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III. Erityiskysymykset
§ 5. Ilmaisua "merkittävästä määrästä jäsenvaltioita" koskeva kysymys

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan (uusi toisinto) mukaan 
kansalaisaloitetta tukevien unionin kansalaisten on oltava kotoisin merkittävästä määrästä 
jäsenvaltioita. Sitä, mitä "merkittävällä määrällä" tarkoitetaan, ei kuitenkaan selitetä, vaan 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 artiklan 1 kohdan mukaan 
lainsäädäntöviranomaisen olisi säädettävä asiasta. Näin ollen muotoiluun jää liikkumavaraa 
todella paljon: aina kahdesta jäsenvaltiosta 26 jäsenvaltioon asti. Ainoastaan molemmat 
äärimmäiset vaihtoehdot, joiden mukaan "merkittävä määrä" tarkoittaisi vain yhtä 
jäsenvaltiota tai vain kaikkia 27 jäsenvaltiota, suljettaisiin oikeudellisesti pois.

Ilmaisun "merkittävästä määrästä jäsenvaltioita" tulkinnassa on kuitenkin otettava huomioon 
muut perussopimuksen määräykset ristiriitojen välttämiseksi. Ensinnäkin on otettava 
huomioon, että Euroopan unionin oikeusjärjestyksen tärkeimpiä perusperiaatteita on 
kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltäminen. Unionin oikeuden soveltamisalalla unionin 
kansalaisten kansalaisuudella ei siis periaatteessa saa olla mitään merkitystä. Jokainen 
poikkeama tästä edellyttää hyväksyttävää perustelua ja on sallittava vain, kun tämä on 
välttämätöntä laillisen tavoitteen saavuttamiseksi. Täysin mielivaltainen jäsenvaltioiden 
lukumäärän säätäminen "merkittäväksi" olisi ristiriidassa tämän kanssa.

Sen vaatimuksen, että kansalaisaloitteen kansalaisten on oltava kotoisin useasta eri 
jäsenvaltioista, laillisena tavoitteena on varmistaa, ettei EU:n lainsäädäntöprosessin 
lähtökohtana ole yksittäisen jäsenvaltion erityinen etu vaan riittävästi koko EU:n yleinen etu. 
Periaatteessa tämän vuoksi yksinoikeus ehdotusten tekemiseen on komissiolla.

Tosin säädöksiä voidaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 76 artiklan mukaisesti myös aloitteesta, jonka on 
tehnyt yksi neljäsosa jäsenvaltioista. Näin ollen sopimus sisältää vihjeen jäsenvaltioiden 
lukumäärästä, jolla voidaan ottaa EU:n yleinen etu riittävästi huomioon. 
Lainsäädäntöviranomaisen ratkaisu ei saisi olla EU:n kansalaisaloitteiden yhteydessä 
ristiriidassa tämän arvion kanssa.

Tässä yhteydessä on muistettava myös, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
76 artikla koskee osallistuvien jäsenvaltioiden tarvittavaa määrää lainsäädäntöehdotuksen 
välitöntä esittämistä varten, kun taas EU:n kansalaisaloite käsittää "vain" kehotuksen 
komissiolle, että tämä tekisi tällaisen ehdotuksen. Kansalaisaloite koskee näin ollen 
lainsäädäntöprosessin vaihetta, joka edeltää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
76 artiklaan perustuvaa vaihetta. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan 
(uusi toisinto) mukaisen ilmaisun "merkittävästä määrästä jäsenvaltioita" määritelmän 
voidaan katsoa olevan ristiriidaton vain silloin, kun määrä on Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 76 artiklan mukaisesti pienempi kuin yksi neljäsosa jäsenvaltioista.

Näin lainsäädäntöviranomaisella on sen määrittelyssä, mikä jäsenvaltioiden määrä on 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdassa (uusi toisinto) tarkoitettu 
"merkittävä määrä", oikeudellisesti ja poliittisesti ristiriidaton liikkumavara, joka on kahdesta 
jäsenvaltiosta kuuteen jäsenvaltioon. Jos Euroopan parlamentti haluaa antaa EU:n 
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kansalaisaloitetta koskevien edellytysten ja menettelyjen määrittelyä koskevan selkeän 
poliittisen viestin, jonka mukaan on vältettävä kaikkea, mikä aiheuttaisi tarpeettomia esteitä 
käyttää oikeutta osallistua EU:n kansalaisaloitteisiin, vaikuttaa neljän jäsenvaltion 
määritteleminen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdassa (uusi toisinto) 
tarkoitetuksi "merkittäväksi määräksi" järkevältä ja asianmukaiselta.

Sen vaatimuksen tavoite, että kansalaisaloitteen tukijoiden on oltava kotoisin merkittävästä 
määrästä jäsenvaltioita, otetaan varmasti riittävästi huomioon vain silloin, kun tämä liitetään 
samalla vaatimukseen, että näistä jokaisesta jäsenvaltiosta on oltava vähimmäismäärä 
tukijoita. Järkevä ohje tätä varten saadaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 
4 kohdasta, jonka mukaan kansalaisia on oltava vähintään miljoona ja jonka mukaan siis yhtä 
viidessadasosaa väestöstä voidaan pitää riittävän edustavana. Tämä arvio olisi sen vuoksi 
otettava huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden edustusta tarkasteltaessa.

