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Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse  

kaheksanda koosoleku koondaruanne 

Laupäev, 4. detsember 2021 

11.00–12.00 kaugühenduse teel 

Osalejad: osalejate nimekiri on esitatud lisas 

Kokkuvõte ja järeldused 
 
Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse kaheksas koosolek toimus 4. detsembril 2021 
kaugühenduse teel. Juhatus kutsuti kokku lühikese etteteatamisega, et reageerida muutuvale 
epidemioloogilisele olukorrale Euroopas ja selle mõjule konverentsi eelseisva tegevuse osas. 
 
Koosolekut juhatasid ühiselt Euroopa Parlamendi liige Guy VERHOFSTADT, Sloveenia ELi 
asjade riigisekretär Gašper DOVŽAN ning komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste 
asepresident Dubravka ŠUICA. 
 
Juhatus vahetas arvamusi kavandatud Euroopa kodanike teise paneelarutelu kolmanda 
aruteluvooru üle Firenzes. Juhatus kinnitas esitatud otsuse korraldada see aruteluvoor 
Firenzes kavandatud kuupäevadel 10.–12. detsembril, järgides täielikult kehtivaid 
tervishoiumeetmeid ja tehes seda hübriidvormis. 
 
Juhatus vahetas arvamusi ka 17.–18. detsembriks kavandatud konverentsi täiskogu kolmanda 
istungi üle Strasbourgis. Juhatus otsustas selle istungi edasi lükata COVID-19 olukorra 
muutumise tõttu mitmes liikmesriigis, kuid lubada täiskogu töörühmadel korraldada oma 
koosolekuid detsembris kaugühenduse teel. 
 
 

1. Euroopa kodanike teise paneelarutelu Firenzes toimuvat kolmandat aruteluvooru 
käsitleva kavandatud otsuse heakskiitmine 
 
Koosoleku avas kaaseesistuja Gašper Dovžan, kes selgitas, et juhatus on kokku kutsutud 
eesmärgiga arutada COVID-19 olukorra mõju eelseisvale Euroopa kodanike 
paneelaruteluvoorule Firenzes ja detsembris toimuvale konverentsi täiskogu kolmandale 
istungile. Ta rõhutas, et tervisekaalutlused peavad olema kõige olulisemad, ja selgitas, et 
eesmärk on võtta vastu ühine otsus selle kohta, kas kinnitada nende ürituste toimumine 
hübriidvormis või lükata need edasi. 
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Kaaseesistuja Dubravka Šuica toonitas kiiresti muutuvat epidemioloogilist olukorda Euroopas. 
Ta tuletas meelde, et 3.–5. detsembriks kavandatud Euroopa kodanike esimese paneelarutelu 
kolmas aruteluvoor Dublinis tuli edasi lükata, eelkõige partnerinstituudi ja riiklike 
ametiasutuste nõuandel. Ta märkis, et Itaalia terviseolukord erineb Dublini omast ning et 
partnerinstituudi nõuande kohaselt on Firenzes võimalik jätkata paneelarutelu hübriidvormis, 
järgides kõiki kehtivaid tervishoiu- ja sanitaarmeetmeid. 
 
Kaaseesistuja Guy Verhofstadt leidis, et paneelarutelu tuleks jätkata, märkides Firenze 
kohalike omavalitsuste ja paneelarutelu korraldava Euroopa Ülikool-Instituudi positiivset 
hinnangut. Ta rõhutas, et hübriidvorm võimaldaks kaugosalemist nendel osalejatel, kes ei saa 
Firenzesse sõita, ning leidis, et edasilükkamine ilma selge ajakavata seaks ohtu kogu 
konverentsi. 
 
Sellele järgnenud arutelul 

 Paljud osalejad jagasid seisukohta, et paneelarutelu peaks toimuma kavandatud 
hübriidvormis, võttes arvesse kohalike omavalitsuste ja partnerite positiivset 
hinnangut ning järgides kohalikke tervishoiu- ja sanitaarmeetmeid. 

 Mõned osalejad rõhutasid, kui oluline on säilitada konverentsi tempo ja jätkata 
ajakavaga vastavalt kavandatule. 

