
Muistio Euroopan tulevaisuutta käsittelevän

konferenssin

johtokunnan neljännestä kokouksesta

Sunnuntai 9. toukokuuta 2021

Klo 12.00–13.00, Euroopan parlamentin tilat Strasbourgissa, sali R.1.1

Osallistujat: ks. osallistujaluettelo liitteessä

1. Ehdotus konferenssin työjärjestykseksi: konferenssin täysistunto – 
hyväksyminen

Guy Verhofstadt (yksi puheenjohtajista) avasi kokouksen ja esitteli esityslistan ainoan 
kohdan, konferenssin täysistunnon työjärjestyksen. Häin korosti, että 
yhteispuheenjohtajien esittämä ja sopima teksti on tasapainoinen kompromissi.

Dubravka Šuica (yksi puheenjohtajista) ilmaisi tyytyväisyytensä saavutettuun 
kompromissiin ja painotti, että se on yhteisen julistuksen hengen ja kirjaimen mukainen. 
Hän korosti, että monikielinen digitaalinen foorumi herättää jo kiinnostusta, paneelien 
perustamisprosessi on alkanut ja nyt on keskityttävä itse työhön.

Ana Paula Zacarias (yksi puheenjohtajista) korosti, että kompromissi on hyvä merkki 
toimielinten välisestä yhteistyöstä ja joustavuudesta ja että molempia tarvitaan koko 
tämän dynaamisen prosessin ajan. Hän painotti, että konferenssin olisi myös 
keskityttävä kansalaisiin, eurooppalaisten kansalaispaneelien ja kansallisten 
tapahtumien kautta. Hän kehotti ensimmäistä täysistuntoa kokoontumaan vielä tällä 
puolivuotiskaudella ja kiitti yhteistä sihteeristöä sen työstä.
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Seuranneessa lyhyessä keskustelussa osallistujat totesivat erityisesti seuraavaa:

• He panivat tyytyväisinä merkille saavutetun kompromissin ja korostivat, että se 
on hyvin tasapainoinen ja oikeudenmukainen sekä merkki toimielinten välisestä 
hyvästä yhteistyöstä.

• He totesivat, että täysistunnot ja konferenssin muut toimet on saatava käyntiin ja 
asiasisältöä koskeva keskustelu on aloitettava.

• He katsoivat, että konferenssi avaa tarvittavan keskustelun sekä kansalaisten 
kanssa että toimielinten välillä.

• Jotkut katsoivat, että alueille ja kaupungeille olisi annettava vahvempi rooli 
täysistunnossa (pyydettiin kahdeksaa lisäpaikkaa vaaleilla valituille alueiden 
edustajille ja kahdeksaa lisäpaikkaa paikallistason edustajille).

• Jotkut viittasivat täysistunnon ehdotuksia koskevan yhteisymmärryksen 
kuvaukseen ja ehdottivat, että eriävien kantojen olisi viitattava kansalaisiin 
laajemmin (eikä ainoastaan kansallisten tapahtumien tai paneelien ja 
eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajiin).

• Jotkut korostivat realististen odotusten tarvetta ja huomauttivat, että itse 
konferenssi ei voi muuttaa päätöksentekoprosessia. Jotkut painottivat, että on 
oltava kunnianhimoinen ja varmistettava, että konferenssi tuottaa todellisia 
tuloksia.

• Toiset huomauttivat erilaisten mielipiteiden kuuntelemisen tärkeydestä, ja jotkut 
korostivat, että tässä yhteydessä on toimittava rohkeasti ja nöyrästi.

• Jotkut toivat esiin hankkeen innovatiivisen luonteen, jossa yhdistyvät 
edustuksellinen ja osallistava demokratia.

Yhteispuheenjohtajat totesivat lopuksi, että työjärjestys hyväksyttiin ehdotuksen 
mukaisena. Yhteispuheenjohtajat sopivat, että voitaisiin pohtia joidenkin 
tarkkailijoiden esittämiä ehdotuksia edustuksesta ja eriävistä kannoista 
täysistunnossa sen selvittämiseksi, missä määrin ne voitaisiin ottaa huomioon 
muuttamalla työjärjestystä tulevaisuudessa.

Yhteispuheenjohtaja Verhofstadt korosti, että tämä luku sisällytetään konsolidoituun 
asiakirjaan muiden aiemmin hyväksyttyjen lukujen kanssa.

Yhteispuheenjohtajat ilmoittivat, että ensimmäinen täysistunto on määrä pitää 
19. kesäkuuta ja että seuraavan johtokunnan kokouksen ajankohta vahvistetaan 
hyvissä ajoin.

Päätöspuheenvuorossaan yhteispuheenjohtajat kiittivät kaikkia edustajia ja 
tarkkailijoita heidän tuestaan.

Yhteydenotot: Susanne Höke, yhteisen sihteeristön jäsen
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