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YHTEENVETO 

Eurooppalaista demokratiaa käsittelevä työryhmä, puheenjohtaja Manfred Weber, Euroopan 

parlamentti 

22. lokakuuta 2021 klo 14.00–16.00 

 
 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  
 

Kokous pidettiin hybridimuodossa. Keskustelussa käsiteltiin osallistujille ennen kokousta jaetun 
esityslistan kohtia (liitteenä tiedoksi). Ensi alkuun puheenjohtaja korosti Euroopan tulevaisuutta 
käsittelevän konferenssin innovatiivisuutta ja toivotti erityisesti kansalaiset tervetulleiksi työryhmän 
kokoukseen. Hän kertoi antavansa osallistujille puheenvuoron aakkosjärjestyksessä, jotta kaikki 
voivat esitellä itsensä ja kertoa, mitä he odottivat työryhmältä. 
 
Puheenjohtaja kertoi myös omista odotuksistaan ja sanoi pitävänsä eurooppalaista demokratiaa 
käsittelevää työryhmää kaikkein kiehtovimpana, koska sen aihe on horisontaalinen ja sen tavoitteena 
on tuoda Eurooppa lähemmäs kansalaisia. Hän nosti esille muun muassa seuraavat 
keskustelunaiheet: Miten tehdä Euroopan parlamentin vaaleista houkuttelevammat ja lisätä 
äänestysaktiivisuutta? Miten nuorten kansalaisten osallistumista voidaan lisätä? Miten suoran 
demokratian tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla? Miten 
EU:n toimielinten toimintaa voidaan parantaa? Puheenjohtaja muistutti, että on tärkeää varmistaa 
unionin perusarvojen ja oikeusvaltion kunnioittaminen sekä tiedotusvälineiden hyvä toiminta yhä 
digitaalisemmassa maailmassa. 
 

2. Keskustelu 
 
Keskustelun aikana eurooppalaista demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja, oikeuksia, 
oikeusvaltioperiaatetta ja turvallisuutta käsittelevän eurooppalaisen kansalaispaneelin edustajat 
kertoivat kyseisen paneelin ensimmäisen istunnon tuloksista. He nostivat esille muun muassa 
seuraavat keskustelunaiheet:  

 Miten voidaan lisätä kiinnostusta EU:ta kohtaan ja tietämystä siitä, myös nuorten 
keskuudessa?  

 Viestinnän, tiedotusvälineiden ja disinformaation sekä koulutuksen rooli  

 Kansalaisten osallistuminen vaaleihin, myös Euroopan tasolla  

 Miten politiikka voidaan tehdä osallistavammaksi ottamalla kansalaiset entistä suoremmin 
mukaan esimerkiksi osallistavien mekanismien ja kansanäänestysten välityksellä?  

 EU:n päätöksenteon avoimuus, vastuuvelvollisuus ja ymmärrettävyys 

 EU:n arvojen ja oikeusvaltion suojelu  

 Oikeuksien ja syrjimättömyyden takaaminen 

 Miten voidaan välttää asioiden käsittelyn estäminen ja varmistaa EU:n päätöksenteon 
tehokkuus? 
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Työryhmän muut jäsenet toivat esiin samantyyppisiä kysymyksiä, ja useat puhujat pohtivat tarvetta 
lisätä osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin ja lisätä kansalaisten osallistumista vaalien 
välisinä aikoina. Lisäksi korostettiin demokratiaa koskevan viestinnän ja opetuksen parantamista sekä 
tarvetta varmistaa EU:n päätöksentekoprosessin avoimuus. Jotkut puhujat kehottivat tarkistamaan 
yksimielisyysvaatimusta. Toiset korostivat tarvetta varmistaa EU:n arvojen ja oikeusvaltion 
kunnioittaminen, monimuotoisuus sekä tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus. 
 
Lisäksi keskusteltiin muun muassa seuraavista aiheista: 

 Tarve vertailla erilaisia tulevia yhdentymis- ja yhteistyömalleja; jotkut edustajat kannattivat 
yhdentymisen jatkamista ja toiset varoittivat riskeistä, joita liittyy vallan keskittämiseen 
entisestään 

 Toimivallan jako EU:n ja jäsenvaltioiden välillä sekä se, haluavatko kansalaiset EU:n tekevän 
nykyistä enemmän vai vähemmän 

 Haasteet, joita liittyy todellisen eurooppalaisen poliittisen toimintaympäristön kehittämiseen 
ja valtioiden rajojen yli käytävään keskusteluun EU-asioista  

 Sen merkitys, että Euroopan parlamentin vaaleista tehdään kansalaisten kannalta 
merkityksellisemmät ja heidän annetaan tehdä merkityksellisiä poliittisia valintoja  

