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YHTEENVETO 

Eurooppalaista demokratiaa käsittelevä työryhmä, puheenjohtaja Manfred Weber, 
Euroopan parlamentti 

25. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.30 ja 14.00–16.00 

 
1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  

 
Kokous pidettiin hybridimuodossa ja lähetettiin suoratoistona verkossa (ks. tallenne täällä ja täällä). 
Puheenjohtaja kiitti jäseniä edellisessä kokouksessa saavutetun yhteisymmärryksen jälkeen 
epäviralliseen asiakirjaan annetuista lukuisista panoksista ja toivoi, että uusi luonnos, josta käy selvästi 
ilmi eri tahojen panokset, lisäisi avoimuutta. Hän huomautti, että hänellä oli ollut tilaisuus tavata 
kansalaispaneeliedustajien kaksi tiedottajaa aiemmin aamulla tuona päivänä noudatettavan 
menettelyn arvioimiseksi. Hän toivoi myös, että joistakin luonnoksen osista voitaisiin päästä 
yhteisymmärrykseen päivän loppuun mennessä. Menettelyn osalta hän totesi, että eurooppalaista 
demokratiaa käsittelevä työryhmä oli edistynyt ehdotetun rakenteen suhteen, aivan kuten suurin osa 
muista työryhmistä, ja totesi, että ehdotettu rakenne perustuu luetelmakohtiin jäsenneltyihin 
kansalaisten ehdotuksiin ja muihin kansalaisten osallistumista koskeviin lähteisiin. Hän toisti olevan 
tärkeää, että kaikki kansalaisten suositukset otetaan huomioon epävirallisessa asiakirjassa, ja pyysi 
kansalaisia varmistamaan, että näin tehdään. Hän korosti, että epävirallisesta asiakirjasta laaditaan 
toinen versio, joka sisältää kansalaisten sanatarkat suositukset. Hän kuitenkin huomautti, että 
asiakirjasta tulisi hyvin pitkä, jos se sisältäisi kaikkien suositusten koko tekstin. Tästä syystä hän kehotti 
kansalaisten edustajia varmistamaan, että heidän keskeisimmät ideansa on otettu asiakirjaan, 
vaikkakin lyhennetyssä muodossa. Hän totesi, että oli käyty keskustelua, ja korosti, että monet 
työryhmän jäsenet olivat alusta alkaen olleet sitä mieltä, että kaikilla jäsenillä on oikeus täydentää ja 
parannella kansalaisten ideoita.  
 

2. Keskustelu 
 

2.1. Aamuistunto 
 
Keskustelun alussa kansalaisten edustajat ilmaisivat yleisen pettymyksensä työryhmän 
työskentelymenetelmiin ja katsoivat, että kansalaisten suositukset eivät heijastu riittävästi 
tarkistetussa epävirallisessa asiakirjassa. He katsoivat, että vaikka kansalaisten edustajat voisivat 
hyväksyä suositustensa lyhentämisen, jotkin suositukset puuttuivat kokonaan ja toisten osalta teksti 
ei täysin vastannut kansalaisten ideoita. Lisäksi he totesivat, että suuri osa asiakirjasta ei näyttäisi 
liittyvän kaikkiin kansalaisten ideoihin. He ehdottivat, että ehdotusluonnoksissa käytettäisiin vastedes 
vastaavanlaista mallia kuin muissa työryhmissä. He katsoivat, että työryhmän muiden osallistujien 
tehtävänä on ainoastaan kehittää kansalaisten ideoita ja tehdä niistä toimintakykyisiä. 
 
Jotkut jäsenet ilmaisivat tukensa kansalaisten näkemyksille. He muistuttivat, että satunnaisesti 
valittujen kansalaisten olisi oltava prosessin ytimessä ja että mitään heidän suosituksistaan ei pitäisi 
sulkea pois. Yksi jäsenistä korosti, että ryhmän olisi keskityttävä näiden suositusten muuntamiseen 
ehdotuksiksi käyttäen yhteisen sihteeristön kehittämää ristikkoa. Toiset jäsenet kannattivat 
epävirallisen asiakirjan menetelmiä ja korostivat, että on tärkeää sisällyttää mukaan muita ideoita 
kansalaisten suositusten täydentämiseksi sekä muita kansalaisten osallistumista konferenssin aikana 
koskevia lähteitä. Keskusteltiin työryhmän muiden jäsenten mahdollisesta panoksesta, ja jotkut 
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ehdottivat, että työryhmän muiden jäsenten esittämät ideat voitaisiin yhdistää kansalaisten 
suosituksiin ja myös kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten esittämiin suosituksiin. Jäsenet 
pyysivät myös selventämään seuraavia vaiheita, myös sitä, miten ehdotusluonnoksista päästäisiin 
yhteisymmärrykseen. 
 
