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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kansalaisaloitetta koskevista menettelyistä ja edellytyksistä sisältöä koskevine 
suosituksineen
(2008/2169(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan toisen kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen muuttamisesta 13. joulukuuta 2007 Lissabonissa allekirjoitetun 
Lissabonin sopimuksen1,

– ottaa huomioon sopimuksen Euroopan perustuslaista2,

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Lissabonin 
sopimuksesta3,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman harkintakaudesta:
Euroopan unionista käydyn keskustelun arvioinnin rakenne, teemat ja taustaa4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 39 ja 45 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan 
lausunnot (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksella otetaan käyttöön Euroopan kansalaisaloite 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen uuden version 11 artiklan 4 kohta),

B. ottaa huomioon, että tämä antaa unionin kansalaisille samat oikeudet pyytää komissiota 
esittämään säädösehdotuksen kuin neuvostolla on ollut Euroopan yhteisöjen 
perustamisvuodesta 1957 lähtien (alun perin ETY-sopimuksen 152 artikla, tällä hetkellä 
EY-sopimuksen 208 artikla, tulevaisuudessa EUT-sopimuksen 241 artikla) ja Euroopan 
parlamentilla Maastrichtin sopimuksen voimaantulon (1993) jälkeen (tällä hetkellä EY-
sopimuksen 192 artikla, tulevaisuudessa EUT-sopimuksen 225 artikla),

C. ottaa huomioon, että kansalaiset on näin ensimmäisen kerran otettu mukaan EU:n 
lainsäädäntöprosessiin,

D. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen uuden version 11 artiklan 4 
kohdalla on oikeuden demokraattiseen osallistumiseen (EU-sopimuksen uuden version 10 
artiklan 3 kohta) erityisenä seurauksena tarkoitus antaa unionin kansalaisille yksilöllinen 
oikeus osallistua eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen,

                                               
1 EUVL C 306, 17.12.2007, s. 1.
2 EUVL C 310, 16.12.2004, s. 1.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0055.
4 EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
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E. ottaa huomioon, että tämä oikeus antaa unionin kansalaisille suhteessa unionin 
toimielimiin ja jäsenvaltioihin oikeuden pidättäytyä kaikista toimenpiteistä, jotka voivat 
estää kansalaisaloitteeseen osallistumisen, hankaloittaa sitä tai tehdä siitä vähemmän 
houkuttelevaa, sekä oikeuden luoda menettely tämän oikeuden käyttämiseksi tehokkaasti,

F. ottaa huomioon, että kansalaisaloitteen tekemiseen vaadittavat menettelyt ja edellytykset, 
mukaan lukien niiden jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista aloitteen tekevien 
kansalaisten on oltava kotoisin (EUT-sopimuksen 24 artiklan 1 kohta),

G. ottaa huomioon, että asetusta annettaessa ja täytäntöön pantaessa on taattava 
perusluonteiset oikeudet yhtäläiseen kohteluun, hyvään hallintoon ja toimivaan 
oikeussuojaan,

Jäsenvaltioiden vähimmäismäärä

H. ottaa huomioon, että "niiden jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista aloitteen tekijöiden 
on oltava kotoisin" (EUT-sopimuksen 24 artiklan 1 kohta), tarkoittaa "merkittävää määrää 
jäsenvaltioita" (EU-sopimuksen uuden version 11 artiklan 4 kohta),

I. katsoo, että jäsenvaltioiden vähimmäismäärää ei saa vahvistaa mielivaltaisesti, vaan että 
sen on perustuttava säännösten tarkoitukseen ja että sitä vahvistettaessa on otettava 
huomioon muut perussopimuksen määräykset, jotta vältytään ristiriidoilta,

J. katsoo, että näiden säännösten tarkoituksena on taata, ettei EU:n lainsäädäntöprosessin 
lähtökohtana ole yksittäisten jäsenvaltioiden erityisedut vaan Euroopan yhteinen etu,