 Rooli, joka alue- ja paikallisviranomaisilla sekä järjestäytyneellä kansalaisyhteiskunnalla ja 
työmarkkinaosapuolilla voisi olla EU:n päätöksentekoprosessissa ja EU:n tuomisessa 
lähemmäs kansalaisia 

 Solidaarisuuden ja yhteisen eurooppalaisen identiteetin merkitys 

 Taloudessa, yhteiskunnassa ja työpaikoilla toteutettavan demokratian vahvistamisen 
merkitys  

 Kysymys siitä, olisiko perussopimuksia tarpeen muuttaa. 
 

Jotkut puhujat korostivat, että työryhmässä on tärkeää ottaa huomioon kansalaisten prioriteetit ja 
suositukset sekä varmistaa, että kaikkien mielipiteitä kuullaan. 
 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja korosti päätöspuheenvuorossaan, että ensimmäinen askel kohti parempaa 
ymmärrystä on se, että kuuntelemme tarkasti, mitä toisilla on sanottavanaan. Hän totesi, että nyt 
pidetty ensimmäinen kokous muodostaa perustan syvemmälle keskustelulle ja työskentelylle. 
Eurooppalaisten kansalaispaneelien suositukset ovat saatavilla ennen työryhmän seuraavaa kokousta 
joulukuussa, ja ne ovat lähtökohtana konkreettisemmille keskusteluille. Kokouksen valmistelemiseksi 
mahdollisimman hyvin hän kehotti työryhmän jäseniä pohtimaan konkreettisia aloitteita sisältävää 
luetteloa ja ehdotti, että kunkin organisaation tiedottaja voisi esitellä näiden pohdintojen tulokset.  
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LIITE I. 22. lokakuuta 2021 pidettävän kokouksen esityslista 
 

 
Strasbourg, 22. lokakuuta 2021  

  
  
  

  
ESITYSLISTALUONNOS  

  
EUROOPPALAISTA DEMOKRATIAA KÄSITTELEVÄN TYÖRYHMÄN 

KOKOUS 
  

EUROOPAN TULEVAISUUTTA KÄSITTELEVÄ KONFERENSSI  
  

Perjantai 22. lokakuuta 2021 klo 14.00–16.00  
  

Kokoushuone WEISS S1.4 ja etänä  
  

STRASBOURG  
  

  
  
  

1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen  
  

2. Puheenjohtajan tervetuliaissanat ja avauspuheenvuoro, 

Euroopan parlamentin PPE-ryhmän puheenjohtaja Manfred 

WEBER   
  

3. Selonteko kansalaispaneelin edustajilta ja digitaaliselta 

alustalta   
  

4. Avoin keskustelu työryhmän tuloksia koskevista odotuksista  
  

5. Avoin keskustelu työskentelytavoista ja aikataulusta  
  

6. Muut asiat  
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LIITE II. Luettelo eurooppalaista demokratiaa käsittelevän työryhmän jäsenistä 
 

Manfred WEBER (Euroopan parlamentti) 
 

   
Etunimi Sukunimi Organisaatio 

      

Lenise AGIUS Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Chiara ALICANDRO  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Michalakis ASIMAKIS  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Zoltán  BALCZÓ Kansalliset parlamentit 

Olga BAUM Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Matouš BELOHLAVEK  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

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 

Samuel DENEFFE 
Kansalliset 

kansalaispaneelit/tapahtumat 

Bruno  DIAS Kansalliset parlamentit 

Gašper  DOVŽAN Neuvosto 

Aleksandra   DULKIEWICZ  Paikallinen/alueellinen edustaja 

Pascal DURAND Euroopan parlamentti 

Anna ECHTERHOFF Kansalaisyhteiskunta 

Sandro GOZI Euroopan parlamentti 

Pippa  HACKETT Neuvosto 

Eva Kjer  HANSEN Kansalliset parlamentit 

Pablo  HISPÁN Kansalliset parlamentit 

Wepke KINGMA Neuvosto 

Tomáš KOZÁK Neuvosto 

Zdzisław KRASNODĘBSKI Euroopan parlamentti 

Ilona KRONBERGA Neuvosto 

Reinhold  LOPATKA Kansalliset parlamentit 

Esther LYNCH Työmarkkinaosapuolet 

Evangelos MEIMARAKIS Euroopan parlamentti 

Aleksandar MILISOV  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Kansalliset parlamentit 

Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Anti  POOLAMETS Kansalliset parlamentit 

Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Neuvosto 

Paulo RANGEL Euroopan parlamentti 
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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 
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