Puheenjohtaja korosti aamuistunnon päätteeksi, että on tärkeää pohjata asiakirja kansalaisten 
kannanottoihin, ja pyysi heidän edustajiaan ehdottamaan uutta muotoilua niissä tapauksissa, joissa 
heidän näkemyksiään ei ole otettu riittävästi huomioon. Hän totesi kannattavansa täysin kansalaisten 
suosituksia, olipa kyse suosituksista, jotka on esitetty eurooppalaisissa kansalaispaneeleissa, 
kansallisissa kansalaispaneeleissa tai monikielisellä digitaalisella foorumilla, jotka ovat kaikki 
konferenssin sääntöjen mukaisesti tasavertaisia. Hän totesi lisäksi yrittäneensä noudattaa niitä 
mahdollisimman hyvin asiakirjassa mutta selitti, että yhtenä haasteena oli, että hänen tiiminsä ei 
saanut olla suorassa vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa. Hän korosti lisäksi, että Euroopan 
nuorisotapahtumaa ei pitäisi unohtaa. Hän sitoutui hyväksymään kaikki uudelleenmuotoilua koskevat 
kansalaisten esitykset ja pyysi osallistujilta konkreettisia ehdotuksia tekstin parantamisesta ja pyysi 
heitä ehdottamaan sopivinta rakennetta. Puheenjohtaja esitti tämän jälkeen kansalaisille keskeisen 
kysymyksen: olisiko muidenkin osallistujien kuin kansalaisten edustajien voitava esittää ideoitaan. 
 
Pidettiin 10 minuutin tauko, jotta kansalaiset voivat keskustella keskenään, minkä jälkeen 
kansalaistiedottajat ilmoittivat muille jäsenille, että kansalaiset olisivat halunneet käyttää työssä eri 
asiakirjaa ja että he olisivat kiitollisia, jos työryhmän muut jäsenet voisivat pohjata työnsä heidän 
ehdotuksiinsa niiden laajentamiseksi ja parantamiseksi. Puheenjohtaja totesi olevansa ilahtunut tästä 
yhteisymmärryksestä ja pyysi kansalaisten edustajia laatimaan iltapäiväksi uuden asiakirjan, joka 
noudattaa kansalaisten toiveita. Hän pani myös merkille yhteisymmärryksen siitä, että kaikki jäsenten 
suositukset ovat tervetulleita, kunhan ne perustuvat kansalaisten suosituksiin ja niillä pyritään 
parantamaan kyseisiä suosituksia ja muuntamaan ne konkreettisiksi päätelmiksi. 
 

2.2. Iltapäiväistunto  
 
Istunto alkoi uuden, kansalaisten toiveisiin perustuvan ja keskustelua varten esitetyn asiakirjan 
pohjalta. Jäsenet kysyivät, miten voitaisiin esittää eriäviä näkemyksiä ja vastustaa tiettyjä ideoita, sekä 
oikeudesta ehdottaa muutoksia.  
Tämän jälkeen keskustelussa käsiteltiin kolmen ensimmäisen ehdotusluonnoksen sisältöä, etenkin 
objektiivisia ja konkreettisia toimenpiteitä ehdotusten toteuttamiseksi  
 
Tavoite 1: Lisätään kansalaisten ja nuorten osallistumista demokratiaan Euroopan unionin tasolla, 
jotta voidaan kehittää ”kokonaisvaltainen kansalaiskokemus” eurooppalaisille ja varmistaa, että 
heidän äänensä tulee kuulluksi myös vaalien välisinä aikoina ja että osallistuminen on tuloksellista  
 
Tämän tavoitteen osalta jäsenet pyysivät kansalaisia selventämään, mitä tarkoitetaan 
”poikkeuksellisilla tapauksilla” EU:n laajuisten kansanäänestysten käytön yhteydessä ja mitä 
osallistavan demokratian ”olemassa olevia välineitä” heillä oli mielessään. Ensiksi mainitun osalta 
kansalaiset viittasivat muun muassa perussopimuksen muuttamisen tai EU-armeijaan taikka poliittisiin 
kysymyksiin, kuten siihen, olisiko ydinenergiaa tai kaasua pidettävä vihreänä. Jotkut jäsenet totesivat, 
että he eivät voisi kannattaa ideaa eurooppalaisista kansanäänestyksistä. Yksi jäsen mainitsi 
mahdollisuuden noudattaa Sveitsin mallia, ja että esimerkiksi kahden kolmasosan jäsenvaltioista pitäisi 
äänestää puolesta. Korostettiin, että on tärkeää käyttää verkkotyökaluja ja määrittää, ketkä voisivat 
käynnistää EU-kansanäänestysten toteuttamisen. Huomautettiin, että kansanäänestysten 
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käyttöönotto EU:n tasolla, kuten jotkin muutkin kansalaisten ideat, edellyttäisi perussopimusten 
muuttamista, ja ehdotettiin tämän selventämistä tekstissä. Toiset jäsenet ehdottivat, että 
vahvistettaisiin sanamuotoa, joka koskee yhteyksiä järjestäytyneeseen kansalaisyhteiskuntaan, jolla 
on jo virallinen rooli eurooppalaisessa päätöksenteossa ja joka toimii siltana EU:n toimielinten ja 
kansalaisten välillä. 
 