§ 6. Muut kansalaisaloitetta koskevat edellytykset

Ilmaisun ”merkittävästä määrästä jäsenvaltioita” lisäksi asetuksen on sisällettävä sääntöjä 
muista edellytyksistä, jotka koskevat EU:n kansalaisaloitetta. Ensinnäkin esiin nousee 
kysymys, olisiko henkilön osallistumiselle kansalaisaloitteeseen liitettävä muita 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyviä ehtoja. Tällainen ehto voisi olla etenkin ikä. 
Oikeutta osallistua EU:n kansalaisaloitteeseen ei saisi kuitenkaan rajoittaa vain aikuisiin. 
Esittelijän mielestä asetus voisi sisältää säännöksen, jonka mukaan kaikki 14 vuotta täyttäneet 
unionin kansalaiset voisivat osallistua EU:n kansalaisaloitteeseen.

Toinen asetukseen liittyvä avoin kysymys on, olisiko myös yksittäisten henkilöiden voitava 
järjestää kansalaisaloite vai olisiko mukana oltava useampia henkilöitä, ja jos olisi näin, 
olisiko heidän järjestäydyttävä jonkin tietyn organisaatiorakenteen mukaisesti ja olisiko 
heidän oltava kotoisin eri jäsenvaltioista.

§ 7. Perussopimuksia koskeviin kansalaisaloitteisiin liittyvä kysymys

Kansalaisjärjestöjen keskuudessa keskustellaan siitä, käsittääkö Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 4 kohta (uusi toisinto) periaatteessa myös perussopimuksia koskevat 
kansalaisaloitteet eli sellaiset aloitteet, joilla pyritään muuttamaan itse perussopimuksia. Tämä 
herättää kuitenkin oikeudellisia epäilyjä.

Kansalaisaloitetta ja perussopimusten muuttamista koskevat määräykset eivät "sovi" yhteen. 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan (uusi toisinto) mukainen 
kansalaisaloite käsittää kehotuksen komissiolle, että tämä tekisi ehdotuksen EU:n säädöksen 
hyväksymiseksi. Tavoitteena on siis EU:n säädös, johon komissiolla on aloiteoikeus. Tällaista 
säädöstä ei kuitenkaan ole monivaiheisessa tavallisessa perussopimusten 
muuttamismenettelyssä.

Näin ollen perussopimusten muuttaminen tapahtuu periaatteessa jäsenvaltioiden välisellä 
sopimuksella (jäsenvaltioiden hallitusten edustajien välisellä sopimuksella, jonka jäsenvaltiot 
ratifioivat). Tosin komissiolla on oikeus tehdä neuvostolle "ehdotuksia perussopimusten 
muuttamiseksi". Unionin oikeudessa erotetaan käsitteellisesti hyvin selkeästi toisistaan 
toisaalta varsinaiset "säädösehdotukset" (saksaksi Vorschläge) ja toisaalta tällaiset 
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"ehdotukset" tai "aloitteet" (saksaksi Entwürfe tai Initiative), joten on hyvin epäselvää, 
voitaisiinko tällaista "ehdotusta perussopimusten muuttamiseksi" pitää Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdassa (uusi toisinto) tarkoitettuna "ehdotuksena". Vielä 
ongelmallisempaa vaikuttaisi olevan pitää perussopimusten muutoksia koskevia 
jäsenvaltioiden välillä tehtäviä sopimuksia EU:n säädöksinä.

Yhtä ongelmalliselta vaikuttaa turvautuminen yksittäiseen välivaiheeseen perussopimusten 
muuttamismenettelyssä. Tavallisen perussopimusten muuttamismenettelyn mukaan komission 
neuvostolle esittämät "ehdotukset perussopimusten muuttamiseksi" toimitetaan neuvostosta 
Eurooppa-neuvostoon. Eurooppa-neuvosto voi tällöin päättää, että ehdotuksia 
perussopimusten muuttamiseksi on tarkasteltava (perustuslain valmistelukunnassa tai 
tarvittaessa vain hallitusten välisessä konferenssissa), ja tämä päätös olisi itse asiassa 
eittämättä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdassa (uusi toisinto) 
tarkoitettu EU:n säädös. Tarkkaan ottaen komissiolla ei kuitenkaan ole tässä aloiteoikeutta, 
sillä sen "ehdotus perussopimusten muuttamiseksi" (mikäli sitä ylipäätään pidetään 
varsinaisena "säädösehdotuksena") koskee "perussopimusten muuttamista" eikä oikeastaan 
päätöstä perussopimusten muuttamiseksi tehtyjen ehdotusten tarkastelusta.

Näistä monimutkaisista oikeudellisista kysymyksistä huolimatta esittelijän mielestä EU:ssa on 
kuitenkin epäilemättä poliittista tarvetta perussopimuksia koskevalle kansalaisaloitteelle. Kun 
otetaan huomioon viime vuosien tapahtumat, EU:n toimielinten olisi suhtauduttava 
myönteisesti kansalaisten ideoihin ja ehdotuksiin, jotka koskevat perussopimusten 
muuttamista.

Lissabonin sopimuksen tullessa voimaan myös Euroopan parlamentti saa oikeuden tehdä 
"ehdotuksia perussopimusten muuttamiseksi". Esittelijän mielestä tämän vuoksi olisi 
tarkasteltava mahdollisuutta sallia analogisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
11 artiklan 4 kohdan (uusi toisinto) mukaisen kansalaisaloitteen kanssa perussopimuksia 
koskeva kansalaisaloite, joka osoitettaisiin suoraan Euroopan parlamentille. Tätä aloitetta 
voisivat koskea samat edellytykset ja analoginen menettely, mutta sen vastaanottajana olisi 
Euroopan komission sijaan Euroopan parlamentti.


