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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. võttes arvesse, et on tähtis arvestada kodanikualgatust käsitlevaid sätteid Lissaboni 
lepingus, mille eesmärk on võimaldada Euroopa kodanikel mängida suuremat ja otsesemat 
rolli Euroopa õigusaktide mõjutamises, mis on vajalikud aluslepingute rakendamiseks;

B. võttes arvesse, et petitsioonide esitamise õigus on kehtinud Maastrichti lepingust alates 
ning parlament on välja töötanud mitmed menetlused, mille eesmärk on reageerida sellele
kõigi Euroopa kodanike ja residentide olulisele õigusele, eriti seoses küsimustega, mis 
puudutavad ELi õigusaktide kohaldamist riikide ja kohalike omavalitsuste poolt ning 
kõnealuste õigusaktide mõju üksikisikutele ja nende kohalikele kogukondadele,

1. nõuab, et kodanikualgatuse rakendamist käsitlev määrus, millega kehtestatakse kõnealuse
õiguse kohaldamise tingimused, oleks selge, lihtne ja kasutajasõbralik, et see sisaldaks
praktilisi aspekte seoses kodanikualgatuse määratlusega, selleks et seda mitte segi ajada 
petitsioonide esitamise õigusega;

2. väljendab muret, et kodanikualgatuse toetajate poolt praegu levitatavate ettepanekute 
kohaselt on paljud esitatud praktilised näited tegelikult praegused kampaania tüüpi 
petitsioonid, millest mõned on juba parlamendis petitsioonidena registreeritud, ilma et neil 
oleks konkreetne seos kodanikualgatusega Lissaboni lepingus määratletud kujul;

3. sellest tulenevalt juhib tähelepanu vajadusele tagada, et kodanikud on sellest erisusest täiel 
määral teadlikud, arvestades, et petitsioonide esitamise õigus on suunatud Euroopa 
Parlamendi poole ning kodanikualgatus komisjoni poole;

4. märgib lisaks, et parlament võib oma õigusloome algataja õigust kasutades otsustada 
käivitada kõnealuse menetluse ning toimida oma pädeva komisjoni poolt vastu võetud 
petitsioonidel põhinevate soovituste kohaselt;

5. nõuab, et petitsioonikomisjonile tehtaks ülesandeks kontrollida kodanikualgatust käsitleva 
määruse rakendamist, tagades, et kodanike tehtud ettepanekuid kaalutakse 
petitsioonikomisjoni kohtumistel, kuhu kutsutakse muid seotud komisjone, kes vastutavad 
asjaomase poliitikavaldkonna eest, ning kus komisjonilt tuleks nõuda arvamuse esitamist;

6. usub, et kõnealused meetmed võivad paremini tagada kodanike poolt esmajärjekorras 
komisjonile suunatud ettepanekute ja parlamendi demokraatlikult vastu võetud 
prioriteetide ja ettepanekute kokkusobivuse;

7. on seisukohal, et parlament peaks seoses kõigi esitatud ettepanekute ja soovitustega saama 
kaasa rääkida kodanikualgatuse sobivuse üle enne, kui komisjon alustab kodanikualgatuse 
põhjal õigusakti teksti üksikasjalikku väljatöötamist;

8. tunnistab, et kõlblikkusküsimused tuleb lahendada, ning on selles kontekstis seisukohal, et 
paindlikkust tuleks näidata seoses sellega, mida täpselt tähendab „mitu liikmesriiki”, kust 
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üks miljon ja enam allkirja pärinema peaksid; on samamoodi seisukohal, et vastavalt 
petitsioonide puhul kasutatud tavale peaks kodanikualgatuse toetamise võimalus olema 
avatud kõigile ELi kodanikele ja residentidele ilma vanuse või muu diskrimineeriva 
asjaoluga seotud piiranguteta.
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