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1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 
 

Työryhmän toinen kokous järjestettiin etäkokouksena. Puheenjohtaja Věra JOUROVÁ avasi kokouksen 

kiittämällä kaikkia jäseniä heidän osallistumisestaan ja toivoen, että seuraava istunto voitaisiin 

järjestää paikan päällä. Puheenjohtaja ilmaisi innostuksensa siitä, että ryhmä pystyy nyt 

keskustelemaan eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 lopullisista suosituksista, ja toivotti erityisen 

tervetulleeksi kyseisen paneelin edustajat (”lähettiläät”). 

 

Puheenjohtaja JOUROVÁ korosti, että työryhmän tavoitteena olisi oltava kansalaisten työn 

edistäminen ja siihen reagoiminen. Hän piti arvossa heidän panostensa laatua. Hän ilmoitti myös 

kaikille työryhmän jäsenille, että jos he eivät hyväksy kansalaisten suosituksia tai haluavat lisätä 

perusteluja, he voivat myös esittää kirjallisia huomautuksia. 

 

Lopuksi puheenjohtaja ilmoitti työryhmän jäsenille, että ajan salliessa hän voi kutsua heidät 

keskustelemaan monikielisen digitaalisen foorumin kolmannesta väliraportista. Hän kehotti 

osallistujia rajoittamaan puheenvuoronsa kahteen minuuttiin, kuten edellisessä kokouksessa. 

 

Puheenjohtaja JOUROVÁ pyysi tämän jälkeen eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 edustajia 

esittelemään paneelin suositukset, jotka liittyvät ”arvoihin ja oikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja 

turvallisuuteen”. 

 
2. Keskustelu 
 

Kaksi paneelin edustajaa esitteli työryhmän toimialaan kuuluvia eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 

suosituksia, jotka koskevat syrjimättömyyttä, sukupuolten tasa-arvoa, ihmisoikeuksien, luonnon ja 

eläinten oikeuksien suojelua, oikeutta yksityisyyteen, oikeusvaltioperiaatteen suojelua, demokratian 

ja tiedotusvälineiden suojelua ja vahvistamista, disinformaatiota, turvallisuutta, tiiviimpää 
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yhdentymistä sekä eurooppalaisia arvoja ja identiteettiä. Tämä vastaa noin 20 suositusta paneelin 2 

tuottamista 39 suosituksesta. 

 

Puheenjohtaja JOUROVÁ kiitti paneelin edustajia näiden arvokkaasta panoksesta ja antoi 

puheenvuoron kaikille niille, jotka halusivat reagoida kansalaisten suosituksiin. 

 

Monet osallistujat keskittyivät ensin taustalla oleviin menettelykysymyksiin. Jotkut kannattivat 

työryhmän kokousten suoratoistoa verkossa. Jotkut osallistujat kehottivat puheenjohtajaa myös 

varmistamaan jäsennellymmän keskustelun esimerkiksi ryhmittelemällä paneelien suositukset, 

konferenssialustan ideat ja muut työryhmän jäsenten panokset aiheittain. Muutamat osallistujat 

kannattivat puheenjohtajan aloitetta kirjallisten kommenttien sallimisesta ja ilmaisivat halukkuutensa 

kommunikoida työryhmän kokousten välillä. Muutamat osallistujat toivoivat myös tulkkauksen 

järjestämistä useammilla EU:n kielillä (SK, LV). 

 

Lisäksi jotkut osallistujat ottivat esiin kysymyksen suositusten ”toteutettavuudesta” ja pyysivät 

selvennystä siitä, voitaisiinko suositukset panna täytäntöön ja miten ne voitaisiin panna täytäntöön, 

sekä kysymyksen toimivallan jaosta jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin välillä. Muut työryhmän 

jäsenet pyysivät, että otetaan huomioon myös sellaiset paneelien suositukset, jotka edellyttävät 

suuria muutoksia, ja pohtivat, olisiko toimivallan tasoa, jolla ne pannaan täytäntöön, muutettava 

kansalaisten edun mukaisesti. 

 

Asiasisällön osalta työryhmän jäsenet kiittivät kansalaisia heidän kunnianhimoisesta ja innovatiivisesta 

työstään ja reagoivat paneelin suosituksiin. 

