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YHTEENVETO 
Eurooppalaista demokratiaa käsittelevä työryhmä, puheenjohtaja Manfred Weber, Euroopan 

parlamentti 
17. joulukuuta 2021 klo 14.00–16.00 

 
 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 
 

Kokous pidettiin etäyhteyden välityksellä. Keskustelussa käsiteltiin osallistujille ennen kokousta jaetun 
esityslistan kohtia (ks. liite I). Puheenjohtaja totesi, että eurooppalaista demokratiaa ja eurooppalaisia 
arvoja, oikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja turvallisuutta käsittelevä eurooppalainen kansalaispaneeli 
oli hyväksynyt suosituksensa, joiden pohjalta työryhmä voi nyt työskennellä. Hän oli tyytyväinen siihen, 
että päästiin siirtymään asiasisällöstä käytäviin keskusteluihin, ja esitti ehdotuksensa järjestää työ 
viiden pilarin mukaisesti: demokratia ja vaalit; päätöksenteko; toimeenpanovalta; menettelyt ja 
toissijaisuusperiaate; kansalaisten osallistuminen ja nuoriso. Hän huomautti, että rakenne oli avoin ja 
siihen voitaisiin lisätä muita osia. 
 

2. Keskustelu 
 
Keskustelun aluksi esiteltiin Firenzessä 12. joulukuuta kokoontuneen eurooppalaista demokratiaa ja 
eurooppalaisia arvoja, oikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja turvallisuutta käsittelevän eurooppalaisen 
kansalaispaneelin suositukset. 
 
Kaksi paneelin edustajaa esitti yleiskatsauksen suosituksiin keskittyen työryhmän kokouksen 
esityslistalla oleviin aiheisiin ja esitti joukon konkreettisia suosituksia, jotka heidän mielestään voisivat 
lisätä kansalaisten osallistumista ja parantaa vaaliprosessia ja päätöksentekoa Euroopan unionissa. He 
korostivat erityisesti paneelin suosituksia EU:n vaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja Euroopan 
parlamentin vaalien ylikansallisen ulottuvuuden vahvistamisesta sekä sellaisten digitaalisten alustojen 
kehittämisestä, joiden välityksellä kansalaiset voivat olla yhteydessä poliittisiin päättäjiin, ilmaista 
mielipiteensä lainsäädäntöehdotuksista ja saada luotettavaa tietoa Euroopan unionista. He viittasivat 
myös suosituksiin ottaa käyttöön yleiseurooppalainen kansanäänestys ja arvioida uudelleen EU:n 
toimielinten äänestysjärjestelmiä EU:n tehostamiseksi varmistaen samalla asianmukaiset takeet 
pienemmille jäsenvaltioille. He katsoivat, että yleisesti ottaen heidän paneelinsa oli antanut vahvoja 
suosituksia, joilla oli suuren enemmistön tuki, ja tähdensivät odottavansa selkeää aikataulua 
suositusten jatkotoimille. 
 
Tämän jälkeen käydyssä keskustelussa konferenssin johtokunnan yhteispuheenjohtaja, komission 
varapuheenjohtaja Šuica muistutti, että eurooppalaisen kansalaispaneelin suositusten on oltava 
keskustelujen ytimessä. Useat puhujat korostivat opetuksen ja EU-asioita koskevan tietovajeen 
korjaamisen merkitystä, mitä kansalaiset ovat korostaneet. Keskustelussa viitattiin myös osallistavaa 
ja keskustelevaa demokratiaa koskeviin suosituksiin, kuten kansalaiskokousten juurruttamiseen 
rakenteisiin. Muutamat puhujat korostivat tukevansa tiedotusvälineiden riippumattomuutta koskevia 
suosituksia. Kokouksen erityisen painopisteen mukaisesti useat puheenvuorot koskivat Euroopan 
parlamentin vaaleihin ja päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä. 
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2.1. Demokratia ja vaalit 
 
