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YHTEENVETO 
 

Arvoja ja oikeuksia, oikeusvaltiota ja turvallisuutta käsittelevä työryhmä 
 

Puheenjohtaja: komission varapuheenjohtaja Věra Jourová 
 

Perjantaina 21. tammikuuta 2022 klo 10.00-12.00 
 
 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 
 

Tämä työryhmän kolmas kokous pidettiin Euroopan parlamentin Strasbourgissa sijaitsevassa 
rakennuksessa hybridimuodossa, ja se suoratoistettiin verkossa. Puheenjohtaja Vera JOUROVÁ avasi 
kokouksen toivottamalla erityisesti tervetulleiksi kansalaisten edustajat ja kiinnitti huomiota 
eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suosituksiin. Niistä noin puolet ohjattiin tähän työryhmään, ja 
muut välitettiin eurooppalaista demokratiaa käsittelevään työryhmään. Puheenjohtaja totesi, että 
arvoja käsittelevälle työryhmälle osoitetut eurooppalaisen kansalaispaneelin suositukset on jaettu 
viiteen ryhmään, kuten jäsenet edellisessä kokouksessa pyysivät. 

 
2. Keskustelu 
 
Puheenjohtaja JOUROVÁ aloitti pyytämällä eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 kansalaisten edustajia 
esittelemään suosituksensa arvoista ja oikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta ja turvallisuudesta. 
Tämän jälkeen esitettiin niiden kansallisten kansalaispaneelien esitykset, jotka olivat saaneet työnsä 
päätökseen ja joilla oli työryhmän toimialaan kuuluvia suosituksia. Näitä olivat Ranskan, 
Alankomaiden ja Saksan paneelit. Puheenjohtaja kehotti myös niitä työryhmän jäseniä, jotka olivat 
lähettäneet kirjallisia kannanottoja ennen kokousta, käyttämään puheenvuoron ja esittämään 
perustelunsa lyhyesti. 
 
Eurooppalaisten ja kansallisten kansalaispaneelien edustajat raportoivat (Saksan paneelin osalta 
puheenjohtajan lukemalla kirjallisella tiedonannolla) suosituksistaan ja korostivat, että ne on 
suunnattu keskipitkälle aikavälille ja että niillä pyritään turvaamaan entistä yhtenäisempi EU, jossa 
kansalaiset ovat tietoisia oikeuksiin ja yhteisiin arvoihin perustuvasta yhteisestä identiteetistä. 
Kansalaiset mainitsivat esimerkiksi, että haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä on suojeltava; 
perustarpeista, kuten asumisesta ja terveydenhuollosta, on huolehdittava; aktiivista kansalaisuutta on 
edistettävä; kaikissa jäsenvaltioissa on noudatettava oikeusvaltioperiaatetta; sukupuoleen, 
seksuaalisuuteen, rotuun ja uskontoon perustuva syrjintä on lopetettava; EU:n ulkorajojen suojelua 
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on parannettava; maahanmuuttajien kotouttamista on parannettava; tietosuojaa koskevaa EU:n 
toimivaltaa on vahvistettava; tiedotusvälineiden omistajuuden riippumattomuutta ja 
monimuotoisuutta on parannettava; faktojen tarkistamista on parannettava, muun muassa EU:ta 
koskevat virheelliset tiedot korjaavalla alustalla; osallisuuden edistämiseksi työmarkkinoilla on 
ryhdyttävä toimenpiteisiin ja toteutettava toimia vähemmistöjen ja haavoittuvassa asemassa olevien 
ryhmien auttamiseksi; korruptiota on torjuttava ja veroparatiisit suljettava; eläinten hyvinvoinnin 
tasoa on nostettava; EU:n riippumattomuutta ja puolustus- ja turvallisuusvalmiuksia on lisättävä; on 
perustettava vuosittainen Eurooppa-festivaali; ja EU:n arvoja on puolustettava kansainvälisesti. 
Kansalaiset korostivat haluavansa suosituksiinsa selkeitä vastauksia sekä yksityiskohtaisia selvityksiä, 
jos joistakin niistä ei katsota tarpeelliseksi toteuttaa jatkotoimia. 
 
Tämän jälkeen työryhmän jäsenet vastasivat avoimessa keskustelussa näihin esityksiin ja ilmaisivat 
tukevansa tai vastustavansa eri suosituksia tai pohtivat, miten ne voitaisiin parhaiten panna 
täytäntöön. 
 
Monet työryhmän jäsenet ilmaisivat kannattavansa useimpien suositusten tavoitteita ja nostivat usein 
esiin joitakin erityisesti tukemiaan. Niitä olivat muun muassa oikeusvaltioperiaatetta, kansalaisten 
oikeuksien vahvistamista ja syrjimättömyyttä koskevat suositukset. 
 
