
 

 

 

YHTEENVETO 

 

Arvoja ja oikeuksia, oikeusvaltiota ja turvallisuutta käsittelevä työryhmä 

Puheenjohtajana komission varapuheenjohtajan Věra Jourován  
kabinettipäällikkö Renate Nikolay 

Perjantai 25. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.00, Strasbourg – hybridikokous 

 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

 

Renate Nikolay ilmoitti toimivansa työryhmän kokouksen puheenjohtajana varapuheenjohtaja Věra 
JOUROVAn puolesta tämän sairauden vuoksi.  

 

Nikolay toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi ja totesi, että työryhmän viidennen kokouksen tarkoituksena 

on keskustella arvoja ja oikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja turvallisuutta koskevasta ensimmäisistä 

ehdotusluonnoksista. Puheenjohtaja ja tiedottavat olivat laatineet nämä ensimmäiset ehdotusluonnokset 

yhteisen sihteeristön avustuksella eurooppalaisten ja kansallisten kansalaispaneelien kannanottojen sekä 

täysistuntokeskustelujen, monikielisen digitaalisen foorumin ja kansallisten tapahtumien pohjalta.  

 

Puheenjohtaja muistutti, että työryhmän keskustelusta tehdään ensimmäinen tilannekatsaus seuraavana 

päivänä (26. maaliskuuta) pidettävässä täysistunnossa.  

 

2. Tiedottajien alustus ensimmäisistä ehdotuksista 

 

Työryhmän tiedottajat korostivat ensimmäisten ehdotusten laatimisessa noudatettua rakentavaa ja 

tuloksellista prosessia.  

 

Klusterin 1 (oikeusvaltio, demokraattiset arvot ja eurooppalainen identiteetti) osalta he korostivat tarvetta 

selventää Alankomaiden kansallisen paneelin suositusta, joka koskee uusien jäsenvaltioiden liittymisen 

ehdoksi asetettavaa lisäarvon vaatimusta. He mainitsivat myös ajatuksen oikeusvaltioperiaatetta 

käsittelevän konferenssin järjestämisestä oikeusvaltioperiaatetta koskevan komission vuosikertomuksen 

pohjalta. Lopuksi he korostivat keskustelua, jota käytiin ehdollisuutta koskevan asetuksen ulottamisesta 

talousarvion lisäksi muihinkin aloihin.  

 

Klusterin 2 (tietosuoja) osalta he totesivat, että ensimmäinen luonnos on pitkälle kehitelty ja että siinä 

otetaan hyvin huomioon kansalaisten ilmaisemat mielipiteet.  

 

Klusterin 3 (tiedotusvälineet, valeuutiset, disinformaatio, faktantarkistus, kyberturvallisuus) osalta he 

havaitsivat laajan yksimielisyyden ja muistuttivat, että on tärkeää mainita medialukutaitoa koskevan 

kouluopetuksen ”pakollisuus”.  

 



 

 

Klusterin 4 (syrjinnän torjunta, tasa-arvo ja elämänlaatu) osalta he toivat esiin erilaisia näkemyksiä 

elämänlaadun varmistamiseksi tehtävistä investoinneista. He toivat myös esiin tarpeen keskustella edelleen 

kannustimista, joita olisi toteutettava tasa-arvon saavuttamiseksi työmarkkinoilla, mukaan lukien 

mahdolliset verohelpotukset ja kohtuuhintaiset lastenhoitopalvelut.  

 

Klusterin 5 (eläinten oikeudet, maatalous) osalta he ilmaisivat olevansa hyvin tyytyväisiä ensimmäiseen 

ehdotusluonnokseen.  

 

3. Keskustelu ensimmäisistä ehdotusluonnoksista  

 

Työryhmä kävi yksityiskohtaista keskustelua ehdotusluonnosten sisällöstä ja erityisesti seuraavista 

seikoista:   

 

- monet osallistujat kehottivat lisäämään klusteriin 1 nimenomaisen viittauksen perusoikeuskirjaan sekä 

konkreettisemman määritelmän Euroopan kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista;  

 

- klusterin 2 osalta osallistujat korostivat, että on pohdittava tarkemmin mahdollisuutta määrätä 

seuraamuksia henkilötietoja käsittelevien tahojen toimiluvista;  

 

- klusterissa 3 käsite ”aiheeton poliittinen puuttuminen” käynnisti perusteellisen keskustelun työryhmässä 

ja sai useat jäsenet pyytämään selvennystä myöhemmässä vaiheessa;  

 

- klusterin 4 osalta jotkut osallistujat korostivat, että taloudellisen mallin tulevaisuutta, ammattiliittojen 

roolia sekä parhaita tapoja torjua veronkiertoa ja veroparatiiseja olisi tarkasteltava lähemmin;  

 

- klusterin 5 osalta osallistujat ehdottivat, että EU:n Pellolta pöytään -strategian painopisteet otettaisiin 

paremmin huomioon.  

 

4. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

 

Puheenjohtaja Renate Nikolay korosti, että kokouksessa oli edistytty erittäin hyvin. Hän selitti, että 

ehdotusluonnoksia olisi tarkistettava kokouksessa esitettyjen ajatusten mukaisesti ja että asiaa koskevat 

kirjalliset kannanotot voitaisiin lähettää yhteiselle sihteeristölle. Tarkistetut luonnokset laaditaan samaa 

menettelyä noudattaen kuin luonnokset eli puheenjohtaja ja tiedottajat laativat ne yhteisen sihteeristön 

avustuksella, ja ne esitellään työryhmän seuraavassa kokouksessa 7. huhtikuuta. 

 

Lopuksi hän korosti, että kokouksen keskustelu toimisi hyvänä perustana, kun seuraavana päivänä 

raportoitaisiin täysistunnolle.  

 


