
OJ\1216864ET.docx PE659.091v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Õiguskomisjon
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Põhiseaduskomisjon
Petitsioonikomisjon

PÄEVAKORRA PROJEKT

JURI-, LIBE-, AFCO- ja PETI-komisjoni 
ühine kuulamine

liidu kodakondsuse teemal: 
mõjuvõimu suurendamine, kaasamine, 

osalus

Neljapäev, 29. oktoober 2020 kell 13.45–15.45 ja 16.45–18.45

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli 1G3



PE659.091v02-00 2/4 OJ\1216864ET.docx

ET

Päevakord

Kell 13.45–14.05 avasõnad:
 Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, õiguskomisjoni (JURI) esimees
 Maite PAGAZAURTUNDÚA, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjoni (LIBE) aseesimees
 Antonio TAJANI, põhiseaduskomisjoni (AFCO) esimees
 Dolors MONTSERRAT, petitsioonikomisjoni (PETI) esimees

ESIMENE ARUTELU 

Liidu kodakondsus kui konkreetne väärtus ELi kodanikele kohapeal, sealhulgas ka 
COVID-19 pandeemia ajal

Kell 14.05–15.45

Eesmärgid:
– tõsta teadlikkust liidu kodakondsusega kaasnevate õiguste, kohustuste ja ülesannete suhtes 
ning võimaluse kohta otsida õigusabi, kui neid ei austata;
– tagada, et ELi kodanikud saaksid oma ELi kodakondsusega kaasnevaid õigusi tõhusalt 
kasutada, 
võimaldades neile ELis vaba liikumise õigusi:

– tugevdades tsiviilõigusalast koostööd ja kasutades digitaliseerimist õiguskaitse 
kättesaadavuse parandamiseks;
– käsitledes praeguseid vaba liikumise probleeme liikmesriikides ja nende vahel;

– edendades kõigi ELi kodanike kaasamist võitlusesse diskrimineerimise vastu ELis; 
– konsulaarkaitse tulevik.

Arutelu juhivad: 
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, JURI-komisjoni esimees
Maite PAGAZAURTUNDÚA, LIBE-komisjoni aseesimees 

Sõnavõtjad: 
 Assya KAVRAKOVA, Euroopa Kodanike Teenistuse tegevdirektor (10 min)

 Euroopa noortefoorum (10 min)

 Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA, Euroopa Ombudsmani büroo harta järgimise 
peanõunik (10 min)

 Steen ILLEBORG, organisatsioon „Eurooplased üle maailma“ (10 min) 

Kell 14.45–15.30 arutelu parlamendiliikmetega

Kell 15.30–15.40 sõnavõtjate arvamused

Kell 15.40–15.45 JURI-komisjoni esimehe Adrián Vázquez Lázara ja 
LIBE-komisjoni aseesimehe Maite PAGAZAURTUNDÚA lõppsõna 
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TEINE ARUTELU 

Kaasatuse edendamine demokraatlikes protsessides ja kodanike mõjuvõimu 
suurendamine

Kell 16.45–18.45

– Eesmärgid: 
– ligipääsu parandamine Euroopa Parlamendi valimistele; 
– Euroopa valimisseaduse reform – panus kindla ja tõelise Euroopa Liidu kodakondsuse 

heaks;
– valimisõigusest ilmajätmine ELi vaba liikumise õiguste kontekstis;
– kaughääletamise tavade ja veebipõhiste vahendite uurimine, mis võivad hõlbustada 

elektroonilist demokraatlikku osalust;
– COVID-19 pandeemia mõju valimisõiguse kasutamisele ning vabade ja õiglaste valimiste 

ning õiglase demokraatliku arutelu tagamisele;
– petitsioonide esitamise õigus panusena ELi õigusloomesse. 

Kell 16.45–16.55 põhiettekanne – Didier REYNDERS, Euroopa Komisjoni õigusküsimuste 
volinik
Kell 16.55–17.35 arutelu parlamendiliikmetega

Kell 17.35–17.40 volinik Reyndersi arvamus

Kell 17.40–18.30 Kaasatuse edendamine demokraatlikes protsessides ja kodanike 
mõjuvõimu suurendamine

Arutelu juhivad: 
Antonio TAJANI, AFCO-komisjoni esimees
Dolores MONTSERRAT, PETI-komisjoni esimees

Sõnavõtjad:
 Francisco LUPIÁÑEZ-VILLANUEVA, Open Evidence (7 min)
 Sihtasutus ECIT (European Citizens’ Rights, Involvement and Trust) (7 min)

Kell 17.55–18.25 arutelu parlamendiliikmetega

Kell 18.25–18.30 sõnavõtjate arvamused 

****

Kell 18.30 lõppsõna
 Salla SAASTAMOINEN, õigusküsimuste peadirektoraadi peadirektori kohusetäitja
 Antonio TAJANI, AFCO-komisjoni esimees
 Dolores MONTSERRAT, PETI-komisjoni esimees


