kansalaisaloite velvoittaa komissiota käsittelemään 
kansalaisaloitteen sisältöä kohtuullisen ajan kuluessa ja ottamaan siihen julkisesti 
kantaa.
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b) Komissaarien kollegio kuulee tässä yhteydessä kansalaisaloitteen vetäjiä ja antaa 
heille tilaisuuden esitellä tarkemmin kansalaisaloitteen sisältämiä asioita. 

c) Komissio päättää sitovasti kollegiona kannanotostaan kansalaisaloitteen pohjalta 
esitettyyn pyyntöön. Komissio antaa perustelut sille, mikäli se päättää olla antamatta 
ehdotusta.

c) Päätös osoitetaan sekä yksilöllisesti aloitteen vetäjille että yleisölle. Se annetaan 
tiedoksi aloitteen vetäjille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Päätöksestä annetaan välittömästi tieto Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 
jäsenvaltioille.

d) Mikäli komissio jättää tekemättä tämän päätöksen, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 
sekä Euroopan kansalaisvaltuutettu tutkivat päätöksen lainmukaisuuden unionin 
oikeuden asiaankuuluvien määräysten mukaisesti.
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