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YHTEENVETO 

Eurooppalaista demokratiaa käsittelevä työryhmä, puheenjohtaja Manfred Weber,  

Euroopan parlamentti 

11. maaliskuuta 2022 klo 14.00–16.00 

 
 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  
 

Kokous järjestettiin etäkokouksena ja lähetettiin suoratoistona verkossa (ks. tallenne). 
Puheenjohtaja korosti, että Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaa vastaan on luonut uuden 
tilanteen, jossa Ukrainan kansa taistelee eurooppalaisen elämäntavan puolesta, myös oikeudesta 
valita presidenttinsä. Hänen mielestään on koittanut ajankohta, jolloin EU:n on toimittava Ukrainan ja 
Kiovan tapahtumien vuoksi. Siksi on erityisen tärkeää pohtia uudella tavalla EU:ta ja saada 
konferenssissa aikaan tuloksia. Hän korosti, että ennen kokousta jaetun epävirallisen asiakirjan 
luonnos on saatu valmiiksi, jotta sen rakenteesta, muodosta ja sisällöstä voidaan keskustella. 
Työryhmän kokouksen päätavoitteena oli keskittyä esitettyihin konkreettisiin ehdotuksiin. 
Puheenjohtaja totesi, että hän oli keskustellut asiakirjasta kansalaisten edustajien kanssa samana 
aamupäivänä, ja nämä olivat pyytäneet muuttamaan sen muotoa ja muotoilua, jotta heidän 
suosituksiensa taustalla olevat ajatukset tulisivat paremmin esille. Hän ilmoitti saaneensa tiedon, että 
Le Grip koordinoisi kansallisten parlamenttien kantaa työryhmässä ja että varapuheenjohtaja Šuica 
tekisi samoin komission osalta, ja muistutti neuvostoa, että sen olisi myös nimettävä yksi henkilö 
koordinoimaan sen kantaa. Tämän jälkeen hän ehdotti, että ensin keskusteltaisiin 
menettelykysymyksistä ja sen jälkeen kohta kohdalta epävirallisen asiakirjan sisällöstä.  
  

2. Keskustelu 
 

Työryhmän jäsenet keskustelivat tämän jälkeen menettelykysymyksistä. Useat osallistujat pitivät 
tärkeänä, että kaikki työryhmät noudattavat ehdotusluonnoksien laadinnassa horisontaalista 
lähestymistapaa. Kansalaisten edustajat totesivat haluavansa sellaisen version, jossa kunkin 
ehdotuksen laatija olisi selvemmin yksilöitävissä. Kaksi jäsentä tähdensi, että menetelmien on oltava 
objektiivisia ja avoimia ja että niitä on noudatettava horisontaalisesti. Kansalaisten panos on 
asetettava siinä keskeiselle sijalle. He pyysivät puheenjohtajaa harkitsemaan uudelleen ehdotettua 
epävirallista asiakirjaa. Muut jäsenet pitivät epävirallisen asiakirjan luonnosta yleisesti ottaen 
myönteisenä ja katsoivat, että on tärkeää aloittaa laadintaprosessi. Monet jäsenet korostivat, että 
jokaisen jäsenen olisi voitava ilmaista ajatuksiaan ja käsitellä ehdotuksia tasavertaisesti työryhmässä. 
Esitettiin kysymys siitä, miten foorumin panos otetaan huomioon, jotta kansalaisten ajatukset 
sisällytettäisiin asianmukaisesti työskentelyyn. Yksi jäsen katsoi, että joistakin ehdotuksista olisi vaikea 
päästä yhteisymmärrykseen tai saada niitä ratifioitua kansallisella tasolla kaikkialla EU:ssa. Monet 
jäsenet ilmaisivat huolensa siitä, että koko konferenssiprosessi ei ollut riittävän selkeä. 
 
Jotkut jäsenet myös pyysivät selvittämään kansallisten parlamenttien koordinaattorin nimittämistä ja 
roolia sekä sitä, miten työryhmä vahvistaisi kantansa. Puheenjohtaja selitti, että COSAC esittää 
ehdotuksen kansallisten parlamenttien puolesta. Hän muistutti, että kunkin organisaation olisi 
nimettävä edustaja koordinoimaan organisaation kantaa työryhmässä. Hän muistutti myös, että neljän 



 

2 
 

organisaation välinen yhteisymmärrys on edelleen yleissääntö eikä työryhmässä järjestetä äänestystä 
konferenssin työjärjestyksen mukaisesti. Hän vakuutti kansalaisille, että jokainen heidän 
suosituksistaan mainittiin luonnoksessa, mutta haluaisimme parantaa sanamuotoa ja selkeyttää 
luonnosta entisestään. Jotkut katsoivat, että myös muiden jäsenten näkemyserot olisi otettava 
huomioon työryhmän tuloksissa. 
 