Kansalaiskokousten osalta ehdotettiin, että ne voitaisiin yhdistää unionin tilaa koskevaan puheeseen, 
jotta niille annettaisiin näkyvyyttä. Korostettiin tarvetta varmistaa osallistavuus osallistujien valinnassa 
sekä mahdollisuutta järjestää aihekohtaisia konferensseja ja kuulla kansalaisyhteiskuntaa ja 
työmarkkinaosapuolia. Kansalaiset muistuttivat, että eurooppalaisen kansalaispaneelin alkuperäinen 
suositus oli kunnianhimoisempi. He korostivat, että EU-laki kansalaiskokouksista on tärkeä samoin kuin 
se että EU:n toimielimillä on velvollisuus perustella, jos ne eivät toteuta jatkotoimia, ja mainitsivat 
myös oikeussuojakeinojen mahdollisuuden. He korostivat myös, että tässä vaiheessa konferenssia olisi 
pyrittävä keräämään kaikki ideat ”Euroopan parantamiseksi”. Toteuttamisen tarkastelun olisi oltava 
toinen vaihe. Muiden kohtien osalta jäsenet pyysivät selventämään, että tekoälyä olisi tässä 
yhteydessä käytettävä ainoastaan kielimuurien vähentämiseen, ja sisällyttämään ehdotuksiin idean 
EU:n lainsäädännön testaamisesta nuorten keskuudessa ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioille 
annettavasta rakenteellisesta tuesta. Yksi jäsen korosti paikallis-, alue- ja valtiotason poliitikkojen 
roolia, sillä he ovat tärkeässä asemassa kurottaessa umpeen kuilua kohti EU-tasoa, ja piti tärkeänä, 
että kaikki työryhmän jäsenet otetaan tasapuolisesti huomioon.  
 
Tavoite 2: Tehdään Euroopan unionista ymmärrettävämpi ja saavutettavampi ja rakennetaan yhteinen 
eurooppalainen identiteetti 
 
Tämän tavoitteen osalta jäsenet suhtautuivat myönteisesti EU:ta koskevaan kansalaiskasvatukseen ja 
kansalaisten kokeman tieto- ja taitovajeen korjaamiseen. Jotkut jäsenet kehuivat ideaa sovelluksesta 
sekä Euroopan historian talojen verkoston luomisesta jäsenvaltioihin. Jäsenet mainitsivat myös, että 
on tärkeää opettaa Euroopan historiaa ja vaalia EU:n kulttuurien ja kielten monimuotoisuutta. 
Korostettiin ideaa EU:n laajuisesta yleisestä vapaapäivästä ns. Eurooppa-päivänä, ja ehdotettiin sen 
varmistamista, että kaikki työntekijät EU:ssa voisivat hyötyä siitä, ja että tämän ajankohdan ympärille 
voitaisiin järjestää Eurooppa-viikko, johon osallistuvat kaikki kansalliset parlamentit eri puolilla EU:ta. 
Toiset jäsenet korostivat sähköisen äänestämisen, päätöksenteon avoimuuden ja yksinkertaisuuden, 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun sekä järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ja 
työmarkkinaosapuolten osallistumisen merkitystä työpaikkademokratian vahvistamiseksi.  
 
Tavoite 3: Lujitetaan eurooppalaista demokratiaa vahvistamalla sen perustuksia, lisäämällä 
osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin, edistämällä ylikansallista keskustelua EU-kysymyksistä 
ja varmistamalla vahva yhteys kansalaisten ja heidän vaaleilla valittujen edustajiensa välillä 
 
