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Arvoja ja oikeuksia, oikeusvaltiota ja turvallisuutta käsittelevä työryhmä 

Puheenjohtaja: komission varapuheenjohtaja Věra Jourová 
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1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

 

Puheenjohtaja Věra JOUROVÁ avasi kokouksen toivottamalla kaikki osallistujat tervetulleiksi. Kokous 
pidettiin hybridimuodossa. Työryhmän 52 jäsenestä 40 oli fyysisesti läsnä ja viisi seurasi kokousta 
etäyhteyden välityksellä;  keskusteluun osallistui 27 kansalaista, joista enemmistö oli paikan päällä. 
 
Tämän jälkeen puheenjohtaja esitteli joitakin monista työryhmän toimialaan kuuluvista aiheista (esim. 

perusoikeudet ja -vapaudet, eurooppalainen identiteetti, sukupuolten tasa-arvo, terrorismin torjunta). Hän 

viittasi monikielisellä digitaalisella foorumilla tähän mennessä esitettyihin ideoihin arvoista ja 

oikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta ja turvallisuudesta sekä eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 

ensimmäisessä istunnossa yksilöidyistä ensisijaisista aiheista (ks. paneelin 2 ensimmäisen istunnon 

raportti täällä).  
 
Hän totesi, että työryhmä voi keskustella eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suosituksista joulukuussa.  
 
Tämän jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun kaikille halukkaille ja kehotti heitä rajoittamaan 
puheenvuoronsa kahteen minuuttiin. 
 

 
2. Keskustelu 
 
Jotkut osallistujat esittivät alustavia menettelykysymyksiä, muun muassa siitä, miten työryhmän olisi 
järjestettävä keskustelut (esim. erityisaiheisiin perustuva esityslista) ja esiteltävä työnsä täysistunnolle sekä 
siitä, olisiko kokoonnuttava myös täysistuntojen välillä. Jotkut osallistujat kehottivat myös lisäämään 
työryhmän kokousten avoimuutta esimerkiksi julkisen suoratoiston kautta ja jakamalla kaikki asiakirjat 
julkisesti.  
 
Puheenjohtaja palautti mieliin, että työryhmä ottaa huomioon eurooppalaisten kansalaispaneelien tulokset 
ja foorumille lisätyn sisällön. Hän oli samaa mieltä työryhmän työn avoimuuden tärkeydestä.  
 
Sisällön osalta useimmat osallistujat korostivat, että oikeusvaltioperiaate sekä arvot ja oikeudet ovat 
olennainen osa EU:ta, ja niitä on vahvistettava. 
 
Jotkut esittivät kysymyksen siitä, onko Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin tarkoitus tuottaa 
eräänlainen visio, jolla pyritään parantamaan hyvin toimivaa oikeusvaltioperiaatetta sekä arvoja ja oikeuksia 
koskevaa järjestelmää, vai tarvitaanko todellista uudistusta. Monet toivoivat konferenssilta konkreettisia 
tuloksia. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/


 

 

 
Jotkut työryhmän jäsenet toivoivat, että EU:n arvot ja EU:n oikeusvaltiota koskeva yhteinen normi 
määriteltäisiin selkeämmin. He totesivat usein, että EU on muutakin kuin pelkät sisämarkkinat. Toiset 
osallistujat korostivat kuitenkin, että oikeusvaltioperiaate ja EU:n arvot on jo määritelty hyvin EU:n 
perussopimuksissa ja unionin tuomioistuimessa.   
 
Osallistujat keskustelivat myös tasapainosta yhteisten normien ja yksittäisten maiden monimuotoisuuden 
välillä. Useat jäsenet kuvasivat EU:ta sääntöihin perustuvaksi järjestelmäksi, jossa oikeusvaltion olisi oltava 
periaate, josta ei voida neuvotella. Jotkut osallistujat totesivat kuitenkin, että maiden erityispiirteitä on 
kunnioitettava. 
 
Lisäksi monet osallistujat korostivat tarvetta parantaa EU:n nykyisten oikeuksien ja arvojen tosiasiallista 
toteutumista, mikä on keskeistä EU:n uskottavuuden ja legitiimiyden kannalta kansalaisiin nähden.  
Osana tätä pyyntöä useat osallistujat totesivat, että EU:n olisi viipymättä liityttävä Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen.  
 
Jotkut osallistujat viittasivat monikieliselle digitaaliselle foorumille lisättyyn sisältöön ja EU:n kansalaisuuteen 
liittyviä oikeuksia käsitelleen eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 ensimmäisen istunnon tuloksiin ja 
ehdottivat, että EU:n kansalaisuutta koskevia sääntöjä kehitettäisiin edelleen sen sijaan, että keskityttäisiin 
identiteettiin. Työryhmän jäsenet totesivat tässä yhteydessä, että paneeleilla on todellinen mahdollisuus 
vahvistaa EU:n poliittinen asialista. 
 
Useat osallistujat korostivat myös sosiaalisten oikeuksien olennaista luonnetta ja pitivät ihmisarvoisia työ- ja 
elinoloja keskeisenä osana EU:n oikeus- ja arvojärjestelmää.  
 
