
PA\755475ET.doc PE416.356v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Petitsioonikomisjon

2008/2224(INI)

18.12.2008

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: petitsioonikomisjon

Saaja: kultuuri- ja hariduskomisjon

Aktiivne dialoog kodanikega Euroopa teemal
(2008/2224(INI))

Arvamuse koostaja: Kathy Sinnott



PE416.356v01-00 2/4 PA\755475ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\755475ET.doc 3/4 PE416.356v01-00

ET

ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. peab Euroopa Liidu ja tema kodanike vahelist teabevahetust oluliseks, kuid tunnistab, et 
teabevahetus ei ole siiani väga edukas olnud;

2. on seisukohal, et teabevahetuse parandamisel on esmane tingimus teabevahetuse olemuse 
mõistmine ning „teod on sõnadest mõjuvamad” kontseptsiooni kaalumine;

3. soovitab, et ühtlasi on oluline uurida, milline sõnum antakse tegudega edasi, ning 
võrrelda, kas see erineb sõnumist, mida EL oma kodanikele edastada soovib;

4. arvestades, et Eurobaromeetri uuringu kohaselt on 85 % täiskasvanutest teadlikud oma 
õigusest pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole, on arvamusel, et petitsioonid 
ja petitsioonikomisjoni töö on viisiks, kuidas EL saab vahetult oma kodanikega suhelda; 
juhib tähelepanu, et see kajastub kodanike esitatavate petitsioonide arvu kiires kasvus, 
ning usub, et petitsioonide tähtsus ja arv kasvab edaspidi veelgi;

5. tuletab meelde, et petitsioonikomisjon on ainus poliitiline organ, kes saab kodanikelt 
teavet ja tagasisidet seoses nende igapäevaste muredega; soovitab seega, et EL edastaks 
oma kodanikele ennetava sõnumi, rõhutades petitsioonikomisjoni töö tähtsust;

6. teeb ettepaneku, et selle eesmärgi täitmiseks tuleks petitsioonikomisjoni juba niigi tööga 
ülekoormatud sekretariaadile anda suuremad vahendid, nii et petitsioonide läbivaatamine 
edastaks tegude kaudu Euroopa kohta selge sõnumi ning teabevahetus paraneks tänu 
võetavatele meetmetele;

7. tervitab petitsioonikomisjoni arutelude ülekandmist interneti kaudu kui positiivset 
muudatust, millega parandatakse teabevahetuse läbipaistvust ning mis viib tõenäoliselt 
kodanike suuremale kaasamisele ja petitsioonide arvu kasvule; on seisukohal, et selline 
võimalus rõhutab veelgi petitsioonikomisjoni vajadust täiendavate inimressursside järele;

8. soovitab edaspidi parandada petitsioonikomisjoni teabevahetust kodanikega, julgustades 
tugevalt liikmesriikide valitsuste esindajate asjakohast osalemist komisjoni töös, eriti 
konkreetseid liikmesriike käsitlevate petitsioonide puhul;

9. tunnustab suurt tähelepanu, mida petitsioonikomisjon osutab kõigile petitsioonidele, kuid 
soovitab anda põhjendatud kaebustele ennetavam vastus, kaasates komisjoni petitsioonide 
menetlemise kõigisse etappidesse kuni nende kohta järelduste tegemiseni; usub, et selline 
süstemaatiline ja põhjalik kontrollimine tõstaks niisuguse teabevahetuse mainet ning 
suurendaks teabevahetust tegude abil;

10. usub, et erilist tähelepanu tuleks osutada kodanikualgatusele; on siiski seisukohal, et seda 
uut osalemisvahendit saab pidada demokraatlikuks üksnes siis, kui komisjon on 
kohustatud esitama õigusaktide ettepanekud vastusena ühe miljoni kodaniku poolt 
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allkirjastatud algatustele; usub ühtlasi, et kodanikualgatused tuleks üldiselt suunata 
petitsioonikomisjonile.
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