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Työryhmät

Tehtävänmääritys

[Täysistunnon järjestämistä koskevan tausta-asiakirjan liite]

I.

A. Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin, jäljempänä ’konferenssi’, työjärjestyksen
mukaisesti konferenssin johtokunnan yhteispuheenjohtajat ehdottivat konferenssin
täysistunnolle yhdeksän temaattisen työryhmän perustamista (ks. tämän tausta-asiakirjan
liitteenä oleva ehdotettu työryhmien luettelo). Yhteispuheenjohtajat esittelivät temaattisten
työryhmien organisointia koskevan ehdotuksen 19. kesäkuuta täysistunnolle, joka tuki
ehdotusta.

B. Konferenssin johtokunnan yhteispuheenjohtajat nimeävät kunkin työryhmän puheenjohtajan
(2 Euroopan parlamentista, 2 neuvostosta, 2 komissiosta, 2 kansallisesta parlamentista,
1 Euroopan nuorisofoorumista). Työryhmien, niiden puheenjohtajien ja jäsenten luettelo
julkaistaan monikielisellä digitaalisella foorumilla.

II.

Konferenssin johtokunnan yhteispuheenjohtajat viimeistelevät työryhmien kokoonpanon
konferenssin täysistunnon eri ryhmien ehdotuksen pohjalta1 ottaen huomioon enintään kolme
jäsenten ilmaisemaa toivetta seuraavin ehdoin:

1 Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin työjärjestyksen mukaisesti.
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 Kukin konferenssin täysistunnon jäsen voi osallistua vain yhteen työryhmään2.

 Kussakin työryhmässä on oltava vähintään 40 jäsentä, ja täysistunnon eri ryhmien
väliset suhteet olisi myös otettava huomioon kussakin työryhmässä3. Eurooppalaisten
kansalaispaneelien edustajien olisi osallistuttava työryhmiin, jotka käsittelevät samoja
aiheita kuin heidän paneelinsa4.

III.

A. Työryhmät antavat panoksensa konferenssin täysistunnon keskustelujen ja ehdotusten
valmisteluun yhteisen julistuksen ja työjärjestyksen mukaisesti.

Ne keskustelevat kansallisten ja eurooppalaisten kansalaispaneelien suosituksista sekä
monikieliselle digitaaliselle foorumille jätetyistä kannanotoista, jotka liittyvät työryhmän
aiheisiin ja jotka on koottu konferenssin yhteydessä.

B. Työryhmät työskentelevät konferenssin työjärjestyksen 17 artiklan alaviitteessä 7
määritellyn yksimielisyyden pohjalta.

C. Puheenjohtaja ja esittelijä, jotka valitaan työryhmään kuuluvien eurooppalaisten
kansalaispaneelien edustajista, esittelevät työryhmän tulokset täysistunnolle.

D. Työryhmän puheenjohtajaa avustaa yhteinen sihteeristö.

2 Komission jäsenet osallistuvat työryhmiin, joissa he käsittelevät vastuualueeseensa liittyviä asioita, kuten
konferenssin työjärjestyksen 16 artiklassa määrätään.
3 Ohjeellisesti tämä tarkoittaisi seuraavaa: 12 Euroopan parlamentista ja kansallisista parlamenteista,
6 neuvostosta, 3 kansallisten kansalaispaneelien tai -tapahtumien edustajista, 2 alueiden komiteasta ja talous- ja
sosiaalikomiteasta, 1 tai 2 työmarkkinaosapuolilta, 1 kansalaisyhteiskunnasta ja 1 paikallis- ja alueviranomaisten
vaaleilla valituista jäsenistä sekä eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajia (ks. seuraava alaviite).

4 Käytännössä tämä tarkoittaa suuntaa-antavasti, että työryhmissä, joiden aiheena on ”vahvempi talous, sosiaalinen
oikeudenmukaisuus ja työllisyys”, ”koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu” ja ”digitalisaatio”, olisi oltava 6 tai
7 edustajaa eurooppalaisista kansalaispaneeleista, kun taas kaikissa muissa työryhmissä olisi oltava 10.
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IV.

A. Työryhmän puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle ajankohtina, jotka on vahvistettu osana
konferenssin täysistunnon esityslistaa5.

Jos tämä ei ole mahdollista tarvittavien logististen ja kielellisten resurssien puutteen vuoksi,
yhteispuheenjohtajat ehdottavat vaihtoehtoisia ajankohtia. Ylimääräisiä kokouksia voidaan
kutsua koolle puheenjohtajan pyynnöstä yhteisymmärryksessä johtokunnan
yhteispuheenjohtajien ja työryhmän kaikkien ryhmien kanssa.

B. Puheenjohtaja varmistaa puheajan oikeudenmukaisen jakautumisen työryhmän kaikkien
ryhmien, myös kansalaisten, kesken.

V

A. Yhteinen sihteeristö laatii kustakin työryhmän kokouksesta yhteenvedon puheenjohtajan
ohjauksessa ja työryhmän jäseniä kuullen. Se asetetaan asianmukaisesti saataville monikielisen
digitaalisen foorumin Täysistunto-sivuille.

B. Työryhmän kokouksiin voivat osallistua ainoastaan kyseiset konferenssin täysistunnon
jäsenet, yksi yhteistyökumppani työryhmän jäsentä kohti ja konferenssin yhteisen sihteeristön
henkilöstö.

C. Kaikki tämän tehtävänmäärityksen muutokset ja uusien sääntöjen lisääminen edellyttävät
konferenssin kolmen yhteispuheenjohtajan hyväksyntää.

5 Työryhmien ajankohdat eivät osu samaan aikaan täysistuntokeskustelujen tai niiden välisten taukojen kanssa.