K. ottaa huomioon, että EUT:n 76 artiklan mukaan Euroopan yhteinen etu oletetaan otettavan 
riittävästi huomioon lainsäädäntöaloitteessa, jota kannattaa yksi neljäsosa jäsenvaltioista, 
ottaa huomioon, että tämä koskee kuitenkin itse lainsäädäntöehdotuksen tekemistä, kun 
taas kansalaisaloitteeseen sisältyy mahdollisuus pyytää komissiota tekemään tällainen 
ehdotus, ja että se näin ollen koskee lainsäädäntöprosessin aikaisempaa vaihetta, ottaa 
huomioon, että näin ollen vain sellaista vähimmäismäärää, joka on alle yksi neljäsosa 
jäsenvaltioista, voidaan pitää ristiriidattomana,

L. katsoo, että sääntöjen tarkoitus täyttyy vain, kun ne yhdistetään kustakin näistä 
jäsenvaltiosta tulevien tuenilmausten vähimmäismäärään,

M. katsoo, että EU-sopimuksen uuden version 11 artiklan 4 kohdan mukaiseen vaatimukseen 
miljoonasta unionin kansalaisesta sisältyy – unionin asukasluvun ollessa noin 500 
miljoonaa – olettamus, että yksi viidessadasosa väestöstä edustaa sitä,

Osallistujien alaikäraja

N. ottaa huomioon, että EU-sopimuksen uuden version 11 artiklan 4 kohta koskee kaikkia 
unionin kansalaisia,

O. katsoo, että lienee silti järkevää vahvistaa alaikäraja kansalaisaloitteeseen osallistumiselle,

P. katsoo, että oikeuden demokraattiseen osallistumiseen kaikkinaisen rajoittamisen ja 
kaikkinaisen ikään perustuvan epätasapuolisen kohtelun on oltava suhteellisuusperiaatteen 
mukaista,
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Q. katsoo, että on pyrittävä välttämään ristiriitoja, joita voisi aiheutua esimerkiksi, jos 
Euroopan parlamentin vaaleihin osallistumisen alaikäraja olisi jossakin jäsenvaltiossa 
alhaisempi kuin Euroopan kansalaisaloitteeseen osallistumisen alaikäraja,

Menettely

R. ottaa huomioon, että perusteltu kansalaisaloite velvoittaa komission pohtimaan siihen 
sisältyviä kysymyksiä ja päättämään, tekeekö se ehdotuksen asiaa koskevaksi säädökseksi,

S. katsoo, että kansalaisaloite on perusteltu vain, jos

 se sisältää pyynnön komissiolle tehdä Euroopan unionia koskeva lakialoite,

 unionilla on tarvittava lainsäädäntövalta ja komissiolla on oikeus esittää ehdotus,

 vaadittu säädös ei ole selvästi lainvastainen

ja se täyttää edustuksellisuutta koskevat vaatimukset, toisin sanoen että sitä kannattaa 
vähintään miljoona merkittävää määrää jäsenvaltioita edustavaa kansalaista,

T. toteaa, että komission tehtävä on tutkia, ovatko hyväksyttävän kansalaisaloitteen 
edellytykset olemassa,

U. toteaa, että kansalaisaloitteen organisoinnin kannalta on tärkeää varmistaa 
kansalaisaloitteen hyväksyttävyys jo ennen tuenilmausten keräämisen aloitusta,

V. toteaa, ettei komissio voi tarkistaa tuenilmausten aitoutta ja että siksi jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä se,

W. katsoo, että olisi tarkoituksenmukaista jakaa Euroopan kansalaisaloitetta koskeva 
menettely seuraaviin vaiheisiin:

 aloitteesta ilmoittaminen

 tuenilmausten kerääminen

 aloitteen jättäminen

 komission kannanotto,

Perussopimuksia koskeva kansalaisaloite

X. ottaa huomioon, että on kiistanalaista, kattaako EU-sopimuksen uuden version 11 artiklan 
4 kohta myös aloitteet, joilla halutaan muuttaa perussopimuksia (perussopimuksia 
koskevat kansalaisaloitteet),

Y. toteaa, että parlamentti pitää tervetulleina myös tällaisia kansalaisten ehdotuksia,

Z. toteaa, että Lissabonin sopimuksen tullessa voimaan myös Euroopan parlamentti saa ensi 
kertaa oikeuden tehdä "ehdotuksia perussopimusten muuttamiseksi",