Useat puhujat kommentoivat eurooppalaisen kansalaispaneelin suositusta yhdenmukaistaa 
äänestysehdot Euroopan parlamentin vaaleissa ja siirtyä äänestämään EU:n tason puolueita, joilla on 
ehdokkaita useista jäsenvaltioista. Yleinen ajatus pyrkimisestä yhdenmukaistamiseen sai kannatusta 
useilta jäseniltä, kun taas äänestysiän mahdollisesta alentamisesta 16 vuoteen oli eriäviä näkemyksiä. 
Eurooppalaisen kansalaispaneelin edustajat totesivat tältä osin, että ehdotuksesta ei ollut päästy 
yhteisymmärrykseen paneelin kansalaisjäsenten keskuudessa, minkä vuoksi asiasta ei ollut annettu 
suosituksia. Jotkut jäsenet kannattivat voimakkaasti ehdotusta siirtyä ylikansallisten listojen 
järjestelmään Euroopan parlamentin vaaleissa, kun taas toiset korostivat, että asiaa käsiteltäessä on 
tärkeää ottaa huomioon kaikki seuraukset, ja muutamat puhujat eivät pitäneet ajatusta lainkaan 
hyvänä. 
 
Lisäksi jotkut jäsenet kannattivat Euroopan tason poliittisten puolueiden näkyvyyden lisäämistä ja 
vaalien tuloksen kytkemistä komission puheenjohtajan nimittämiseen kärkiehdokasmenettelyn avulla. 
Muut puhujat kehottivat varmistamaan myös vammaisten henkilöiden ja vähemmistöryhmien 
osallistavan osallistumisen vaaleihin. Jotkut jäsenet korostivat, että on tärkeää rakentaa 
eurooppalaista demokratiaa muutenkin kuin vaaleissa muun muassa tuomalla demokratia paremmin 
ihmisten jokapäiväiseen kokemukseen ja tukemalla kansalaisvaikuttamista ja aktiivista kansalaisuutta. 
Myös taloudellista demokratiaa koskeva kysymys otettiin esille. Jonkin verran kannatusta sai suositus 
EU:n toimielinten nimien muuttamisesta niiden tehtävien selkeyttämiseksi. 
 

2.2. Päätöksenteko 
 
Puhujat keskustelivat myös EU:n päätöksentekoprosessin eri näkökohdista. Jotkut jäsenet kannattivat 
Euroopan parlamentin roolin vahvistamista talouden alalla ja lainsäädäntöaloiteoikeuden antamista 
parlamentille, tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön laajentamista edelleen sekä sen 
varmistamista, että neuvosto tekisi päätökset yksimielisyyden sijaan määräenemmistöllä useammilla 
aloilla (esimerkiksi verotuksessa, talousarviossa ja omissa varoissa sekä sosiaali- ja ulkopolitiikassa). 
Toiset pitivät tärkeänä vahvistaa kansallisten ja alueellisten parlamenttien roolia, kun otetaan 
huomioon, että direktiivien merkitys on pienentynyt verrattuna asetuksiin kahden viime 
vuosikymmenen aikana, delegoitujen säädösten käyttö on lisääntynyt ja keltaisen kortin menettelyä 
on pohdittava uudelleen, sillä sen rooli on nykyään vähäinen. Lisäksi mainittiin työmarkkinaosapuolten 
ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan parempi osallistaminen ja tuotiin esiin myös kysymys EU:n 
päätöksentekoprosessin avoimuudesta. 
 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
 
 
Puheenjohtaja piti keskustelua myönteisenä ja katsoi, että siinä oli saatu yleiskuva eri jäsenten 
näkemyksistä ja selvä suunta sille, millainen panos työryhmän olisi annettava konferenssin 
täysistunnolle. Hän ilmaisi haluavansa lähettää seuraavan istunnon suoratoistona verkossa. Hän 
ehdotti, että keskusteluja jatketaan seuraavassa kokouksessa, ja korosti, että seuraavassa vaiheessa 
on esitettävä yhteenveto tärkeimmistä ideoista, jotta voidaan sopia siitä, mihin suuntaan työskentelyä 
pitäisi jatkaa, ja yksilöitävä mahdolliset veto-oikeudet. Hän katsoi, että tämä voitaisiin tehdä 
työryhmän seuraavassa kokouksessa. 
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LIITE I. 17. joulukuuta 2021 pidettävän kokouksen esityslista 
 

