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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

kodukorra muutmise kohta seoses petitsioonide menetlemisega
(2006/2209(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi kirja …;

– võttes arvesse oma 13. novembri 2007. aasta otsust Euroopa Parlamendi kodukorra 
muutmise kohta parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades1;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja petitsioonikomisjoni arvamust 
(A6-0000/2008),

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2. juhib tähelepanu sellele, et muudatusettepanekud jõustuvad järgmise osaistungjärgu 
esimesel päeval, välja arvatud muudatusettepanek artiklile 193a (uus), mis jõustub 
esimesel päeval pärast asjaomase asutamislepingu sätte jõustumist;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Kui petitsioonile on alla kirjutanud 
mitu füüsilist või juriidilist isikut, 
määravad allakirjutanud ühe esindaja, 
keda käsitletakse järgmiste sätete 
rakendamisel petitsiooni esitajana.
Kui kedagi ei ole selliselt määratud, siis 
loetakse petitsiooni esitajaks esimene 
allakirjutanu või mõni teine sobiv isik.

Or. en

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0500.
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Muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 2 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 b. Iga petitsiooni esitaja võib igal ajal 
loobuda petitsiooni toetamisest.
Pärast seda, kui kõik petitsiooni esitajad 
on oma toetusest loobunud, muutub 
petitsioon tühiseks.

Or. en

Selgitus

Praegu ei ole kodukorras võimalust, et petitsiooni esitaja saaks petitsiooni toetamisest 
loobuda. 
Võttes arvesse järjest kasvavat hulka suure toetajaskonnaga petitsioone, mis sageli käsitlevad 
laiema kõlapinnaga poliitiliselt olulisi teemasid, mitte ei puuduta otseselt teatavat hulka 
inimesi, oleks vajalik anda petitsiooni esitajale selline võimalus. 

Muudatusettepanek 3

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Petitsioonid tuleb esitada ühes Euroopa 
Liidu ametlikus keeles.

3. Petitsioonid tuleb esitada mõnes
Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Muus keeles koostatud petitsioonid 
vaadatakse läbi ainult sel juhul, kui 
petitsiooni esitaja on lisanud tõlke või 
sisukokkuvõtte mõnes Euroopa Liidu 
ametlikus keeles. Sel juhul lähtub 
parlament oma töös esitatud tõlkest või 
kokkuvõttest. Parlamendi kirjavahetus 
petitsiooni esitajaga toimub ametlikus 
keeles, milles on koostatud tõlge või 
kokkuvõte.

Muus keeles koostatud petitsioonid 
vaadatakse läbi ainult sel juhul, kui 
petitsiooni esitaja on lisanud kokkuvõtva
tõlke mõnes Euroopa Liidu ametlikus 
keeles. Parlamendi kirjavahetus petitsiooni 
esitajaga toimub ametlikus keeles, milles 
on koostatud tõlge või kokkuvõte.

Juhatus võib otsustada, et petitsiooni ja 
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kirjavahetuse petitsiooni esitajatega võib 
koostada muudes liikmesriigis 
kasutatavates keeltes.

Or. en

Selgitus
Juhatus on juba otsustanud, et parlament vastab kodanike baski-, katalaani- ja 
galeegikeelsetele kirjadele vastavates keeltes.

Muudatusettepanek 4

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5. President edastab registrisse kantud 
petitsioonid vastutavale komisjonile, mis
selgitab välja, kas need on seotud 
Euroopa Liidu tegevusvaldkondadega.

5. President edastab registrisse kantud 
petitsioonid vastutavale komisjonile, mis
teeb esmalt kindlaks petitsiooni 
vastuvõetavuse vastavalt asutamislepingu 
artiklile 194.

Kui vastutav komisjon ei jõua petitsiooni 
vastuvõetavuse osas üksmeelele, loetakse 
see vastuvõetavaks, kui seda taotleb 
vähemalt veerand komisjoni liikmetest.

Or. en

Selgitus
The right of petitions is a vital citizens' right based on the primary law and must not be 
restricted by a politically motivated decision. Therefore the decision on the admissibility of 
the petition, as a very sensitive, is supposed to be a legal one, even if it has some political 
aspects.
This decision should preferably only be taken by a consensus of the Committee Members. As 
however it is difficult to achieve consensus in some political matters, it seems to be 
appropriate to grant to a qualified minority the right to oppose a declaration of 
inadmissibility, as an exceptional case, in order to overcome a deadlock.

Muudatusettepanek 5

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 6
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6. Petitsioonid, mille komisjon on 
tunnistanud vastuvõetamatuks, 
arhiveeritakse; petitsiooni esitajat 
teavitatakse otsusest ja selle põhjustest.