 Useat osallistujat kannattivat paneelin suosituksia, jotka koskevat tarvetta varmistaa 

perusoikeuksien kunnioittaminen kaikkialla EU:ssa ja suojella oikeusvaltioperiaatetta 

kehittämällä edelleen olemassa olevia välineitä. Toiset suhtautuivat varovaisesti mahdollisiin 

hankaliin muutoksiin, joita suositeltiin tehtävän nykyiseen oikeusvaltioperiaatetta koskevaan 

oikeudelliseen kehykseen. Jotkut osallistujat kannattivat myös kulttuuriperinnön 

vahvistamista, jotta EU:sta voitaisiin tehdä entistä voimakkaampi moninaisuudessaan. 

 Osallistujat toivat esiin myös tiedotusvälineiden vapauden tukemisen ja disinformaation 

torjunnan merkityksen. 

 Mitä tulee kansalaisten osallistumiseen EU:n päätöksentekoon, työryhmän jäsenet panivat 

tyytyväisinä merkille paneelin suositukset ja viittasivat nykyisen kaltaisen konferenssin ja 

konferenssialustan tulevaan rooliin sekä EU:n kansalaisuuden kehittämiseen. 

 Osallistujat ilmaisivat myös tukensa paneelin suosituksille hybridiuhkista ja kehottivat EU:ta 

olemaan aktiivisempi tällä alalla. 

 

Puheenjohtaja JOUROVÁ kertoi osallistujille työryhmää koskevista monikieliseltä digitaaliselta 

foorumilta saaduista tärkeimmistä ajatuksista ja pyysi paneelin edustajia sekä muita työryhmän 

jäseniä reagoimaan niihin. Näitä ajatuksia olivat muun muassa seuraavat: jäsenvaltioiden välisen 

oikeudellisen ja lainvalvontayhteistyön parantaminen, EU:n tiukempi suhtautuminen Kiinaan ja 

Venäjään, kristillisten arvojen asema, vammaisten osallistaminen, EU:n sisäinen liikkuvuus ja 

perintöasioiden käsittely. 
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Eräs eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 edustaja pyysi, ettei foorumilla tai työryhmän muiden 

jäsenten keskuudessa väheksyttäisi kansalaispaneelien suosituksia ja että EU:n toimielimet olisivat 

rohkeita ja toteuttaisivat kansalaisten ajatuksia käytännössä. Paneelin 2 edustajat vaativat, että 

tulevien työryhmien keskustelujen olisi oltava jäsennellympiä ja mentävä syvemmälle yksityiskohtiin 

ja niissä olisi pyrittävä selvittämään, miten kansalaisten ajatukset voidaan tosiasiallisesti toteuttaa, ja 

että siinä tapauksessa, että paneelin suosituksia ei panna täytäntöön, kansalaisille olisi heidän 

toiveestaan esitettävä EU:n toimielinten yksityiskohtaiset ja avoimet perustelut. 

 
3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

Puheenjohtaja Věra JOUROVÁ päätti kokouksen kiittämällä kaikkia osallistujia heidän arvokkaasta 

panoksestaan. Hän totesi lopuksi seuraavaa: 

 Asiasisällön osalta tarvitaan jäsennellympää ja tehokkaampaa keskustelua. Vaikka aiheet olisi 

ryhmiteltävä, työryhmään ei pitäisi perustaa alaryhmiä. Seuraavassa kokouksessa olisi oltava 

selityksin varustettu esityslista, jossa suositukset ryhmitellään aiheittain. 

 Tulkkaus olisi järjestettävä mahdollisimman monelle kielelle. 

 Työryhmälle olisi tiedotettava nykyisistä hankkeista, jotka on jo pantu alulle paneelin 

suositusten pohjalta, sekä niiden tulevasta täytäntöönpanosta. Konferenssin 

yhteispuheenjohtajien olisi keskusteltava tästä näkökohdasta pitäen mielessä, että EU:n olisi 

oltava luova ja löydettävä keinoja vastata kansalaisten odotuksiin. 

 Suoratoistoa verkossa käsitellään uudelleen johtokunnan seuraavassa kokouksessa. 

Työryhmien olisi oltava täysin avoimia, mutta olisi myös otettava huomioon, että kansalaiset 

eivät ehkä tunne oloaan kotoisaksi yleisön edessä. Hän ehdotti, että kansalaisia edustavilta 

työryhmän jäseniltä tiedusteltaisiin, vastustaako joku seuraavien kokousten suoratoistoa 

verkossa. 