Useat työryhmän jäsenet kiinnittivät huomiota muihin kansalaispaneelien suosituksiin tai 
monikieliseltä digitaaliselta foorumilta saatuihin ideoihin. Niitä olivat muun muassa EU:n 
perusoikeuskirjan välitön sovellettavuus kansalliseen lainsäädäntöön, EU:n passi kansalaisuuden 
symbolina, määräenemmistöpäätösten välttämättömyys 7 artiklan mukaisia seuraamuksia koskevissa 
päätöksissä, huomattavasti laajentunut ERASMUS-ohjelma, Euroopan perustuslaillisen prosessin 
käynnistäminen uudelleen niin, että siihen liittyvät riskit otetaan huomioon, ja yritysten suojelun 
parantaminen laskujen maksuviivästysten osalta. 
 
Jotkut työryhmän jäsenet ilmaisivat suhtautuvansa varauksellisesti tiettyihin suosituksiin, kuten 
maataloutta, EU:n yhtä työkieltä, oikeusvaltioperiaatetta käsittelevää vuotuista konferenssia ja 
kaikille tarkoitettua lastenhoitoa koskeviin suosituksiin. Toiset varoittivat uusien jäsenvaltioiden 
hätäisen liittymisen vaaroista, jos ne eivät ole valmiita tai jos EU ei ole valmis. Jotkut pelkäsivät EU:n 
liiallista sekaantumista asioihin, jotka olisi jätettävä kansallisten viranomaisten vastuulle. 
 
Jotkut työryhmän jäsenet esittivät vaihtoehtoisia ehdotuksia kansalaispaneelien suosituksiin 
sisältyville ehdotuksille, kuten punaisia kortteja kansallisille parlamenteille EU:n 
lainsäädäntöehdotusten vastustamisesta, EU:n talouden sääntelyn purkamista ja riippumattomuuden 
lisäämistä sitä haluaville alueille. 
 
Jotkut työryhmän jäsenet esittivät kysymyksiä suositusten ”toteutettavuudesta” ja pyysivät 
selvennystä siitä, miten helposti suositukset voidaan panna täytäntöön tai kuuluvatko ne jo johonkin 
käynnissä olevaan menettelyyn. Toiset katsoivat, että konferenssin tehtävänä on kertoa, mitä 
halutaan, riippumatta siitä, miten vaikeaa toiveiden toteuttaminen voi olla. Puheenjohtaja korosti, 
että konferenssin johtokunta tai yhteispuheenjohtajat vastaavat tästä asiasta, koska se vaikuttaa 
kaikkiin työryhmiin. 
 



 

3 
 

Jotkut osallistujat ilmoittivat, että he olivat laatineet tai laatimassa kirjallisia vastauksia suosituksiin, 
ja puheenjohtaja vakuutti, että ne otetaan asianmukaisesti huomioon. Yksi työryhmän jäsen ehdotti, 
että seuraavaan kokoukseen toimitettaisiin luettelo kymmenestä suosituimmasta digitaalisella 
foorumilla esitetystä työryhmän vastuualueeseen kuuluvasta ideasta ja että niiden laatijat 
kutsuttaisiin työryhmän kokoukseen. 
 
Kaksi jäsenvaltion edustajaa toi esiin kysymyksen kansallisella tasolla järjestetyistä aloitteista saatujen 
tietojen toimittamisesta ja pyysi selventämään prosessia, joka koskee kansallisten kansalaispaneelien 
ja tapahtumien panoksia konferenssiin. 
 
Puheenjohtaja antoi lopuksi viimeisen puheenvuoron kansalaisten edustajille. Monet heistä 
korostivat, että heidän suosituksiaan ja konferenssin päätelmiä on seurattava tehokkaasti ja näkyvästi 
ja että on annettava täydelliset selvitykset, jos jonkin ehdotuksen osalta ei toteuteta jatkotoimia. 
 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

Puheenjohtaja Věra JOUROVÁ kiitti kaikkia osallistujia heidän arvokkaasta panoksestaan. Hän päätti 
kokouksen toteamalla seuraavaa: 

• Työryhmä kerää jatkuvasti ideoita ja mielipiteitä kaikista konferenssin kanavista 
(eurooppalaiset ja kansalliset kansalaispaneelit, monikielinen digitaalinen foorumi). Hän 
totesi, että seuraavissa työryhmän kokouksissa annettaisiin riittävästi tilaa kansallisille 
kansalaispaneeleille, jotka eivät ole vielä saaneet työtään päätökseen, ja selvensi, että 
teknisellä tasolla käydään parhaillaan keskustelua kansallisten kansalaispaneelien ja 
tapahtumien lausuntojen muodosta, ja korosti, että kansallisten paneelien edustajat voivat 
olla läsnä työryhmän kokouksissa ja täysistunnoissa. 

• Saadut lausunnot on tämän jälkeen koottava järkevällä ja yhdenmukaisella tavalla 
täysistuntoa varten.  

• Tämän vuoksi konferenssin yhteispuheenjohtajien ja johtokunnan olisi asetettava määräaika 
uusille kannanotoille, erityisesti foorumin osalta. Työryhmän on saatava tietoa foorumin 
tuloksista hyvissä ajoin, ja sen tulokset otetaan asianmukaisesti huomioon. 

• Konferenssi päätetään todennäköisesti 9. toukokuuta siten, että lopputuloksen olisi 
perustuttava konferenssin kanavien panokseen. 

 

 


