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ET

ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et lisaks uute aluslepingutega kaasnevale institutsioonide töö märkimisväärsele 
parandamisele saavad ELi kodanikud suurt kasu sellest, et ühelt poolt tugevdatakse liidu 
poliitika üle teostatavat demokraatlikku järelevalvet ja kontrolli ning teiselt poolt 
suurendatakse ELi kodanike õigusi; 

2. juhib tähelepanu asjaolule, et uues lepingus säilitatud petitsioonimenetlus on oluline 
vahend, millega võimaldatakse eurooplastel osaleda kas üksikisikuna või vabatahtlike 
ühenduste kaudu aktiivselt Euroopa Liidu arengus; juhib tähelepanu asjaolule, et 
nimetatud osalemine võib tähendada parlamendi tähelepanu juhtimist olukordadele, kus 
liikmesriigid ei rakenda ELi õigusakte korrektselt, parlamendi hoiatamist ELi õigusaktides 
esinevatest puudustest ning protestimist ELi kodanike ja residentide põhiõiguste 
võimalike rikkumiste vastu; 

3. rõhutab petitsioonikomisjoni rolli ja kohustusi sellega seoses ning seda, kui oluline on 
saavutada kõikide ELi institutsioonide ja organite ning kõikide liikmesriikide ja 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste vahel täielik ja tõhus koostöö, et Lissaboni lepingu 
vaimus anda vastus ja lahendus ELi kodanike muredele;

4. võtab teadmiseks uued võimalused, mida ELi kodanikud saavad kasutada vastavalt nn 
kodanikualgatust käsitlevale Lissaboni lepingu artiklile 8b, mille kohaselt võivad 
vähemalt miljon kodanikku mitmest liikmesriigist kutsuda komisjoni üles koostama uut 
õigusakti, mida on vaja aluslepingute rakendamiseks; 

5. on otsustanud tagada, et kodanikualgatuse rakendamiseks vajalike menetluste raames on 
kodanikel õigus esitada oma ettepanekud petitsioonikomisjoni kaudu kõigepealt Euroopa 
Parlamendile, kuna seda uut võimalust saab selgelt võrdsustada ja seostada petitsioonide 
esitamise õiguse endaga, ning et ELi kodanikel oleks mõistlik komisjoni tegutsema 
kutsumisel1 kasutada täies ulatuses ära demokraatlikult valitud institutsiooni;  on lisaks 
arvamusel, et selline menetlus tagaks suurema avatuse ja läbipaistvuse, võimaldades ELi 
kodanikel aktiivselt institutsioonide töös osaleda; 

6. tunneb heameelt põhiõiguste harta väljakuulutamise ning selles sätestatud põhimõtete ja 
kõikide ELi kodanike õiguste ja vabaduste tunnustamise üle; on otsustanud täpsustada 
teiste institutsioonidega, millises ulatuses on harta vahetult kohaldatav ELi kodanike 
suhtes (mida kodanikud soovivadki) ning missugused eri heastamisvahendid ja 
kohtuvälised abinõud on olemas ELi kodanikele, kes esitavad parlamendile petitsiooni 
harta ja selle sätete (mis käsitlevad isikupuutumatust ning elu, vabaduse ja eraomanditega 
seotud õigusi) korrektse kohaldamise tagamiseks; 

                                               
1 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 21 – seadusandliku tavamenetluse rakendamine nn 
kodanikualgatusega seotud menetluste puhul. 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 22 – seadusandliku erimenetluse rakendamine kodanike õiguste 
suurendamist käsitlevate sätete puhul: nõukogu teeb ühehäälse otsuse pärast parlamendi nõusoleku ja 
liikmesriikide heakskiidu saamist. 
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