 

 
 

EUROOPPALAISTA DEMOKRATIAA KÄSITTELEVÄN TYÖRYHMÄN TOISEN 
KOKOUKSEN ESITYSLISTA 

 
 

Perjantai 17. joulukuuta klo 14.00–16.00 
(etäyhteyden välityksellä) 

 
 

1. Kokouksen avaus (puheenjohtaja) 
 

2. Edustajien alustus eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suosituksista, jotka liittyvät 
eurooppalaiseen demokratiaan, sekä keskustelu 
 

3. Keskustelu monikielisen digitaalisen foorumin kolmannesta väliraportista 
 

4. Keskustelu eurooppalaisesta demokratiasta 
4.1 Demokratia ja vaalit 
4.2 EU:n päätöksentekoprosessi 
 

5. Muut asiat 
 
 

6. Kokouksen päättäminen (puheenjohtaja) 
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LIITE II. Luettelo eurooppalaista demokratiaa käsittelevän työryhmän jäsenistä 
  

Puheenjohtaja:  Manfred Weber (Euroopan parlamentti) 

  
  

 

Etunimi Sukunimi Organisaatio 

      

   

Chiara ALICANDRO  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Michalakis ASIMAKIS  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Zoltán  BALCZÓ Kansalliset parlamentit 

Olga BAUM Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Matouš BELOHLAVEK  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Yamina BEN NAOUM 
Kansalliset 

kansalaispaneelit/tapahtumat 

Brando BENIFEI Euroopan parlamentti 

Mara BIZZOTTO Euroopan parlamentti 

Damian BOESELAGER Euroopan parlamentti 

Ioannis  BOURNOUS Kansalliset parlamentit 

Nicolai BOYSEN 
Kansalliset 

kansalaispaneelit/tapahtumat 

Martina BRAMBILLA  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Gari  CAPPELLI Kansalliset parlamentit 

Vasco CORDEIRO Alueiden komitea 

Annemieke DE CLERCK  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Bruno  DIAS Kansalliset parlamentit 

Gašper  DOVŽAN Neuvosto 

Aleksandra DULKIEWICZ  Paikallinen/alueellinen edustaja 

Pascal DURAND Euroopan parlamentti 

Anna ECHTERHOFF Kansalaisyhteiskunta 

Sandro GOZI Euroopan parlamentti 

Eva Kjer  HANSEN Kansalliset parlamentit 

Pablo  HISPÁN Kansalliset parlamentit 

Pat  KELLY Neuvosto 

Antonia KIEPER Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Wepke KINGMA Neuvosto 

Tomáš KOZÁK Neuvosto 

Zdzisław KRASNODĘBSKI Euroopan parlamentti 

Reinhold  LOPATKA Kansalliset parlamentit 

Esther LYNCH Työmarkkinaosapuolet 

Evangelos MEIMARAKIS Euroopan parlamentti 

Aleksandar MILISOV  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
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Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Kansalliset parlamentit 

Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Anti  POOLAMETS Kansalliset parlamentit 

Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Neuvosto 

Paulo RANGEL Euroopan parlamentti 

Ariane  RODERT  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Hans  ROTHENBERG Kansalliset parlamentit 

Domènec Miquel RUIZ DEVESA Euroopan parlamentti 

Hermano  SANCHES RUIVO   Paikallinen/alueellinen edustaja 

Axel  SCHÄFER Kansalliset parlamentit 

Kaspar SCHULTZ 
Kansalliset 

kansalaispaneelit/tapahtumat 

Pedro SILVA PEREIRA Euroopan parlamentti 

Sven SIMON Euroopan parlamentti 

Lucie  STUDNICNA  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Dubravka SUICA Euroopan komissio 

Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Apostolos TZITZIKOSTAS Alueiden komitea 

Bastiaan  VAN APELDOORN Kansalliset parlamentit 

Andris VĪTOLS Neuvosto 

 
 