PE415.341v01-00 6/10 PR\753640FI.doc

FI

päättää

1. kehottaa komissiota tekemään EUT-sopimuksen 24 artiklan nojalla välittömästi 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ehdotuksen kansalaisaloitetta koskevaksi 
asetukseksi;

2. kehottaa komissiota ottamaan tällöin huomioon tämän päätöslauselman liitteessä esitetyt 
suuntaviivat;

3. tutkimaan mahdollisuuden parlamentille suunnatun perussopimuksia koskevan 
kansalaisaloitteen tekemisestä;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE:
KOMISSION EHDOTUKSEN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 

ASETUKSEKSI KANSALAISALOITETTA KOSKEVISTA MENETTELYISTÄ JA 
EDELLYTYKSISTÄ SISÄLTÖÄ KOSKEVIA SUOSITUKSIA

Jäsenvaltioiden vähimmäismäärän vahvistaminen
1. Niiden jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista kansallisaloitteeseen osallistuvien 

kansalaisten on oltava kotoisin, on neljä.
2. Tämä edellytys täyttyy vain kun kunkin osallistuvan jäsenvaltion väestöstä vähintään yksi 

viidessadasosa tukee aloitetta.

Osallistujien alaikärajan vahvistaminen 
3. Kaikki 16 vuotta täyttäneet unionin kansalaiset voivat osallistua Euroopan 

kansalaisaloitteeseen.

Menettelyä koskevat järjestelyt
4. Euroopan kansalaisaloitetta koskeva menettely sisältää seuraavat neljä vaihetta:

 aloitteesta ilmoittaminen

 tuenilmausten kerääminen

 aloitteen jättäminen

 komission kannanotto.

5. Euroopan kansalaisaloitteen ensimmäinen vaihe alkaa sillä, että kansalaisaloitteen vetäjät 
ilmoittavat aloitteesta komissiolle, ja päättyy siihen, että komissio antaa muodollisen 
päätöksen kansalaisaloitteen ilmoituksen tuloksesta. Se on luonteeltaan seuraavanlainen:
a) Euroopan kansalaisaloitteen vetäjien on tehtävä kansalaisaloitteesta asianmukainen 

ilmoitus komissiolle. Ilmoituksessa on ilmoitettava jokaisen aloitteen vetäjän nimi, 
syntymäaika, kansalaisuus ja kotiosoite sekä kansalaisaloite tarkassa 
sanamuodossaan jollakin Euroopan unionin virallisista kielistä.

b) Komissio tutkii ilmoitetun kansalaisaloitteen hyväksyttävyyden. Kansalaisaloite 
hyväksytään, mikäli se täyttää seuraavat neljä edellytystä:

 Siinä pyydetään Euroopan komissiota tekemään ehdotus Euroopan unionin 
säädöksen antamiseksi.

 Euroopan unionille on Euroopan unionin perustana olevilla sopimuksilla 
myönnetty toimivalta antaa tämänkaltainen säädös.

 Euroopan unionille on Euroopan unionin perustana olevilla sopimuksilla 
myönnetty toimivalta tehdä ehdotus tällaiseksi säädökseksi.

 Vaadittu säädös ei ole selvästi lainvastainen.



PE415.341v01-00 8/10 PR\753640FI.doc

FI

Komissio tukee kansalaisaloitteen vetäjiä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
41 artiklan mukaisesti erityisesti perusteettomia aloitteita koskevien ilmoitusten 
välttämiseksi. Lisäksi komissio antaa samalla kansalaisaloitteen vetäjille tietoja 
meneillään olevista tai tulevista lainsäädäntöhankkeista, jotka koskevat kyseisen 
kansalaisaloitteen piiriin kuuluvia asioita, sekä jo hyväksytysti ilmoitetuista 
kansalaisaloitteista, jotka kokonaan tai osittain liittyvät samoihin asioihin.

c) Komissio päättää sitovasti ilmoituksen tuloksesta kahden kuukauden kuluessa 
kansalaisaloitteesta ilmoittamisesta. Tämän päätöksen yhteydessä annetaan sitova 
lausunto kansalaisaloitteen hyväksyttävyydestä. Ilmoitus voidaan hylätä vain 
oikeudellisista syistä.

