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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 
 

Töörühm „Väärtused ja õigused, õigusriik ja julgeolek“, 
 

mida juhatas Euroopa Komisjoni asepresident Věra Jourová 
 

21. jaanuar 2022 kell 10.00–12.00 
 
 

1. Koosoleku juhataja sissejuhatavad märkused 
 

Töörühma kolmas koosolek toimus Strasbourgis Euroopa Parlamendi hoones, see peeti hübriidvormis, 
oli avalik ja kanti üle veebis. Koosoleku avas esimees Věra JOUROVÁ, kes tervitas eriti kodanike 
esindajaid, ning juhtis tähelepanu Euroopa kodanike paneelarutelu 2 (ECP 2) soovitustele, millest 
umbes pooled suunati kõnealusele töörühmale, samas kui teised suunati Euroopa demokraatia 
töörühmale. Juhataja märkis, et väärtuste ja õiguste, õigusriigi põhimõtte ja julgeoleku töörühmale 
eraldatud Euroopa kodanike paneelarutelude soovitused on jagatud viide rühma, nagu liikmed 
eelmisel koosolekul soovisid. 

 
2. Arutelu 
 
Esimees JOUROVÁ kutsus kõigepealt Euroopa kodanike paneelarutelude (ECP 2) esindajaid esitama 
oma soovitusi väärtuste ja õiguste, õigusriigi ja julgeoleku kohta, sellele järgnesid ettekanded nendelt 
riigisisestelt kodanike paneelaruteludelt, kes olid oma töö lõpetanud ja kellel olid selle töörühma 
pädevusalasse kuuluvad soovitused, nimelt ettekanded Prantsusmaa, Madalmaade ja Saksamaa 
paneelaruteludelt. Juhataja kutsus sõna võtma ja oma argumente lühidalt tutvustama ka töörühma 
need liikmed, kes olid enne kõnealust koosolekut saatnud kirjalikult oma seisukohad. 
 
Euroopa ja liikmesriikide kodanike paneelarutelude esindajad (Saksamaa paneelarutelu puhul 
eesistuja esitatud kirjaliku teate vormis) tutvustasid oma soovitusi, rõhutades, et need kehtivad 
keskpikas perspektiivis ja on seotud sidusama ELi ülesehitamisega, kus kodanikud on teadlikud ühisest 
identiteedist, mis põhineb õigustel ja ühistel väärtustel. Kodanikud märkisid näiteks vajadust kaitsta 
haavatavaid inimesi; tagada selliste põhivajaduste üldine rahuldamine nagu eluase ja tervishoid; 
hõlbustada kodanikuaktiivsust; tagada õigusriigi põhimõtte austamine kõigis liikmesriikides; lõpetada 
diskrimineerimine soo, seksuaalsuse, rassi ja usu alusel; paremini kindlustada ELi välispiire; paremini 
integreerida rändajaid; tugevdada ELi pädevust andmekaitse valdkonnas; parandada meediaomandi 
sõltumatust ja mitmekesisust; tagada parem faktikontroll, sealhulgas platvorm ELi puudutava 
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valeteabe parandamiseks; võtta meetmeid, et tagada kaasavam tööturg koos positiivsete 
meetmetega vähemuste ja haavatavate rühmade aitamiseks; võidelda korruptsiooni ja 
maksuparadiiside vastu; parandada loomade heaolu standardeid; suurendada ELi sõltumatust ja 
suutlikkust kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas; luua iga-aastane Euroopa festival ning kaitsta Euroopa 
väärtusi rahvusvahelisel tasandil. Kodanikud rõhutasid, et nad soovivad selgeid vastuseid oma 
soovitustele ja üksikasjalikke selgitusi juhul, kui mõne soovituse puhul otsustatakse järelmeetmeid 
mitte võtta. 
 
Töörühma liikmed vastasid seejärel avatud arutelul neile ettekannetele, väljendades oma toetust või 
vastuseisu erinevatele soovitustele või kaaludes, kuidas neid kõige paremini rakendada.  
 
Paljud töörühma liikmed toetasid enamiku soovituste eesmärke ja rõhutasid sageli mõningaid erilist 
toetust pälvivaid eesmärke, näiteks eesmärke, mis käsitlesid õigusriigi põhimõtet, kodanike õiguste 
tugevdamist ja mittediskrimineerimist. 
 
Mitu töörühma liiget juhtisid tähelepanu kodanike paneelarutelude muudele soovitustele või 
mitmekeelse digiplatvormi ideedele, nagu ELi õiguste harta vahetu kohaldatavus siseriikliku õiguse 
suhtes, ELi pass kodakondsuse sümbolina, vajadus kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamise 
järele artikli 7 kohaste sanktsioonide üle otsustamisel, palju laienenud programm ERASMUS, Euroopa 
põhiseadusliku protsessi taasavamine, pidades silmas sellega kaasnevaid riske, ning ettevõtjate parem 
kaitse arvete hilinenud maksmise korral.  
 
