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1. Koosoleku juhataja sissejuhatavad märkused 
 

Töörühma teine koosolek toimus kaugkoosoleku vormis. Koosoleku juhataja Věra JOUROVÁ avas 

koosoleku ja tänas kõiki liikmeid osalemise eest, lootes samas, et järgmine koosolek saab toimuda 

osalejate vahetu kohalolekuga. Juhataja väljendas heameelt selle üle, et töörühm saab nüüd arutada 

Euroopa kodanike paneelarutelu nr 2 lõplikke soovitusi, ning tervitas eraldi selle paneelarutelu 

esindajaid (nn saadikuid).  

 

Věra JOUROVÁ rõhutas, et töörühma eesmärk peaks olema aidata kaasa kodanike tööle ja sellele 

reageerida. Ta rõhutas nende panuse head kvaliteeti. Samuti teatas ta kõigile töörühma liikmetele, et 

kui nad ei nõustu kodanike soovitustega või soovivad lisada argumente, võivad nad esitada ka 

kirjalikke märkusi.  

 

Lõpetuseks teavitas juhataja töörühma liikmeid sellest, et kui aega jääb üle, võib ta paluda neil arutada 

kolmandat vahearuannet mitmekeelse digiplatvormi kohta. Ta palus tungivalt, et nagu ka eelmisel 

koosolekul, piirduksid osalejad kaheminutiste sõnavõttudega. 

 

Seejärel palus koosoleku juhataja JOUROVÁ Euroopa kodanike 2. paneelarutelu esindajatel tutvustada 

paneelarutelu soovitusi teemal „Väärtused ja õigused, õigusriik ja julgeolek“.  

 
2. Arutelu 
 

Euroopa kodanike 2. paneelarutelu kaks esindajat tutvustasid paneelarutelu soovitusi teemadel, mis 

kuuluvad paneelarutelu pädevusse, nimelt mittediskrimineerimist, soolist võrdõiguslikkust, 

inimõiguste ning looduse ja loomade õiguste kaitset, õigust eraelu puutumatusele, õigusriigi kaitset, 

demokraatia, meedia ja väärinfo kaitset ja tugevdamist, julgeolekut, tihedamat integratsiooni ning 

Euroopa väärtusi ja identiteeti. See moodustas umbes 20 soovitust 39st, mille 2. paneelarutelu oli 

esitanud. 
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Juhataja JOUROVÁ tänas paneelarutelu esindajaid nende väärtusliku panuse eest ja andis sõna kõigile, 

kes soovisid kodanike soovitustele reageerida.  

 

Palju osalejaid keskendus kõigepealt menetluslikele küsimustele. Mõni pooldas töörühma 

koosolekute veebiülekannet. Mõni osaleja nõudis tungivalt, et juhataja tagaks struktureerituma 

arutelu, näiteks rühmitades paneelarutelu soovitused, konverentsi platvormi ideed ja muud töörühma 

liikmete arvamused teemade kaupa. Mõni osaleja toetas juhataja algatust lubada kirjalikke 

kommentaare ja väljendas valmisolekut suhelda ka töörühma koosolekute vahelisel ajal. Mõni osaleja 

nõudis suulist tõlget rohkematesse ELi keeltesse (slovaki ja läti) 

 

Lisaks tõstatas mõni osaleja küsimuse soovituste teostatavuse kohta ja palus selgitada, kas ja kuidas 

neid saaks rakendada, ning puudutas ka pädevuste jaotamist liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel. 

Teised töörühma liikmed nõudsid, et kaalutaks ka paneelarutelude soovitusi, mis nõuavad suuremaid 

muudatusi, ning arutlesid, kas pädevuse taset, mille alusel neid rakendatakse, tuleks kodanike huvides 

muuta. 

 

Mis puudutab sõnavõttude üldist sisu, siis töörühma liikmed tänasid kodanikke nende ambitsioonika 

ja uuendusliku töö eest ning avaldasid arvamust paneelarutelu soovituste kohta. 