d) c) Päätös osoitetaan sekä yksilöllisesti aloitteen vetäjille että yleisölle. Se annetaan 
tiedoksi aloitteen vetäjille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Päätöksestä annetaan välittömästi tieto Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 
jäsenvaltioille.

e) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin sekä Euroopan oikeusasiamies tutkivat päätöksen 
lainmukaisuuden unionin oikeuden asianomaisten määräysten mukaisesti. Sama 
koskee vastaavasti myös tapausta, jossa komissio jättää tekemättä tällaisen 
päätöksen.

f) Komissio pitää verkkosivuillaan yleisön saatavilla olevaa luetteloa kaikista 
hyväksytysti ilmoitetuista kansalaisaloitteista.

g) Kansalaisaloitteiden vetäjät voivat milloin tahansa perua kansalaisaloitteen. Sitä ei 
silloin katsota ilmoitetuksi ja se poistetaan yllä mainitusta komission pitämästä 
luettelosta.

6. Euroopan kansalaisaloitteen toisessa vaiheessa kerätään hyväksytysti ilmoitetulle 
kansalaisaloitteelle annetut yksittäiset tuenilmaukset, ja jäsenvaltiot vahvistavat virallisesti 
keräämisen tulokset. Se on luonteeltaan seuraavanlainen:
a) Jäsenvaltiot säätävät lainsäädännössään tehokkaasta menettelystä, jolla 

asianmukaiset tuenilmaukset kerätään Euroopan kansalaisaloitetta varten ja jolla 
tulokset vahvistetaan virallisesti.

b) Tuenilmaus on asianmukainen, jos se on annettu tuenilmausten keräysaikana ja siinä 
on otettu huomioon jäsenvaltioiden ja unionin asianomainen lainsäädäntö. 
Tuenilmausten keräysajan pituus on yksi vuosi. Se alkaa kolmannen kuukauden 
ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, kun kansalaisaloitteen ilmoitusta koskeva 
päätös on tehty.

c) Jokainen tuenilmaisu on annettava yksilöllisesti ja vahvistettava pääsääntöisesti 
omalla allekirjoituksella (käsin tai tarvittaessa myös sähköisesti). Tuenilmaisusta on 
käytävä ilmi vähintään tukijan nimi, syntymäaika, kotiosoite ja kansalaisuus. Mikäli 
kyseisellä henkilöllä on useampia kansalaisuuksia, hän ilmoittaa vain yhden vapaasti 
valitsemansa kansalaisuuden.

Henkilötiedot ovat tietosuojan alaisia, ja kansalaisaloitteen vetäjät ottavat tämän 
huomioon.
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d) Tuenilmaus kansalaisaloitteelle voidaan antaa vain kerran. Tuenilmaus 
kansalaisaloitteelle voidaan antaa vain kerran. Jokainen tuenilmaus sisältää tukijan 
antaman erillisen valaehtoisen lausunnon siitä, ettei hän ole jo aiemmin tukenut 
samaa kansalaisaloitetta.

e) Jokainen annettu tuenilmaus voidaan perua tuenilmausten keräyksen 
voimassaoloaikana. Alun perin annettua tuenilmausta ei tällöin katsota lainkaan 
annetun. Aloitteen vetäjien on ilmoitettava peruutusmahdollisuudesta kaikille 
aloitetta tukeville henkilöille. Jokaisessa tuenilmauksessa on oltava tukijan erillinen 
lausunto siitä, että tämä on saatettu hänen tietoonsa.

f) Aloitteen vetäjät antavat jokaiselle tukijalle kopion heidän tuenilmauksestaan sekä 
heidän valaehtoisesta lausunnostaan sekä lausunnosta, jossa he ilmoittavat saaneensa 
tiedoksi peruutusmahdollisuuden.

g) Jäsenvaltiot antavat kansalaisaloitteen vetäjille kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
tuenilmausten todisteet on tutkittu, virallisen vahvistuksen asianmukaisesti annetuista 
tuenilmauksista luetteloituna tukijoiden kansalaisuuden mukaan. Ne varmistavat 
asianmukaisilla toimilla sen, että jokainen tuenilmaus vahvistetaan vain yhdessä 
jäsenvaltiossa ja että vältetään eri jäsenvaltioissa tai saman jäsenvaltion eri tahoilla 
tapahtuvat päällekkäiset vahvistukset.
Henkilötiedot ovat tietosuojan alaisia, ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
ottavat tämän huomioon.

