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Ohjelma

Klo 13.45–14.05 Avauspuheenvuoro:
 Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, oikeudellisten asioiden valiokunnan (JURI) 

puheenjohtaja
 Maite PAGAZAURTUNDÚA, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 

valiokunnan (LIBE) varapuheenjohtaja
 Antonio TAJANI, perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 

(AFCO) puheenjohtaja
 Dolors MONTSERRAT, vetoomusvaliokunnan (PETI) puheenjohtaja

ENSIMMÄINEN PANEELI 

Unionin kansalaisuuden konkreettinen arvo kansalaisten elämässä ja 
covid-19-pandemian aikana

Klo 14.05–15.45

Tavoitteet:
– tietoisuuden lisääminen unionin kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista 
sekä oikeussuojakeinoista, jos näitä ei noudateta
– sen varmistaminen, että EU:n kansalaiset voivat tosiasiallisesti käyttää unionin 
kansalaisuuteen liittyviä oikeuksiaan 
ja näin ollen EU:n vapaata liikkuvuutta koskevia oikeuksiaan
     – vahvistamalla yksityisoikeudellista yhteistyötä ja kehittämällä oikeussuojan saatavuutta 

sähköisesti
     – puuttumalla nykyisiin vapaan liikkuvuuden haasteisiin jäsenvaltioissa ja niiden välillä
– kaikkien EU:n kansalaisten osallisuuden edistäminen EU:ssa syrjintää torjumalla 
– konsuliviranomaisten antaman suojelun tulevaisuudennäkymät

Keskustelun vetäjät: 
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, JURI-valiokunnan puheenjohtaja
Maite PAGAZAURTUNDÚA, LIBE-valiokunnan varapuheenjohtaja 

Puheenvuorot: 
 Assya KAVRAKOVA, eurokansalaisen toimintapalvelukeskuksen johtaja (10 min)

 Euroopan nuorisofoorumi (10 min)

 Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA, pääneuvonantaja perusoikeuskirjan 
noudattamiseen liittyvissä asioissa, Euroopan oikeusasiamiehen toimisto (10 min)

 Steen ILLEBORG, Europeans Throughout the World (10 min)

14.45–15.30 Jäsenten kysymykset

15.30–15.40 Puhujien reaktiot

15.40–15.45 Päätössanat: JURI-valiokunnan puheenjohtaja VÁZQUEZ LÁZARA ja
LIBE-valiokunnan varapuheenjohtaja PAGAZAURTUNDÚA
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TOINEN PANEELI
Demokraattisten prosessien osallistavuuden parantaminen ja kansalaisten 

vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
Klo 16.45–18.45

– Tavoitteet:
– Euroopan parlamentin vaalien osallistumismahdollisuuksien parantaminen
– EU:n vaalilainsäädännön uudistaminen tapana edistää vahvaa ja aidosti eurooppalaista 

unionin kansalaisuutta
– äänioikeuden pidättäminen ja EU:n vapaata liikkuvuutta koskevat oikeudet
– etä-äänestyskäytäntöjen ja sähköisten välineiden tarjoamat mahdollisuudet sähköisen 

demokraattisen osallistumisen kannalta
– covid-19-pandemian vaikutus vaalioikeuksien käyttöön sekä vapaiden ja rehellisten 

vaalien ja tasapuolisen demokraattisen keskustelun varmistamiseen
– vetoomusoikeus osana EU:n lainsäädäntötyötä

16.45–16.55 Pääpuhuja: Didier REYNDERS, oikeusasioista vastaava komission jäsen
16.55–17.35 Jäsenten kysymykset

17.35–17.40 Komission jäsenen Reyndersin reaktiot

17.40–18.30 Demokraattisten prosessien osallistavuuden parantaminen ja kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Keskustelun vetäjät:
Antonio TAJANI, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja
Dolores MONTSERRAT, PETI-valiokunnan puheenjohtaja

Puheenvuorot:
 Francisco LUPIÁÑEZ-VILLANUEVA, Open Evidence (7 min)
 ECIT-säätiö (unionin kansalaisten oikeudet, osallistuminen ja luottamus) (7 min)

17.55–18.25 Jäsenten kysymykset

18.25–18.30 Puhujien reaktiot

****

Klo 18.30 Päätössanat
 Salla SAASTAMOINEN, oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston vt. pääjohtaja
 Antonio TAJANI, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja
 Dolores MONTSERRAT, PETI-valiokunnan puheenjohtaja


