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Europaparlamentet
2019–2024

Utskottet för rättsliga frågor
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Utskottet för konstitutionella frågor
Utskottet för framställningar

FÖRSLAG TILL PROGRAM

JURI-, LIBE-, AFCO och PETI-utskottens 
gemensamma utfrågning
Unionsmedborgarskap: 

Egenmakt, inkludering, deltagande

Torsdagen den 29 oktober 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli 1G3
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Program

13.45–14.05 Inledningsanförande av:
 Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, ordförande för utskottet för rättsliga frågor (JURI)
 Maite PAGAZAURTUNDÚA, vice ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och 

rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
 Antonio TAJANI, ordförande för utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
 Dolors MONTSERRAT, ordförande för utskottet för framställningar (PETI)

FÖRSTA PANELDISKUSSIONEN 

Unionsmedborgarskap som ett konkret värde för gemene man, inbegripet under covid-
19-pandemin

Kl. 14.05–15.45

Mål:
 - Öka medvetenheten om de rättigheter, skyldigheter och plikter som följer av 
unionsmedborgarskapet och om möjligheten att överklaga när de inte respekteras.
- Se till att EU-medborgarna kan utöva sina rättigheter som EU-medborgare i praktiken. 
Göra det möjligt att utöva rätten till fri rörlighet i EU
     - genom att stärka det civilrättsliga samarbetet och digitaliseringen av tillgången till rättslig 
prövning,
     - genom att ta itu med de nuvarande utmaningarna för den fria rörligheten inom och mellan 
medlemsstaterna
- Främja alla EU-medborgares integration i EU genom att bekämpa diskriminering. 
- Framtiden för konsulärt skydd

Moderatorer: 
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, JURI-utskottets ordförande
Maite PAGAZAURTUNDÚA, LIBE-utskottets vice ordförande

Följande yttrade sig: 
 Assya KAVRAKOVA, direktör för European Citizen Action Service (10 min.).

 Europeiska ungdomsforumet (10 min.)

 Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA, chefsrådgivare i frågor om efterlevnad av stadgan 
vid Europeiska ombudsmannens kontor (10 min.)

 Steen ILLEBORG, Europeans Throughout the World (10 min.)

Kl. 14.45–15.30 Frågestund med ledamöterna

Kl. 15.30–15.40 Synpunkter från talarna

Kl. 15.40–15.45 Avslutande kommentarer av JURI-utskottets ordförande Vázquez Lázara och 
LIBE-utskottets vice ordförande Pagazaurtundúa

*****
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ANDRA PANELDISKUSSIONEN 

Främjande av delaktighet i demokratiska processer och medborgarnas egenmakt
Kl. 16.45–18.45

- Mål: 
- Förbättra tillgängligheten för valet till Europaparlamentet. 
- Reformera den europeiska vallagen – bidrag till ett gediget och verkligt europeiskt EU-

medborgarskap
- Berövande av rösträtt i samband med rätten till fri rörlighet i EU
- Utforska metoder för distansröstning och onlineverktyg som kan underlätta elektroniskt 

demokratiskt deltagande.
- Covid-19-pandemins inverkan på utövandet av rösträtt och säkerställandet av fria och 

rättvisa val samt en rättvis demokratisk debatt
- Rätten att inge framställningar som ett bidrag till EU:s lagstiftningsarbete 

Kl. 16.45–16.55 Huvudanförande – Didier REYNDERS, kommissionsledamot med ansvar 
för rättsliga frågor
Kl. 16.55–17.35 Frågestund med ledamöterna

Kl. 17.35–17.40 Synpunkter från kommissionsledamot Reynders

Kl. 17.40–18.30 Främjande av delaktighet i demokratiska processer och medborgarnas 
egenmakt

Moderatorer: 
Antonio TAJANI, AFCO-utskottets ordförande
Dolores MONTSERRAT, PETI-utskottets ordförande

Följande yttrade sig:
 Francisco LUPIÁÑEZ-VILLANUEVA, Open Evidence (7 min.)
 ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust) 

(7 min.)

Kl. 17.55–18.25 Frågestund med ledamöterna

Kl. 18.25–18.30 Synpunkter från talarna 

****

Kl. 18.30 Avslutande kommentarer
 Salla SAASTAMOINEN, tillförordnad generaldirektör, GD JUST
 Antonio TAJANI, AFCO-utskottets ordförande
 Dolores MONTSERRAT, PETI-utskottets ordförande


