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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että on tärkeää ottaa huomioon kansalaisaloitetta koskevat Lissabonin sopimuksen 
määräykset, joiden tarkoituksena on antaa Euroopan kansalaisille mahdollisuus vaikuttaa 
entistä enemmän ja suoremmin niihin EU:n säädöksiin, joita tarvitaan perussopimusten 
täytäntöön panemiseksi,

B. ottaa huomioon, että vetoomusoikeus on ollut olemassa Maastrichtin sopimuksesta alkaen 
ja että Euroopan parlamentissa on otettu käyttöön useita menettelyitä, joilla pyritään 
vastaamaan tähän kaikkien EU:n kansalaisten ja asukkaiden tärkeään oikeuteen erityisesti 
asioissa, joilla on merkitystä kansallisten ja paikallisten viranomaisten soveltaessa EU:n 
lainsäädäntöä, ja kun EU:n lainsäädännöllä on vaikutuksia yksilöihin ja heidän 
paikallisyhteisöihinsä,

1. kehottaa antamaan kansalaisaloitteen täytäntöönpanoa koskevan asetuksen, jossa 
säädetään tämän oikeuden harjoittamisen ehdoista, joiden on oltava selkeät, yksinkertaiset 
ja helppokäyttöiset ja joihin sisällytetään käytäntöä koskevat näkökohdat 
kansalaisaloitteen määrittelemiseksi siten, ettei sitä sekoiteta vetoomusoikeuteen;

2. on huolissaan siitä, että kansalaisaloitteen tukijoiden nykyisin esittämien ehdotusten 
perusteella voidaan todeta, että monet vetoomukset ovat käytännössä osoittautuneet 
kampanjointityylisiksi vetoomuksiksi, joista osa on jo kirjattu parlamenttiin 
vetoomuksina, joilla ei ole erityistä yhteyttä EY:n perustamissopimuksessa määriteltyyn 
kansalaisaloitteeseen;

3. kiinnittää näin ollen huomiota tarpeeseen varmistaa, että kansalaiset ovat täysin tietoisia 
vetoomusoikeuden ja kansalaisaloitteen eroista ja siitä, että vetoomusoikeus liittyy 
Euroopan parlamenttiin ja kansalaisaloite komissioon;

4. panee lisäksi merkille, että lainsäädäntöaloiteoikeuttaan harjoittaessaan parlamentti voi 
päättää käynnistää kyseisen menettelyn ja toimia niiden suositusten mukaisesti, jotka 
perustuvat asiasta vastaavan valiokunnan saamiin vetoomuksiin;

5. kehottaa, että vetoomusvaliokunnan vastuulle annetaan kansalaisaloitetta koskevan 
asetuksen täytäntöönpanon valvominen varmistamalla, että kansalaisten tekemiä 
ehdotuksia käsitellään vetoomusvaliokunnan kokouksissa, joihin kutsutaan myös muiden 
kyseisestä toimialueesta vastaavien valiokuntien edustajat ja joissa komissiolta pyydetään 
lausuntoa;

6. katsoo, että näiden toimien avulla varmistetaan nykyistä paremmin yhteensopivuus 
kansalaisten komissiolle ensisijaisesti esittämien ehdotusten sekä parlamentin 
demokraattisesti hyväksyttyjen prioriteettien ja ehdotusten välillä;

7. katsoo, että parlamentin olisi voitava antaa mahdollisten ehdotusten ja suositusten 



PE416.357v01-00 4/4 PA\755476FI.doc

FI

yhteydessä lausuntonsa kansalaisaloitteen tarkoituksenmukaisuudesta ennen kuin 
komissio aloittaa kansalaisaloitteeseen perustuvan lainsäädäntötekstin yksityiskohtaisen 
laatimisen;

8. tunnustaa, että valintakelpoisuuskysymykset on ratkaistava; katsoo tältä osin, että on syytä 
suhtautua joustavasti siihen, mitä "usean jäsenvaltion" määritelmä tarkalleen ottaen 
tarkoittaa, kun jäsenvaltioilta vaaditaan yli miljoonaa allekirjoitusta; katsoo myös, että 
kuten vetoomustenkin kohdalla kaikilla EU:n kansalaisilla ja asukkailla olisi oltava 
mahdollisuus tehdä kansalaisaloite ikään tai muuhun syrjivään tekijään katsomatta.
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