6. Petitsioonid, mille komisjon on 
tunnistanud vastuvõetamatuks, 
arhiveeritakse ning petitsiooni esitajat 
teavitatakse sellest. Võimaluse korral 
soovitatakse teisi õiguskaitsevahendeid.

Or. en

(Esitatakse uuesti muudatusettepaneku 4 sõnastus, mis sisaldus petitsioonikomisjoni 
20.12.2007 vastu võetud arvamuses – PE 398.331 v04-00, FDR AD/702465)

Muudatusettepanek 6

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 7

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

7. Nimetatud juhul võib vastutav komisjon 
soovitada petitsiooni esitajal pöörduda 
asjaomase liikmesriigi või Euroopa Liidu 
pädeva ametiasutuse poole.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esitas petitsioonikomisjon oma arvamuses 2006/2209(REG).

Muudatusettepanek 7

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 8

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

8. Kui petitsiooni esitaja ei avalda soovi, et 
tema petitsiooni käsitletaks 
konfidentsiaalselt, kantakse petitsioon 
avalikku registrisse.

8. Registreeritud petitsioonidest saavad 
üldreeglina avalikud dokumendid ning 
parlament võib läbipaistvuse huvides
petitsiooni esitaja nime ja petitsiooni sisu 
avaldada.
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Or. en

(Esitatakse uuesti muudatusettepaneku 6 sõnastus, mis sisaldus petitsioonikomisjoni 
20.12.2007 vastu võetud arvamuses – PE 398.331 v04-00, FDR AD/702465)

Muudatusettepanek 8

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 8 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

8 a. Olenemata käesoleva artikli lõikest 8, 
võib petitsiooni esitaja taotleda, et tema 
nime privaatsuse kaitse huvides ei 
avaldata, sellisel juhul peab parlament 
seda taotlust arvestama.

Or. en

(Esitatakse uuesti veidi muudetud sõnastuses muudatusettepanek 7, mis sisaldus 
petitsioonikomisjoni 20.12.2007 vastu võetud arvamuses – PE 398.331 v04-00, FDR 

AD/702465)

Muudatusettepanek 9

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 8 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

8 b. Petitsiooni esitaja võib taotleda, et 
tema petitsiooni käsitletakse 
konfidentsiaalselt. Sellisel juhul võtab 
parlament sobivad meetmed tagamaks, et 
petitsiooni sisu ei avalikustata. Petitsiooni 
esitajat teavitatakse, millistel tingimustel 
seda sätet kohaldatakse.

Or. en

(Esitatakse uuesti veidi muudetud sõnastuses muudatusettepanek 8, mis sisaldus 
petitsioonikomisjoni 20.12.2007 vastu võetud arvamuses – PE 398.331 v04-00, FDR 

AD/702465)
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Muudatusettepanek 10

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 9

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

9. Kui vastutav komisjon peab seda 
otstarbekaks, võib ta saata küsimuse edasi 
Euroopa Ombudsmanile. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esitas petitsioonikomisjon oma arvamuses 2006/2209(REG).

Muudatusettepanek 11

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige -1 (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1. Vastutav komisjon käsitleb 
vastuvõetavaks tunnistatud petitsioone 
oma tavalise töö käigus korralisel 
koosolekul toimuvas arutelus või kirjaliku 
menetluse abil. Petitsioonide esitaja 
võidakse kutsuda komisjoni koosolekul 
osalema, kui tema petitsiooni käsitletakse, 
ja ta võib ka ise kohalolekut taotleda. 
Petitsiooni esitajale sõna andmise üle 
otsustab juhataja oma äranägemisel.

Or. en

(Esitatakse uuesti muudatusettepaneku 10 sõnastus, mis sisaldus petitsioonikomisjoni 
20.12.2007 vastu võetud arvamuses – PE 398.331 v04-00, FDR AD/702465)
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Muudatusettepanek 12

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Vastutav komisjon võib võtta vastu 
otsuse koostada nende petitsioonide kohta, 
mille ta on tunnistanud vastuvõetavaks, 
raporti või väljendada muul viisil oma 
arvamust.

1. Komisjon võib seoses vastuvõetava 
petitsiooniga võtta vastu otsuse koostada
kooskõlas artikli 45 lõikega 1 
algatusraporti või esitada parlamendile 
täpse resolutsiooni ettepaneku juhul, kui 
esimeeste konverents ei esita vastuväiteid.  
Nimetatud resolutsiooni ettepanekud 
pannakse osaistungjärgu päevakorda 
hiljemalt kaheksa nädala jooksul pärast 
komisjonis vastuvõtmist ühekordsele 
hääletusele ilma aruteluta, välja arvatud 
juhul, kui esimeeste konverents otsustab 
erandina kohaldada artiklit 131a.