Mõned töörühma liikmed väljendasid kahtlust konkreetsete soovituste suhtes, eelkõige nende suhtes, 
mis käsitlesid põllumajandust, ELi ühtset töökeelt, iga-aastast õigusriigi põhimõtte teemalist 
konverentsi ja universaalset lastehoiuteenust. Töörühma teised liikmed hoiatasid uute liikmesriikide 
kiire ELiga ühinemise ohtude eest, kui need riigid ei ole või kui EL ei ole selleks valmis. Mõned liikmed 
avaldasid kartust, et EL on liigselt kaasatud küsimustesse, mis tuleks jätta riiklike ametiasutuste 
hooleks. 
 
Mõned töörühma liikmed esitasid kodanike paneelaruteludes esinenud soovitustele alternatiivseid 
soovitusi, näiteks punased kaardid riikide parlamentidele ELi seadusandlike ettepanekute 
vaidlustamiseks, ELi majanduse dereguleerimine ning suurema autonoomia või sõltumatuse 
võimaldamine piirkondadele, kes seda soovivad. 
 
Mõned töörühma liikmed tõstatasid küsimusi soovituste teostatavuse kohta ja kutsusid üles andma 
teavet selle kohta, kui lihtne on neid rakendada või kas mõnda neist juba menetletakse. Teised väitsid, 
et konverentsi ülesanne on näidata, mis on soovitav, olenemata nende rakendamise võimalikest 
raskustest. Juhataja rõhutas, et selle üle otsustab konverentsi juhatus või kaaseesistujad, kuna see 
puudutab kõiki töörühmi. 
 
Mõned osalejad teatasid, et neil on olemas või koostamisel kirjalikud vastused soovitustele, ning 
juhataja kinnitas, et neid võetakse nõuetekohaselt arvesse. Üks töörühma liige tegi ettepaneku, et 
järgmisel koosolekul esitataks nimekiri kümnest kõige enam heakskiitu pälvinud digiplatvormi ideest, 
mis kuuluvad töörühma pädevusse, ning et nende autorid kutsutaks töörühma koosolekule.  
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Kaks liikmesriikide esindajat tõstatasid küsimuse, kuidas anda teavet riiklikul tasandil korraldatud 
algatuste kohta, ning palusid selgitada riigisiseste kodanike paneelarutelude ja ürituste konverentsile 
panustamise protsessi. 
 
Lõpetuseks andis juhataja võimaluse lõppsõnavõtuks kodanike esindajatele. Paljud neist rõhutasid 
vajadust võtta tõhusaid ja nähtavaid järelmeetmeid nii oma soovituste kui ka konverentsi järelduste 
osas, samuti rõhutati põhjalike selgituste vajadust, juhul kui mõne ettepaneku suhtes järelmeetmeid 
ei võeta. 
 

3. Juhataja kokkuvõtvad märkused 

Koosoleku juhataja Věra JOUROVÁ tänas osalejaid nende väärtusliku panuse eest. Ta lõpetas 
koosoleku, jõudes järeldusele, et: 

• töörühm jätkab ideede ja arvamuste kogumist konverentsi kõigilt kanalitelt (Euroopa ja 
liikmesriikide kodanike paneelarutelud, mitmekeelne digiplatvorm). Ta märkis, et töörühma 
järgmistel koosolekutel antakse vajalik ruum nendele riigisisestele kodanike 
paneelaruteludele, kes ei ole oma tööd veel lõpetanud, ning selgitas, et tehnilisel tasandil 
toimub käimasolev teabevahetus riigisiseste kodanike paneelarutelude ja ürituste vormis, 
rõhutades, et riigisiseste paneelarutelude esindajad võivad osaleda töörühma koosolekutel 
ja täiskogu istungitel.  

• Saadud arvamused tuleb seejärel täiskogu istungjärgu jaoks mõistlikul ja ühtlustatud viisil 
konsolideerida.  

• Seda silmas pidades peaksid konverentsi kaaseesistujad ja juhatus määrama uute panuste 
esitamise tähtaja, eelkõige platvormi osas. Töörühma liikmeid tuleb platvormi tulemustest 
õigeaegselt teavitada ning selle tulemusi võetakse nõuetekohaselt arvesse.  

• Konverents peaks lõppema 9. mail ja selle lõpptulemus peaks põhinema konverentsi 
kanalitelt saadud panusel.  

 

 