 Mitu osalejat toetas paneelarutelu soovitusi seoses vajadusega tagada põhiõiguste 

austamine kogu ELis ja kaitsta õigusriiki, arendades edasi olemasolevaid vahendeid. Teised 

hoiatasid, et õigusriigi praeguse õigusraamistiku muutmine võib osutuda tülikaks. Mõni 

osaleja pooldas kultuuripärandi tugevdamist, et EL muutuks oma mitmekesisuses veelgi 

tugevamaks; 

 Osalejad rõhutasid ka meediavabaduse toetamise ja desinformatsiooni vastu võitlemise 

tähtsust; 

 Kodanike ELi otsustusprotsessis osalemise osas tunnustasid töörühma liikmed eksperdirühma 

soovitusi ja mainisid konverentside, nagu praegune konverents, ja konverentsi platvormi 

tulevast rolli ning ELi kodakondsuse arengut; 

 Osalejad väljendasid ka toetust eksperdirühma soovitustele hübriidohtude kohta ja kutsusid 

üles ELi selles valdkonnas aktiivsemalt osalema. 

 

Seejärel teavitas juhataja JOUROVÁ osalejaid töörühmale kohaldatava mitmekeelse digiplatvormi 

peamistest ideedest ning kutsus paneelarutelu esindajaid ja teisi töörühma liikmeid üles nende kohta 

arvamust esitama. Need ideed hõlmasid muu hulgas järgmist: parem õigus- ja õiguskaitsealane 

koostöö liikmesriikide vahel, ELi rangem hoiak Hiina ja Venemaa suhtes, kristlike väärtuste roll, 

puuetega inimeste kaasamine, ELi-sisene liikuvus ja pärimisasjade käsitlemine. 

 

Euroopa kodanike 2. paneelarutelu esindaja nõudis, et platvormi või töörühma teiste liikmete panused 

ei tohi varjutada kodanike paneelarutelude soovitusi, ning palus ELi institutsioonidel viia kodanike 

ideid julgelt ellu. Kodanike 2. paneelarutelu esindajad nõudsid, et töörühma järgmised arutelud 

peaksid olema struktureeritumad, üksikasjalikumad ja nende eesmärk peaks olema teha kindlaks, 

kuidas kodanike ideid tegelikult ellu viia, ning et juhul, kui paneelarutelude soovitusi siiski ei 

rakendata, tuleks ELi institutsioonidel anda kodanikele üksikasjalikke ja läbipaistvaid põhjendusi.  
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3. Koosoleku juhataja lõppsõna 

Koosoleku juhataja Věra JOUROVÁ lõpetas koosoleku ning tänas osalejaid nende väärtusliku panuse 

eest. Ta võttis teemad kokku järgmiselt: 

 Sisu osas on vaja struktureeritumat ja kindlamat arutelu. Kuigi teemad tuleks rühmitada, ei 

tohiks töörühma raames luua alarühmi. Järgmisel koosolekul tuleks koostada selgitustega 

päevakord, mis koondab soovitused teemade kaupa. 

 Tagada tuleks suuline tõlge võimalikult paljudesse keeltesse. 

 Töörühma tuleks teavitada algatustest, mida paneelarutelu soovituste alusel varsti 

alustatakse ja nende edasisest rakendamisest. Konverentsi kaaseesistujad peaksid seda 

aspekti arutama pidades silmas, et EL peaks olema loominguline ja leidma viise kodanike 

ootuste täitmiseks.  

 Veebiülekannete küsimus tõstatatakse uuesti juhatuse järgmisel koosolekul. Töörühmad 

peaksid olema täiesti läbipaistvad, kuid tuleks arvesse võtta, et kodanikud ei pruugi end 

avalikkuse ees esinedes mugavalt tunda. Ta tegi ettepaneku teha töörühma kodanikest 

liikmete seas järelepärimine, et näha, kas keegi on järgmiste koosolekute veebiülekande 

vastu. 