Vastutav komisjon võib artikli 46 alusel
küsida teiste komisjonide arvamust, seda 
eriti petitsioonide puhul, mis taotlevad 
kehtivate õigusaktide muutmist.

Komisjon võib küsida teiste, kõnealuses 
küsimuses eripädevust omavate
komisjonide arvamust.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2. Parlament seab sisse elektroonilise 
registri, milles kodanikud saavad avaldada 
petitsiooni esitajale oma toetust, andes 
vastuvõetavaks tunnistatud ja registrisse 
kantud petitsioonile oma elektroonilise 
allkirja.

2. Parlament seab sisse elektroonilise 
registri, milles kodanikud saavad avaldada 
petitsiooni esitajale oma toetust või sellest 
loobuda, andes vastuvõetavaks tunnistatud 
ja registrisse kantud petitsioonile oma 
elektroonilise allkirja.

Or. en
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Selgitus

Vaata muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 14

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Petitsioonide läbivaatamisel või faktide 
tuvastamisel võib vastutav komisjon 
korraldada petitsiooni esitajate 
ärakuulamisi, üldisi ärakuulamisi või 
saata oma liikmeid faktide tuvastamiseks 
sündmuskohale.

3. Petitsioonide uurimisel, faktide 
tuvastamisel ja lahenduste otsimisel võib 
vastutav komisjon korraldada faktide 
väljaselgitamiseks lähetusi petitsiooniga 
seotud liikmesriiki või piirkonda.

Lähetuste aruande koostavad osalejad. 
Pärast komisjoni heakskiitu edastatakse 
need presidendile.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4. Oma arvamuse ettevalmistamiseks võib 
vastutav komisjon paluda Euroopa 
Komisjonil edastada dokumente, anda 
teavet või võimaldada pääsu oma 
valdustesse. 

4. Komisjon võib paluda Euroopa 
Komisjonil korraldada esialgne uurimine, 
eelkõige seoses Euroopa Liidu õiguse 
kohaldamise ja järgimise küsimustega,
edastada dokumente, anda teavet või
aidata muul viisil vastutavat komisjoni. 
Euroopa Komisjoni esindajad osalevad 
vastutava komisjoni koosolekutel.

Or. en
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Muudatusettepanek 16

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5. Vastutav komisjon võib vajaduse korral 
esitada parlamendile läbivaadatud 
petitsioonide põhjal resolutsiooni 
ettepaneku.

5. Komisjon võib paluda presidendil 
edastada oma arvamuse või soovituse 
meetmete võtmiseks või vastuse saamiseks 
Euroopa Komisjonile, nõukogule või 
asjaomasele liikmesriigi ametiasutusele.

Samuti võib vastutav komisjon esitada 
taotluse, et president edastaks tema 
arvamuse Euroopa Komisjonile või 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 7

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

7. President teavitab petitsioonide 
esitajaid vastuvõetud otsustest ja nende 
põhjustest.

7. Petitsiooni esitajat teavitatakse 
komisjoni poolt vastuvõetud otsusest ja 
talle esitatakse otsuse põhjendused.

Kui vastuvõetavaks tunnistatud petitsiooni 
läbivaatamine on lõpetatud, kuulutatakse 
käsitlemine lõppenuks ja petitsiooni 
esitajat teavitatakse sellest.

Or. en

(Esitatakse uuesti muudatusettepaneku 15 sõnastus, mis sisaldus petitsioonikomisjoni 
20.12.2007 vastu võetud arvamuses – PE 398.331 v04-00, FDR AD/702465)

Muudatusettepanek 18

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 193a (uus)
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 193a
Kodanikualgatus

Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa 
Komisjonil on palutud esitada õigusakt 
EÜ asutamislepingu artikli 11 lõike 4 
alusel, saadetakse küsimus petitsioonide 
eest vastutavale komisjonile, kes võib 
kõnealuses küsimuses alustada Euroopa 
Komisjoniga dialoogi.
Petitsioonide eest vastutav komisjon võib 
paluda ühel või mitmel liikmel esitada 
õigusakti ettepanek, lähtudes artikli 39 
lõikes 1 a sätestatud korrast.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovitakse parandada parlamendi võimalusi tegutseda 
kodanike algatuse varajasel etapil, enne kui komisjon esitab ettepaneku õigusakti kohta. 
Käesolev muudatusettepanek ei pruugi hakata kehtima enne, kui jõustub Lissaboni leping ja 
parlamendi otsus Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta parlamendiliikmete 
põhimäärust silmas pidades (vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0500, 13.11.2007).
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