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Delovne skupine

Pravilnik

[Priloga k dokumentu za razpravo o organizaciji plenarnih zasedanj]

I.

A. V skladu s poslovnikom konference o prihodnosti Evrope (v nadaljevanju: konferenca) so
sopredsedniki izvršnega odbora konference na plenarnemu zasedanju konference predlagali, da
se ustanovi devet tematskih delovnih skupin (glej predlagani seznam v prilogi k temu
dokumentu za razpravo). Sopredsednika sta 19. junija predstavila predlog o organizaciji
tematskih delovnih skupin plenarni skupščini, ki ga je podprla.

B. Sopredsednika izvršnega odbora konference bosta imenovala predsednika vsake delovne
skupine (dva iz Evropskega parlamenta, dva iz Sveta, dva iz Komisije, dva iz nacionalnih
parlamentov, enega iz Evropskega mladinskega foruma). Seznam delovnih skupin, njihovih
predsednikov in članov se objavi na večjezični digitalni platformi.

II.

Članstvo v delovnih skupinah bosta dokončno pripravila sopredsednika izvršnega odbora
konference na predlog sestavnih delov plenarnega zasedanja konference1 in upoštevajoč vsaj
tri želje članov v skladu z naslednjimi pogoji:

 Vsak član plenarne skupščine konference bo lahko sodeloval le v eni delovni skupini2.

1 V skladu s poslovnikom konference o prihodnosti Evrope.

2 Člani Evropske komisije bodo sodelovali v delovnih skupinah, kadar bodo razpravljale o zadevah, povezanih z
njihovim resorjem.
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 Vsaka delovna skupina bo imela najmanj 40 članov, v vsaki od njih pa bi se morala
odražati tudi razmerja med različnimi sestavnimi deli plenarnega zasedanja 3 .
Predstavniki okroglih miz evropskih državljanov bi morali sodelovati v delovnih
skupinah, ki bodo obravnavale iste teme, kot so jih obravnavali na okroglih mizah.4

III.

A. Delovne skupine prispevajo k pripravi razprav in predlogov za plenarno zasedanje
konference v skladu z določili skupne izjave in poslovnika.

Razpravljale bodo o priporočilih, ki so jih oblikovale nacionalne okrogle mize in mize
evropskih državljanov, ter o prispevkih glede večjezične digitalne platforme v zvezi s temami
delovne skupine, ki so bile obravnavane v okviru konference.

B. Delovne skupine delujejo na podlagi soglasja, kakor je opredeljeno v opombi 7 člena 17
poslovnika konference.

C. Predsednik in govornik, ki bosta izbrana med predstavniki okroglih miz evropskih
državljanov v delovni skupini, bosta na plenarnem zasedanju predstavila ugotovitve delovne
skupine.

D. Predsedniku delovne skupine bo pomagal skupni sekretariat.

3 To bi okvirno pomenilo naslednje: 12 iz Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, šest iz Sveta, trije
predstavniki nacionalnih okroglih miz državljanov ali dogodkov, po dva iz Odbora regij in Ekonomsko-socialnega
odbora, en ali dva predstavnika socialnih partnerjev, en predstavnik civilne družbe in en izvoljeni član lokalnih in
regionalnih organov ter predstavniki okroglih miz evropskih državljanov (glej opombo spodaj).

4 Dejansko to pomeni, da bi morale imeti delovne skupine, ki obravnavajo teme „Močnejše gospodarstvo,
družbena pravičnost, delovna mesta“, „Izobraževanje, mladi, kultura, šport“ in „Digitalna preobrazba“, vsaj šest
ali sedem predstavnikov okroglih miz evropskih državljanov, druge skupine pa bi jih morale imeti vsaj deset.
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IV.

A. Predsednik delovne skupine bo skliceval sestanke po urniku, določenem na dnevnem redu
plenarnega zasedanja konference.5

Če to ne bo mogoče zaradi pomanjkanja potrebnih logističnih in jezikovnih virov, bosta
sopredsednika predlagala nadomestni urnik. Dodatne seje se lahko skličejo na zahtevo
predsednika v dogovoru s sopredsednikoma izvršilnega odbora in z vsemi deli delovne skupine.

B. Predsednik bo zagotovil, da bo čas za govore enakovredno razporejen med vse dele delovne
skupine, vključno z državljani.

V

A. Skupni sekretariat pripravi povzetek zapisnika sej vsake delovne skupine pod vodstvom
predsednika in v posvetovanju s člani delovne skupine. Zapisnik bo na voljo v oddelku za
plenarna zasedanja večjezične digitalne platforme.

B. Sej delovne skupine se bodo lahko udeležili le člani plenarne skupščine konference, po en
sodelavec vsakega člana delovne skupine ter osebje skupnega sekretariata konference.

C. Za vsako nadaljnjo spremembo tega pravilnika in dodajanje novih pravil je potrebno soglasje
treh sopredsednikov konference.

5 Urnik delovnih skupin ne bo sovpadal s plenarnimi razpravami ali odmori med njimi.