Tämän tavoitteen osalta jäsenet pitivät tärkeänä, että kansalaiset ymmärtävät, kuka on vastuussa ja 
miten päätökset tehdään EU:ssa. Tässä yhteydessä viitattiin Euroopan parlamentin mietintöön 
vaalilaista ja ylikansallisista listoista sekä tarpeeseen varmistaa vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit 
Euroopassa. Joidenkin mukaan ylikansalliset listat lisäisivät kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja 
auttaisivat luomaan enemmän eurooppalaista kansalaistoimintatilaa, jossa keskustellaan Euroopan 
poliittisesta suunnasta, ja lähentäisivät Euroopan tason poliittisia puolueita äänestäjiin. Toiset jäsenet 
korostivat, että he eivät voisi tukea ylikansallisia listoja, ja varoittivat kansalaisten ja Euroopan 
parlamentin jäsenten välisen etäisyyden lisäämisestä ja epätasapainon luomisesta jäsenvaltioiden 
välille. Lisäksi huomautettiin, että yksi kansallinen paneeli ei kannattanut ideaa. Keskustelussa 
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käsiteltiin myös mahdollista ylikansallisiin listoihin kytkeytyvää kärkiehdokasjärjestelmää. Yksi jäsen 
kannatti sitä, että sen pitäisi olla pikemminkin poliittisen prosessin tulos kuin laissa säädetty, ja ehdotti, 
että nykyinen mekanismi kumottaisiin – Euroopan parlamentin olisi valittava komission puheenjohtaja 
ja ehdotettava häntä, ja Eurooppa-neuvosto voisi sitten hyväksyä tai hylätä ehdokkaan. Lisäksi 
mainittiin mahdollisuus siitä, että Euroopan parlamentti saisi oikeuden tehdä lainsäädäntöaloitteita ja 
että sen tutkintaoikeutta vahvistettaisiin. Jäsenet mainitsivat myös oikeusvaltioperiaatteen 
merkityksen ja ehdottivat, että talousarvion ehdollisuutta olisi sovellettava kaikkiin 
oikeusvaltioperiaatteen loukkauksiin, veto-oikeus olisi poistettava ja seurannan olisi katettava 
laajempi soveltamisala, mukaan lukien kansalaistilan ja kokoontumisvapauden arviointi. Muita 
mainittuja aiheita olivat Euroopan parlamentin roolin vahvistaminen esimerkiksi myöntämällä sille 
aloiteoikeus, vahvistamalla tutkintaoikeuksia, kohtelemalla sitä tasavertaisesti neuvoston kanssa 
velkaa ja verotusta koskevissa asioissa ja alentamalla äänestysikä 16 vuoteen. Näistä viimeistä eivät 
eurooppalaiset kansalaispaneelit hyväksyneet.  
 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja totesi pitävänsä myönteisenä yhteisymmärrystä työskentelyprosessista sekä sitä, että 
useimmissa asiasisältöä koskevissa puheenvuoroissa kannatettiin käsiteltävänä olevia 
ehdotusluonnoksia. Tämän jälkeen hän esitti seuraavien vaiheiden alustavan aikataulun ja totesi 
pyrkivänsä saamaan työryhmäkeskustelun päätökseen seuraavassa täysistunnossa. Tätä varten hän 
pyysi kaikkia jäseniä toimittamaan panoksensa epäviralliseen asiakirjaan. Uudesta luonnosversiosta, 
joka sisältäisi myös työryhmän muiden jäsenten esittämät ideat, keskusteltaisiin huhtikuun I 
istunnossa. Hän kehotti kansalaisia tarkastelemaan epävirallista asiakirjaa huolellisesti ja kaikkia 
osallistujia tuomaan seuraavassa kokouksessa aktiivisesti ja avoimesti esiin mahdolliset vastalauseensa 
ehdotusluonnosten tietyistä näkökohdista, koska tämä voisi auttaa pääsemään yksimielisyyteen. 
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LIITE I – 25. maaliskuuta 2022 pidettävän kokouksen esityslista 
 

 

 
 
 

EUROOPPALAISTA DEMOKRATIAA KÄSITTELEVÄN TYÖRYHMÄN  
KUUDENNEN KOKOUKSEN ESITYSLISTA  

 
Perjantai 25. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.30 ja 14.00–16.00 

(Huone S2.1 – hybridikokous) 
 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  
 
2. Kansalaispaneelien tiedottajan puheenvuoro 
 
3. Liitteessä olevan uuden epävirallisen asiakirjan luonnoksen esittely ja siitä käytävä 
keskustelu tarkoituksena esitellä työryhmän toiminnan etenemistä 26. maaliskuuta 
pidettävässä täysistunnossa 
 
4. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

 
 

Liite: 
ꟷ Epävirallinen asiakirja 
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LIITE II – Luettelo eurooppalaista demokratiaa käsittelevän työryhmän jäsenistä 
 
Puheenjohtaja:  Manfred WEBER (Euroopan parlamentti) 
 

Puhuttelu/titteli 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 Komissio 
  Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
  Apostolos TZITZIKOSTAS Alueiden komitea 
  Bastiaan  VAN APELDOORN Kansalliset parlamentit 
  Andris VĪTOLS Neuvosto 

 
 

    
 


