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1
Ülevaade

Eesmärk on koguda 12 kuu jooksul vähemalt 1 miljon allkirja vähemalt seitsmest liikmesriigist. Korraldajana on 
teil alates oma algatuse registreerimise kuupäevast aega 6 kuud, et otsustada, millal algab üheaastane periood 
toetusavalduste kogumiseks nii paberil ja/või veebipõhiselt. Peate valitud kuupäevast komisjonile teatama hiljemalt 
kümme tööpäeva enne selle kuupäeva saabumist.

Allakirjutanud peavad olema ELi (liikmesriigi) kodanikud ja piisavalt vanad, et hääletada Euroopa Parlamendi 
valimistel (Austrias, Maltal ja Kreekas 16 ning teistes liikmesriikides 18aastased), välja arvatud juhul, kui liikmesriik on 
otsustanud vähendada allakirjutanute vanuse alampiiri 16 eluaastani ja teavitanud sellest komisjoni.

Toetusavalduste vormid

Algatuse korraldajana peate toetusavalduste kogumiseks kasutama 
spetsiaalseid vorme, mis vastavad kodanikualgatust käsitleva määruse III 
lisas esitatud toetusavalduste näidisvormidele ning sisaldavad kavandatud 
algatuse kohta kogu vajalikku teavet. See peab olema täpselt sama, mis 
Euroopa kodanikualgatuste ametliku registri veebisaidil avaldatud teave 
kavandatud algatuse kohta. Osalise registreerimise puhul peavad vormid 
samuti sisaldama registreerimise ulatust, nagu on kirjeldatud komisjoni 
registreerimisotsuses.

Korraldajad võivad koguda toetusavaldusi mis tahes liikmesriigis ja mis tahes 
ELi ametlikus keeles.

Andmenõuded 

Kodanikel, kes soovivad algatusele alla kirjutada, palutakse toetusavalduse 
vormides esitada teatavaid isikuandmeid.

https://europa.eu/citizens-initiative/data-requirements_et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788&from=ET
https://europa.eu/citizens-initiative/_et
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Kõik allakirjutanud peavad esitama järgmise teabe: kodakondsus; täielik ees- 
ja perekonnanimi ning sõltuvalt liikmesriigist 

kas 

• täielik postiaadress ja sünniaeg (III lisa A osa)

või

• isikukood ja dokumendi number/liik (III lisa B osa).

Kõik ELi kodanikud saavad algatusele alla kirjutada, olenemata oma 
elukohast.

Need andmenõuded võivad mõnikord muuta toetusavalduste kogumise 
keeruliseks. Korraldajana ärge unustage teha järgmist:

1. koolitage partnereid, kes aitavad teil toetusavaldusi koguda – 
veenduge, et nad teavad kõiki eeskirju seoses erinevate nõuete 
ning allkirja kehtivusega;

2. koguge alati rohkem kui 1 miljon allkirja juhuks, kui mõned allkirjad 
tunnistatakse kehtetuks – nt 10% rohkem.

Kuigi korraldajad ja pädevad riiklikud asutused on vastavalt Euroopa 
kodanikualgatust käsitlevale määrusele kohustatud tagama isikuandmete 
täieliku kaitse, peaksite võtma arvesse, et mõnes riigis ei pruugi 
allakirjutajad tahta esitada kõiki nõutud isikuandmeid, kuna nad kardavad, et 
nende isikuandmeid kuritarvitatakse või isegi müüakse edasi.

Toetusavalduste kogumisel peaksite

1. tagama, et kodanikud oleksid teadlikud sellest, et nende 
andmete privaatsust võetakse väga tõsiselt, näiteks selgitades 
andmekaitsenorme ja seda, et veebipõhine süsteem peab vastama 
väga rangetele turvanõuetele;

2. kodanikele selgitama, et vorm tuleb täita täielikult – kui nad kõiki 
välju ei täida, siis nende toetusavaldust arvesse ei võeta.

Lisateave isikuandmete kaitse kohta.

Ärge unustage:
• Isik võib konkreetse algatuse 

toetusavalduse allkirjastada 
ainult ühe korra.

• Korraldajate rühm teavitab 
komisjoni igas liikmesriigis 
kogutud toetusavalduste arvust 
kogumisperioodi ajal vähemalt 
iga kahe kuu tagant ja lõpuks 
kogunenud arvust kolme kuu 
jooksul pärast kogumisperioodi 
lõppu, et selle teabe saaks 
registris avaldada.

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_et
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Allkirjade kogumine paberil

Algatuse korraldajad peaksid allkirju koguma mitte ainult veebipõhiselt, vaid ka paberil. Mõnede algatuste puhul on 
kogutud suur hulk toetusavaldusi just silmast silma toimuvate kampaaniate kaudu.