Sen jälkeen keskusteltiin epävirallisen asiakirjan luonnoksen ensimmäisestä luvusta, jossa käsitellään 
kansalaisten ja nuorten osallistumisen lisäämistä eurooppalaiseen demokratiaan ja 
oikeusvaltioperiaatetta.  
 
Jäsenet esittivät seuraavat päähuomiot käsiteltävistä kohdista: 
 

• Muutamat jäsenet mainitsivat suhtautuvansa epäilevästi EU:n laajuisiin kansanäänestyksiin. 
He pitivät tätä arkaluonteisena kysymyksenä ja tiedustelivat tällaisten kansanäänestysten 
aiheena olevista asioista. Kansalaiset selvensivät, että tällaisia kansanäänestyksiä käytettäisiin 
poikkeustapauksissa, mikäli aihe oli erityisen tärkeä. 

• Jäsenet esittivät erilaisia ehdotuksia siitä, kuinka usein kansalaiskokoukset voitaisiin järjestää 
(esim. vuosittain ja/tai Euroopan parlamentin vaalikauden puolivälissä; jäsennettynä EU:n 
poliittisen ja institutionaalisen asialistan mukaisesti). Yksi jäsen tiedusteli, mitä 
kansalaiskokousten ”rajoitetulla toimeksiannolla” tarkoitetaan, ja toinen ehdotti 
”aihekohtaisten paneelien” mainitsemista sekä sen varmistamista, että mukaan otetaan 
kaikista sosiaalisista lähtökohdista tulevia osallistujia. Kansalaiset huomauttivat 
ehdottaneensa 12–18 kuukauden ajanjaksoa ja totesivat, että päätavoitteena on ollut 
varmistaa kansalaisten kiertävä osallistuminen näihin kokouksiin. Tärkeänä pidettiin myös sitä, 
että EU:n toimielimet esittävät asianmukaiset perustelut, jos ne toteuttavat kansalaisten 
suositusten perusteella jatkotoimia. 

• Kansalaiset huomauttivat monikäyttöisen digitaalisen alustan perustamisen osalta, että 
suosituksen taustalla oli tärkeä ajatus verkkoäänestysinfrastruktuurin luomisesta. Tämä olisi 
otettava siinä huomioon. 

• Kansalaiset pyysivät myös ottamaan paremmin huomioon tekoälyn ja käännösteknologian 
käyttöä sekä EU:n toimielinten ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta verkossa ja sen 
ulkopuolella koskevien suositustensa perustelut, myös ajatuksen kaikilla koulutustasoilla 
olevien ihmisten osallistamisesta.  

• Kansalaiset selittivät EU-asioiden oppimista kouluissa koskevista ohjelmista, että tavoitteena 
oli opettaa lapsille demokraattisia prosesseja ennen kuin heistä tulee nuoria äänestäjiä. He 
korostivat myös, että opetustuntien lisäämisen sijaan olisi keskityttävä sisältöön eli aktiiviseen 
kansalaisuuteen, etiikkaan ja demokraattisiin arvoihin liittyvään oppimiseen. Tämä sai 
keskustelussa kannatusta. Jotkut puhujat varoittivat koulujen opetussuunnitelmien 
yhdenmukaistamisen riskistä. Yhtenä vaihtoehtona mainittiin yhteisen opetussuunnitelman 
laatiminen vapaaehtoista käyttöönottoa varten jäsenvaltioissa. Myös epävirallisen oppimisen 
ja Erasmus+ -ohjelman merkitystä tähdennettiin. 

• Jotkut jäsenet pyysivät selvennystä lainsäädännön tarkasteluun nuorison kannalta. 
Keskustelussa mainittiin uuden lainsäädännön vaikutusten arviointi ja nuorten 
kuulemismekanismi. 

• Puheenjohtaja huomautti oikeusvaltioperiaatteen osalta, että siitä vastaa arvoja ja oikeuksia, 
oikeusvaltioperiaatetta ja turvallisuutta käsittelevä työryhmä. Puhujat kannattivat yleisesti 
ajatusta ehdollisuusmekanismin soveltamisen laajentamisesta kaikkiin 
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oikeusvaltioperiaatteen loukkauksiin. Lisäksi mainittiin ajatukset oikeusvaltiokertomusten 
ulottamisesta kattamaan yhdistymisvapauden ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien suojelun sekä 7 artiklan mukaisen menettelyn tarkistamisesta. Yksi 
jäsen otti esiin kysymyksen jäsenvaltioiden perustuslaillisesta identiteetistä. 

