
 

 

 

YHTEENVETO 

 

Arvoja ja oikeuksia, oikeusvaltiota ja turvallisuutta käsittelevä työryhmä 

Puheenjohtaja: komission varapuheenjohtaja Věra Jourová 

Perjantai 7. huhtikuuta 2022 klo 9.00–11.00, Strasbourg – hybridikokous 

 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

 

Puheenjohtaja Věra JOUROVÁ toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi työryhmän viimeiseen kokoukseen ja 
totesi, että tavoitteena on päästä alustavaan yhteisymmärrykseen ehdotusluonnoksista. Hän pyysi 

osallistujia keskittymään puheenvuoroissaan olennaisiin kysymyksiin, joista he ovat täysin eri mieltä tai 

joista he haluavat ottaa esille jonkin tärkeän seikan, ja täsmensi, että kokouksessa ei ole tarkoitus paneutua 

yksittäisiin muotoiluihin. 

 

Puheenjohtaja JOUROVÁ kertoi laativansa kokouksen jälkeen yhdessä työryhmän tiedottajien kanssa ja 

yhteisen sihteeristön avustuksella lopulliset ehdotusluonnokset, jotka esitetään täysistunnolle. Hän korosti, 

että pyrkimyksenä on päästä yhteisymmärrykseen mahdollisimman monista ehdotuksista ja että asiat, jotka 

selkeästi herättävät vastustusta, otetaan esille konferenssin johtokunnassa. Ehdotusten olisi joka 

tapauksessa perustuttava pääasiassa kansalaisten suosituksiin. 

 

Puheenjohtaja muistutti lopuksi prosessin seuraavista vaiheista: viimeinen täysistunto pidetään 29.–
30. huhtikuuta ja päätöstilaisuus 9. toukokuuta. 

 

 

2. Tiedottajien puheenvuorot 

 

Työryhmän tiedottajat selittivät ehdotusluonnoksiin tehtyjä viime muutoksia ja korostivat, että rakenne on 

säilytetty mutta merkittäviä muutoksia on tehty, jotta ehdotukset olisivat konkreettisempia ja lähellä 

kansalaisten suosituksia. He korostivat myös, että on tärkeää, ettei ehdotuksia irroteta asiayhteydestä, ja 

että tässä viimeisessä kokouksessa olisi annettava loppusilaus niiden sanamuodolle. 

 

 

3. Tarkistettujen ehdotusluonnosten käsittely liitteen mukaisesti niiden esittelemiseksi täysistunnossa 

8.–9. huhtikuuta 2022 

 

Työryhmä käsitteli keskustelun aikana laajasti ensimmäistä ehdotusta. Osallistujat keskustelivat 

taloudellista kustannus-hyötyanalyysia koskevan viittauksen poistamisesta laajentumisen yhteydessä sekä 

asiaan liittyvän Alankomaiden kansalaisten suosituksen merkityksestä. Muissa puheenvuoroissa käsiteltiin 

muun muassa seuraavia seikkoja: Euroopan unionin yhteystoimistojen perustaminen, oikeudellisen 



 

 

velvoitteen asettaminen EU:lle liittyä ihmisoikeussopimuksiin, sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan 

viittauksen lisääminen ja oikeusvaltioperiaatteen sisällyttäminen EU-ohjausjaksoon. 

 

Yleisemmin keskusteltiin myös päällekkäisyyksistä muiden työryhmien ehdotusten kanssa, ja jotkut jäsenet 

korostivat tarvetta varmistaa johdonmukaisuus työryhmien kesken ja etenkin Digitalisaatio-työryhmän ja 

vahvempaa taloutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja työllisyyttä käsittelevän työryhmän kanssa. 

 

Koska keskustelu ensimmäisestä ehdotuksesta venyi, työryhmä ei pystynyt käsittelemään muita 

ehdotuksia. 

 

 

4. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

 

Puheenjohtaja Věra JOUROVÁ päätti kokouksen kiittämällä kaikkia osallistujia heidän panoksestaan. Hän 
piti valitettavana, että työryhmä ei voinut tarkastella kaikkia ehdotuksia, ja ehdotti mahdollisena ratkaisuna 

ylimääräisen kokouksen koollekutsumista seuraavana päivänä. Jos tämä ei olisi teknisesti mahdollista, 

osallistujien olisi lähetettävä kommenttinsa kirjallisina, jotta ne voidaan ottaa huomioon ennen viimeistä 

täysistuntoa. Puheenjohtaja JOUROVÁ korosti, että kaikki kannanotot otetaan joka tapauksessa 

asianmukaisesti huomioon. 

 

 

Huom. Huhtikuun 7. päivänä pidetyn kokouksen jälkeen pidettiin kaksi ylimääräistä kokousta 8. ja 

9. huhtikuuta. Huhtikuun 8. päivänä pidetyssä kokouksessa ehdotusluonnokset saatiin jaoteltua niihin, 

joista voidaan päästä alustavaan yhteisymmärrykseen ilman muutoksia, niihin, jotka edellyttävät pieniä 

muutoksia alustavan yhteisymmärryksen saavuttamiseksi, ja niihin, joita yksi tai useampi täysistunnon osio 

vastustaisi (ei yhtään). Huhtikuun 9. päivänä pidetyssä kokouksessa, johon osallistuivat työryhmän 

puheenjohtaja, tiedottajat, yksi edustaja kustakin täysistunnon osiosta sekä yhteinen sihteeristö, saatiin 

viimeisteltyä pieniä muutoksia edellyttäneet ehdotusluonnokset. 