Kuigi kõige tõhusam on allkirju koguda veebipõhiselt, võib teatavate potentsiaalsete algatuse toetajateni jõuda vaid 
veebiväliselt – üritustel, konverentsidel või toetavate organisatsioonide ruumides.

Alljärgnevalt esitame soovitused allkirjade kogumiseks paberil.

Kasutage õiget vormi

Toetusavalduste kogumiseks paberil kasutage kindlasti nende liikmesriikide spetsiaalseid vorme, kust allakirjutanud 
pärit on (st kodakondsusjärgne liikmesriik). Selleks on teil kaks võimalust: 1) te saate vormid võtta otse määruse 
III lisa A või B osast ja need enne kodanikele jaotamist eeltäita või 2) kasutada iga riigi kohandatud vorme, mis on 
kättesaadavad teie korraldajakontol Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil. Laadige need eeltäidetud vormid alla, 
valides riigi. Seejärel luuakse vastav vorm (III lisa A või B osa) vastavas keeles.

Soovitav on kasutada teist võimalust, sest eeltäidetud vorm annab teile teavet selle kohta, milliseid andmeid peavad 
erinevate liikmesriikide kodanikud algatusele allkirja andes esitama. 

Igal vormil on märgitud liikmesriik, kuhu see kontrollimiseks saadetakse. 
Pidage meeles, et kodanikud saavad algatusele alla kirjutada ainult oma 
kodakondsusjärgse liikmesriigi vormi kaudu!

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788&from=ET
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Koostage oma juhistega vormid

Kuna pabervormide täitmine võib olla keeruline, peaksite leidma viise, 
kuidas kodanikke vormi täitmisel hoolikalt ja selgelt juhendada, et nad 
ei jätaks nõutud välju täitmata (mis tähendaks, et nende allkirja ei võeta 
arvesse).

Näiteks saate vormi tagaküljele lisada üheleheküljelise kokkuvõtte 
algatusest, allkirja andmise juhendi ning aadressi, kuhu allkirjastatud vorm 
saata. Kui trükite need kahepoolsetena, oleks kirjeldus ühel ning vorm ise 
teisel poolel.

Kolm nõuannet kehtetute toetusavalduste 
vältimiseks

Korraldajad peavad vormi kehtivuse tagamiseks meeles pidama kolme asja:

• kasutada tuleb TRÜKITÄHTI;

• täita tuleb vormi kõik veerud;

• vigade vältimiseks tuleb märkida, kui palju inimesi saab ühte vormi 
täita.

Nõuanded
Üritused on suurepärane võimalus 
algatusele toetusavaldusi 
koguda. Siinkohal esitame mõned 
nõuanded, kuidas üritustel paberil 
allkirju koguda.
• Leidke ürituse toimumispaigas 

konkreetne koht, kus teie 
korraldajate rühma liige/liikmed 
saavad kontrollida, et kodanikud 
täidaksid pabervormid 
nõuetekohaselt.

• Printige välja A3-formaadis 
plakat, et pöörata kodanike 
tähelepanu teie algatusele, 
ning A3-formaadis pabervormi 
näidis, et juhendada kodanikke 
algatusele toetuse avaldamisel.

• Hoidke täidetud vorme 
kindlas kohas (nt lukustatud 
hoiuruumis).

• Võtke kaasa ka flaiereid 
või visiitkaarte neile, kes 
on huvitatud teie algatuse 
eesmärgist, kuid soovivad oma 
allkirja anda hiljem või internetis.
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Allkirjade veebipõhine kogumine

Toetusavaldusi kogutakse peamiselt veebipõhiselt. Veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem on eduka 
algatuse alus.

Korraldajatel, kes soovivad toetusavaldusi koguda veebis, peab olema veebipõhine toetusavalduste kogumise 
süsteem, mis on juurdepääsetav nende veebisaidi kaudu.

Võite kasutada kas a) komisjoni tasuta veebipõhist toetusavalduste kogumise kesksüsteemi või b) luua veebipõhise 
toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi, kasutades enda valitud tarkvara.

a) Komisjoni veebipõhisel toetusavalduste kogumise kesksüsteemil on järgmised eelised:

1. tasuta süsteem, mis on kättesaadav puuetega inimestele

2. andmeid kogutakse ja säilitatakse otse komisjoni serverites

3. võimalus saata e-kirju toetajatele, kes on sel eesmärgil avaldanud oma e-posti aadressi

4. tehniline abi ja komisjoni pakutav koolitus

5. süsteem, mis võimaldab paberil kogutud toetusavalduste skaneeritud versioone üles laadida (valikuline)

6. tõendamismenetlus ei ole vajalik

Pange tähele, et süsteem võimaldab teatavaid kohandamisfunktsioone (nt logo, taustavärv, sotsiaalmeedia lingid jne), 
kuid te ei saa lisada muid funktsioone.