7. Euroopan kansalaisaloitteen kolmas vaihe alkaa sillä, että kansalaisaloitteen vetäjät 
toimittavat kansalaisaloitteen komissiolle, ja päättyy siihen, että komissio antaa 
muodollisen päätöksen kansalaisaloitteen jättämisen tuloksesta. Se on luonteeltaan 
seuraavanlainen:
a) Euroopan kansalaisaloitteen vetäjien on tehtävä kansalaisaloitteesta asianmukainen 

ilmoitus komissiolle. Kansalaisaloitteen jättämisen yhteydessä annetaan myös 
jäsenvaltioiden vahvistukset asianmukaisten tuenilmausten lukumäärästä.

b) Komissio tutkii ilmoitetun kansalaisaloitteen edustuksellisuuden. Kansalaisaloite on 
edustuksellinen

 kun sitä tukee vähintään miljoona unionin kansalaista,

 jotka ovat vähintään neljän eri jäsenvaltion kansalaisia

 ja yhden jäsenvaltion kansalaisten määrä on vähintään yksi viidessadasosa tämän 
jäsenvaltion väestöstä.

c) Komissio päättää sitovasti jättämisen tuloksesta kahden kuukauden kuluessa 
kansalaisaloitteen jättämisestä. Tämän päätöksen yhteydessä annetaan sitova 
lausunto kansalaisaloitteen edustuksellisuudesta. Kansalaisaloitteen jättäminen 
voidaan hylätä vain oikeudellisista syistä.

d) Päätös osoitetaan sekä yksilöllisesti aloitteen vetäjille että yleisölle. Se annetaan 
tiedoksi aloitteen vetäjille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Päätöksestä ilmoitetaan välittömästi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
jäsenvaltioille.
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e) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin sekä Euroopan oikeusasiamies tutkivat päätöksen 
lainmukaisuuden unionin oikeuden asianomaisten määräysten mukaisesti. Sama 
koskee vastaavasti myös tapausta, jossa komissio jättää tekemättä tällaisen 
päätöksen.

f) Komissio pitää verkkosivuillaan yleisön saatavilla olevaa luetteloa kaikista 
hyväksytysti jätetyistä kansalaisaloitteista.

8. Euroopan kansalaisaloitteen neljännessä vaiheessa komissio käsittelee kansalaisaloitteen 
sisältö. Tämä vaihe päättyy siihen, että komissio ottaa muodollisesti kantaa 
kansalaisaloitteen sisältämään pyyntöön säädösehdotuksen tekemisestä. Se on 
luonteeltaan seuraavanlainen:
a) Hyväksytysti jätetty kansalaisaloite velvoittaa komission käsittelemään 

kansalaisaloitteen sisältöä kohtuullisen ajan kuluessa ja ottamaan siihen julkisesti 
kantaa.

b) Komissaarien kollegio kuulee tässä yhteydessä kansalaisaloitteen vetäjiä ja antaa 
heille tilaisuuden esitellä tarkemmin kansalaisaloitteen sisältämiä asioita.

c) Komissio päättää sitovasti kollegiona kannanotostaan kansalaisaloitteessa esitettyyn 
pyyntöön. Jos komissio päättää olla antamatta ehdotusta, se ilmoittaa päätöksensä 
perustelut.

d) Päätös osoitetaan sekä yksilöllisesti aloitteen vetäjille että yleisölle. Se annetaan 
tiedoksi aloitteen vetäjille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Päätöksestä ilmoitetaan välittömästi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
jäsenvaltioille.

e) Jos komissio jättää tekemättä tällaisen päätöksen, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 
sekä Euroopan oikeusasiamies tutkivat päätöksen lainmukaisuuden unionin oikeuden 
asianomaisten määräysten mukaisesti.