 
Yleisemmällä tasolla jotkut jäsenet ehdottivat, että epävirallisessa asiakirjassa käsiteltyjen aiheiden 
järjestystä muokataan tai että edustuksellisen ja osallistavan demokratian rooleja EU:ssa käsitellään 
enemmän. Jotkut muut pyysivät, että asiakirjassa käsiteltäisiin järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
ja työmarkkinaosapuolten tärkeää roolia, jota voitaisiin kehittää. Yksi jäsen ehdotti, että viitattaisiin 
olemassa oleviin kansalaisten kuulemismekanismeihin, kuten eurooppalaisiin kansalaisaloitteisiin ja 
julkisiin kuulemisiin, joita voitaisiin myös parantaa. 
 
Tämän lisäksi jotkut jäsenet mainitsivat tukevansa tai vastustavansa epävirallisen asiakirjan muissa 
osissa mainittuja ajatuksia. Tärkeitä vihapuheeseen ja disinformaation torjuntaan liittyviä kysymyksiä 
tuotiin myös esiin Ukrainan sodan vuoksi. 
 
Komission varapuheenjohtaja Šuica korosti yhteispuheenjohtajan ominaisuudessaan konferenssin 
merkitystä Venäjän hallituksen käynnistämän sodan vuoksi ja piti tärkeänä, että työryhmässä 
keskustellaan kaikista kansalaisten suosituksista. Hän muistutti, että on tärkeää noudattaa 
konferenssin työjärjestystä. Lisäksi hän korosti, että hänen mielestään kansalaisten on voitava 
hyväksyä täysistunnon ehdotukset kaikilta osin.  
 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja korosti päätöspuheenvuoroissaan, että hänen tavoitteenaan on ollut keskittyä 
tapaamisessa kansalaisten panokseen, koska kansalaisten osallistuminen konferenssiin on keskeisessä 
asemassa. Hän selitti, että muita epäviralliseen asiakirjaan sisältyviä seikkoja käsiteltäisiin tulevissa 
työryhmän kokouksissa. Hän kehotti jäseniä tutustumaan epäviralliseen asiakirjaan 
yksityiskohtaisemmin ja lähettämään kirjallisia kannanottoja. Näistä kannanotoista keskustellaan sen 
jälkeen seuraavassa työryhmässä. Hän totesi myös, että työryhmä aikoo seuraavassa kokouksessaan 
käsitellä yhteistä tekstiä yksityiskohtaisemmin. Jäsenet eivät esittäneet vastalauseita tästä 
menettelystä, joten asiasta päästiin yhteisymmärrykseen. Hän kehotti myös yhteistä sihteeristöä 
laatimaan jaetun verkkokansion, jonka avulla kaikki työryhmän jäsenet voivat tutustua kaikkien 
epäviralliseen asiakirjaan antamaan panokseen. 
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LIITE I – 11. maaliskuuta 2022 pidettävän kokouksen esityslista 
 

 

 
EUROOPPALAISTA DEMOKRATIAA KÄSITTELEVÄN TYÖRYHMÄN VIIDENNEN 

KOKOUKSEN ESITYSLISTA  
 
 

11. maaliskuuta klo 9.00–11.00 
(Kokoushuone WEISS S.2.1 ja etänä) 

 
 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  

 
2. Eurooppalaista demokratiaa käsittelevän työryhmän epävirallisen asiakirjan 

ensimmäisen luonnoksen esittely 
 
 

3. Työryhmän eurooppalaisten ja kansallisten kansalaispaneelien edustajien vastaus 
epävirallisen asiakirjan ensimmäiseen luonnokseen 
 
 

4. Avoin keskustelu työryhmän jäsenten kesken 
 
 

5. Muut asiat 
 
 

6. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
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LIITE II – Luettelo eurooppalaista demokratiaa käsittelevän työryhmän jäsenistä 
 
Puheenjohtaja:             Manfred WEBER (Euroopan parlamentti) 
 

Etunimi Sukunimi Organisaatio: 
      
Chiara ALICANDRO Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Borislav ANTONOV Kansalliset parlamentit 
Michalakis ASIMAKIS Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Zoltán  BALCZÓ Kansalliset parlamentit 
Olga BAUM Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Matouš BĚLOHLÁVEK 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 
Janez CIGLER KRALJ Neuvosto 
Vasco CORDEIRO Alueiden komitea 
Annemieke DE CLERCK Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Bruno  DIAS Kansalliset parlamentit 
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 

Radvilė  MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ Kansalliset parlamentit 

Arnaud NGATCHA Paikallinen/alueellinen edustaja 
Dorien NIJS Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 
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 
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 

 