b) Korraldajatel on võimalik välja töötada veebipõhine toetusavalduste kogumise 
üksiksüsteem koos oma tarkvara- ja veebimajutusteenusega, mis võib pakkuda 
suuremat paindlikkust (ettevalmistamise ajakava ja täiendavate funktsioonide 
osas), kuid selleks on vaja rohkem inim- ja finantsressursse. Peate tegema 
täiendavaid jõupingutusi selleks, et tagada süsteemi turvalisus ja vastavus 
määrusele, ning tõendamine võib võtta aega ning vaeva. Süsteem peab 
vastama kodanikualgatust käsitleva määruse artiklis 11 sätestatud 
üldistele turva- ja tehnilistele nõuetele ning erimääruses (komisjoni 
rakendusmäärus (EL) nr 2019/1799) sätestatud üksikasjalikele 
tehnilistele kirjeldustele. 

Nende nõuete eesmärk on tagada kodanike andmete turvaline 
kogumine ja säilitamine süsteemis.

https://europa.eu/citizens-initiative/online-collection-system_et
https://europa.eu/citizens-initiative/online-collection-system_et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX:32019R0788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799
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Kui teie veebipõhine toetusavalduste kogumise üksiksüsteem on valmis, 
peab selle tõendama pädev asutus selles ELi riigis, kus andmeid säilitatakse. 
Peate tagama, et konkreetne veebipõhine toetusavalduste kogumise 
üksiksüsteem vastab teatavatele nõuetele, et tagada piisav turvalisus ja 
tehnilised funktsioonid kogu toetusavalduste kogumise perioodi jooksul. 
Nõuded on järgmised:

• toetusavalduse allkirjastamise võimalus on ainult füüsilistel isikutel;

• algatuse kohta esitatud teave vastab registris avaldatud teabele;

• allakirjutanutelt kogutud andmed on kooskõlas määruse III lisaga;

• allakirjutanute esitatud andmeid kogutakse ja säilitatakse turvaliselt.

Lisaks peavad korraldajad võrgu- ja infosüsteemide turvariskide juhtimiseks 
kehtestama asjakohased ja tõhusad tehnilised ja korralduslikud meetmed, 
mis hõlmavad turvaametniku määramist, riskijuhtimise rakendamist, 
andmete krüpteerimist jne.

Kõik tehnilised kirjeldused leiab järgmisest dokumendist: komisjoni 22. oktoobri 
2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1799, millega vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/788 kodanikualgatuse kohta 
kehtestatakse toetusavalduste kogumise veebipõhiste üksiksüsteemide tehnilised 
kirjeldused.

Kui veebipõhine toetusavalduste kogumise üksiksüsteem vastab kõigile 
nimetatud nõuetele, väljastab pädev asutus ühe kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest tõendi (vastavalt VI lisale).

Tõendamist saab taotleda alles pärast seda, kui komisjon on teie algatuse 
registreerinud. Seejärel tuleb pädevalt riiklikult asutuselt saada tõend, enne 
kui hakkate veebipõhiselt allkirju koguma.

Veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi 
loomise kolm etappi:
1. Valige tarkvara. 
2. Leidke süsteemi majutamiseks teenuseosutaja – andmeid tuleb säilitada ELi liikmesriigi territooriumil.
3. Veebipõhist toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi peavad tõendama pädevad asutused liikmesriigis, kus hakatakse 

andmeid säilitama.
Oluline! Juhime tähelepanu sellele, et korraldajad võivad luua veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi 
ja koguda selle kaudu allkirju ainult nende algatuste puhul, mis on registreeritud 31. detsembriks 2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799
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Riiklikel asutustel võib süsteemi tõendamiseks kuluda kuni üks kuu. 
Tõendamine võib liikmesriigiti erineda ning see sõltub ka kasutatud 
tarkvarast ja veebimajutusteenuse osutajast. Tõendamine võib hõlmata 
haavatavus- ja/või sissetungiteste või vajadusel isegi kohapealset auditit.

Tõendamise taotlemiseks peate esitama pädevale asutusele nõuetekohase 
dokumentatsiooni. Kuigi süsteemide suhtes kehtestatud nõuded on kogu 
ELis ühesugused, on ELi liikmesriikide otsustada, kuidas nad süsteemide 
vastavust kontrollivad.

Pärast tõendi saamist ärge unustage avaldada selle koopiat oma veebisaidil.

---
Esitatud teave on sõltumatu ja seda ei saa käsitada Euroopa Komisjoni või mõne muu ELi või riikliku 
institutsiooni arvamusena. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks sellel veebisaidil sisalduva teabe mis 
tahes viisil kasutamise eest.

https://europa.eu/citizens-initiative/authorities-certification-individual-online-collection-systems_et
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