Useat osallistujat ottivat esiin myös disinformaatiota, tiedotusvälineiden vapautta, perhettä, 
väestörakennetta ja lasten oikeuksia koskevia kysymyksiä.   
 
 
3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja JOUROVÁ päätti keskustelun vetämällä yhteen osallistujien esiin tuomat pääkohdat.  
 
Menettelyn osalta puheenjohtaja kertasi seuraavaa: 

 Hän tuo johtokunnan tietoon toiveen lähettää työryhmän keskustelut suoratoistona.  

 Työryhmällä tulee olemaan esityslista, joka jaetaan ennen kutakin kokousta sulkematta kuitenkaan 
aiheita työryhmän laajan käsittelyalan ulkopuolelle. 

 Olisi tarkasteltava vuorovaikutusta muiden työryhmien kanssa. 

 Mahdolliset lisätulkkaustarpeet otetaan huomioon. 

 Hän muistutti, että työryhmän kansalaistiedottaja valitaan myöhemmin. 
 
Asiasisällön osalta hän veti yhteen seuraavat pääkohdat:  

 Oikeusvaltioperiaatteesta ei voida neuvotella. Vuoropuhelua ja yhteisymmärrystä on kuitenkin 
lisättävä. Monimuotoisuutta on arvostettava, mutta sen on perustuttava yhteisiin normeihin.  

 EU:n on siirryttävä sanoista tekoihin. Nykyisiä sääntöjä ja periaatteita olisi sovellettava 
täysimääräisesti käytännössä. Tämä koskee erityisesti Euroopan perusoikeuskirjaa. 

 Tarve vahvistaa EU:n perustana olevat periaatteet (EU arvojen unionina eikä vain sisämarkkinoina) 
ja samalla tarve vastata brexitin ja covid-19-kriisin aiheuttamiin haasteisiin.  

 Tarve puolustaa tiukasti EU:n arvoja ja vahvistaa ja tarkentaa jo olemassa olevia oikeusvaltion, 
arvojen ja oikeuksien määritelmiä.  

 Tarve käydä laajempaa keskustelua arvoista, myös korruptiosta ja turvallisuusuhista. 

 Tarve luoda yhteys sosiaalisiin oikeuksiin ja lasten oikeuksiin, oikeuteen yksityisyyteen ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen. 



 

 

 Tarve kehittää edelleen EU:n kansalaisuutta sen sijaan, että keskitytään henkilökohtaisiin 
identiteetteihin.  
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Ilse  AIGNER  Alueiden komitea 

Daniel  ANDERSSON Kansalliset parlamentit 

Valentina BALZANI  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Katarina BARLEY Euroopan parlamentti 

Paolo BARONE  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Nicolas BAY Euroopan parlamentti 

Ondřej  BENEŠÍK Kansalliset parlamentit 

Laurent BERGER Työmarkkinaosapuolet 

Elsa BESTARD  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Vladimír BILČÍK Euroopan parlamentti 

Yves  CRUCHTEN Kansalliset parlamentit 

Katalin CSEH Euroopan parlamentti 

Gwendoline DELBOS-CORFIELD Euroopan parlamentti 

Klára DOBREV Euroopan parlamentti 

Mandy FALZON Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Petros  FASSOULAS Kansalaisyhteiskunta 

Paula  FERNANDEZ VIANA   Alueiden komitea 

Daniel FREUND Euroopan parlamentti 

Esteban GONZALEZ PONS Euroopan parlamentti 

Branko  GRIMS Kansalliset parlamentit 

Alice-Mary  HIGGINS Kansalliset parlamentit 

Richárd  HÖRCSIK Kansalliset parlamentit 

Gerhard HUEMER Työmarkkinaosapuolet 

Věra JOUROVÁ Euroopan komissio  

Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA Neuvosto 

Martin KLUS Neuvosto 

Jeppe KOFOD Neuvosto 

Georgios KOTSIRAS Neuvosto 

Hajnalka KOZMANE GOMBKOTO  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 



 

 

Karl-Heinz   LAMBERTZ Paikallinen/alueellinen edustaja 

Tommy Kofoed LARSEN  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Normunds LEGZDINS  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Christian  MOOS Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Rasmus  NORDQVIST Kansalliset parlamentit 

Ninni NORRA Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Maria Teresa PAGAZAURTUNDUA RUIZ Euroopan parlamentti 

Kacper  PŁAŻYŃSKI Kansalliset parlamentit 

Pere Joan  PONS Kansalliset parlamentit 

Michael ROTH Neuvosto 

Jacek SARYUSZ-WOLSKI Euroopan parlamentti 

Joy Clara SCHAEFLEIN  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Helmuth Franz SCHLAGOWSKI  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Helmut SCHOLZ Euroopan parlamentti 

Sjoerd  SJOERDSMA Kansalliset parlamentit 

Romana TOMC Euroopan parlamentti 

Tytti TUPPURAINEN Neuvosto 

Štefan URBANEK  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Karl  VANLOUWE Kansalliset parlamentit 

Claudiu Marian VATAU  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Ozlem  YILDIRIM  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Kristīne ZONBERGA Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

 
 
 
 
 
 
 


