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Radne skupine

Mandat

[Prilog dokumentu za raspravu o organizaciji plenarne skupštine]

I.

A. U skladu s Poslovnikom Konferencije o budućnosti Europe (u daljnjem tekstu
„Konferencija”), supredsjedatelji izvršnog odbora Konferencije predložili su plenarnoj
skupštini Konferencije da se uspostavi devet tematskih radnih skupina (vidi predloženi popis
radnih skupina u Prilogu ovom dokumentu za raspravu). Supredsjedatelji su 19. lipnja prijedlog
o organizaciji tematskih radnih skupina predstavili plenarnoj skupštini, koja ga je podržala.

B. Supredsjednici izvršnog odbora Konferencije imenovat će predsjednika svake radne skupine
(dva za Europski parlament, dva za Vijeće, dva za Komisiju, dva za nacionalne parlamente,
jedan za Europski forum mladih). Popis radnih skupina, njihovih predsjednika i članova
objavljuje se na višejezičnoj digitalnoj platformi.

II.

Sastav radnih skupina finalizirat će supredsjedatelji izvršnog odbora Konferencije na temelju
prijedloga sastavnih dijelova plenarne skupštine Konferencije1 uzimajući pritom u obzir do tri
preferencije koje su iznijeli članovi u skladu sa sljedećim uvjetima:

1 Kako je definirano u Poslovniku Konferencije o budućnosti Europe.



2

 svaki član plenarne skupštine Konferencije moći će sudjelovati u samo jednoj radnoj
skupini2;

 svaka radna skupina imat će najmanje 40 članova i u svakoj bi radnoj skupini trebali
biti razmjerno zastupljeni različiti dijelovi plenarne skupštine3. Predstavnici europskih
panela građana i građanki trebali bi sudjelovati u radnim skupinama koje se bave istim
temama kojima se bave i njihovi paneli4.

III.

A. Radne skupine daju svoj doprinos pripremi rasprava i prijedloga plenarne skupštine
Konferencije u skladu sa zajedničkom izjavom i Poslovnikom.

To čine kroz rasprave o preporukama relevantnih nacionalnih i europskih panela građana i
građanki te o doprinosima na višejezičnoj digitalnoj platformi u vezi s temama radne skupine
prikupljenima u okviru Konferencije.

B. Radne skupine djeluju na temelju konsenzusa, kako je utvrđeno u bilješci 7. članka 17.
Poslovnika Konferencije.

C. Zaključke radne skupine plenarnoj skupštini predstavljaju predsjednik i glasnogovornik, koji
se biraju među predstavnicima europskih panela građana i građanki iz radne skupine.

D. Predsjedniku radne skupine u radu pomaže zajedničko tajništvo.

2 Članovi Europske komisije sudjelovat će u radnim skupinama kada procijene da će se raspravljati o pitanjima
relevantnima za njihov portfelj, kako je predviđeno člankom 16. Poslovnika Konferencije.

3 Primjerice, to bi značilo sljedeće: 12 za Europski parlament i nacionalne parlamente, šest za Vijeće, tri za
predstavnike nacionalnih panela građana i građanki ili događanja, po dva za Odbor regija i Gospodarski i socijalni
odbor, jedan ili dva za socijalne partnere, jedan za civilno društvo i jedan za izabrane članove lokalnih i regionalnih
vlasti te predstavnike europskih panela građana i građanki (vidi sljedeću bilješku).

4 To u praksi znači da bi u radnim skupinama koje se bave temama „snažnije gospodarstvo, socijalna pravda, radna
mjesta”, „obrazovanje, mladi, kultura, sport” i „digitalna transformacija” trebalo biti šest ili sedam predstavnika
iz europskih panela građana i građanki, dok bi ih u svim drugim radnim skupinama bilo deset.
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IV.

A. Predsjednik radne skupine sastanke saziva tijekom termina navedenih u dnevnom redu
plenarne skupštine Konferencije5.

Ako to nije moguće zbog neraspoloživosti potrebnih logističkih i jezičnih resursa,
supredsjedatelji predlažu alternativne termine. Dodatni sastanci mogu se sazvati na zahtjev
predsjednika u dogovoru sa supredsjedateljima izvršnog odbora i sa svim sastavnim dijelovima
radne skupine.

B. Predsjednik osigurava da je vrijeme za izlaganje pravedno raspodijeljeno među svim
sastavnim dijelovima radne skupine, uključujući građane.

V.

A. Zajedničko tajništvo priprema sažeti zapisnik sa svakog sastanka radne skupine pod
vodstvom predsjednika i uz savjetovanje s članovima radne skupine. Zapisnici će biti
pravodobno dostupni u dijelu višejezične digitalne platforme koji se odnosi na plenarnu
skupštinu.

B. Sudjelovanje na sastancima radnih skupina ograničeno je na članove plenarne skupštine
Konferencije iz te skupine, jednog suradnika po članu radne skupine i osoblje zajedničkog
tajništva Konferencije.

C. Za svaku daljnju izmjenu ovog mandata i dodavanje novih pravila potrebna je suglasnost
triju supredsjedatelja Konferencije.

5 Termini radnih skupina neće se podudarati s plenarnim raspravama ili stankama između njih.