 Teised väljendasid muret terviseolukorra halvenemise pärast eri liikmesriikides. 
 Mõned osalejad märkisid, et kaugosalemine ei anna kodanikele samasugust kogemust 

kui osalemine kohapeal. 

Kaaseesistuja Gašper Dovžan ütles kokkuvõtteks, et juhatus kinnitas kavandatud otsuse 
korraldada Euroopa kodanike teise paneelarutelu kolmas aruteluvoor Firenzes kavandatud 
kuupäevadel 10.–12. detsembril, järgides täielikult kehtivaid tervishoiumeetmeid ja tehes 
seda hübriidvormis. 
 
Kokkuvõte 
Juhatus kinnitas kavandatud otsuse korraldada Euroopa kodanike teise paneelarutelu 
kolmas aruteluvoor Firenzes kavandatud kuupäevadel 10.–12. detsembril, järgides 
täielikult kehtivaid tervishoiumeetmeid ja tehes seda hübriidvormis. 

 

2 Detsembri täiskogu istungi kavandatud päevakorra heakskiitmine 

Pärast otsust pidada teise paneelarutelu kolmas aruteluvoor 10.–12. detsembril Firenzes 
esitas kaaseesistuja Guy Verhofstadt 17.–18. detsembril toimuva konverentsi täiskogu istungi 
kavandatud päevakorra. Ta selgitas, et täiskogu istung toimub hübriidvormis ning täielikult 
järgides Prantsusmaa tervishoiu- ja sanitaarmeetmeid. Ta rõhutas, kui oluline on, et teine 
paneelarutelu esitaks oma soovitused täiskogule kohe pärast nende vastuvõtmist, ning oli 
seisukohal, et täiskogu istungi ärajätmine võib kahjustada konverentsi dünaamikat. 
 
Järgnenud arvamuste vahetuses esitasid juhatuse liikmed ja vaatlejad argumente kas täiskogu 
istungi edasilükkamise poolt (COVID-19 olukord; selle tähtsus, et iga täiskogu istungi kohta 
esitaksid oma soovitused kaks paneelarutelu; vältimaks arutelude piiratud ulatust ja 
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paneelarutelude tasakaalustamatust) või vastu (selle tähtsus, et konverents säilitaks tempo 
ja jätkaks tööd; ühe paneelarutelu soovituste käsitlemine võimaldaks keskendunumaid ja 
sisukamaid arutelusid). Mõned osalejad märkisid erinevat kogemust nende liikmete jaoks, kes 
osalevad täiskogu istungil kaugühenduse teel, leides, et füüsiline kohalolek täiskogu istungil 
on oluline osa üritusest, eelkõige kodanike jaoks. 
 
Pärast kõikide argumentide kaalumist leppis juhatus kokku, et detsembrisse kavandatud 
konverentsi täiskogu istung lükatakse edasi. Selleks et säilitada tempo ja võimaldada 
konverentsil tööd jätkata, võiksid täiskogu töörühmad kutsuda oma koosolekud kokku 
detsembris kaugühenduse teel. 
 
Kokkuvõte 
Juhatus otsustas 17.–18. detsembri konverentsi täiskogu istungi edasi lükata COVID-19 
olukorra muutumise tõttu mitmes liikmesriigis, kuid lubada täiskogu töörühmadel 
korraldada oma koosolekuid detsembris kaugühenduse teel. 

 
Kontaktandmed: Eva-Maria Poptcheva, ühissekretariaadi liige  
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EUROOPA TULEVIKU KONVERENTSI JUHATUSE KOOSOLEK 

4. detsember 2021 kell 11.00–12.00, virtuaaljuurdepääs 

OSALEJATE NIMEKIRI 
 

Roheline: kinnitatud kaugosalemine 
 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  
CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 
 
Represented by Ms Servane METZGER 

  
MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (EPP, DE) 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
OBSERVER Ms Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
 
Represented by Mr Oszkár ÖKRÖS 
State Secretary 

  
OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 

Minister for EU Affairs 
  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
Director General for European Affairs 
Secretary General a.i. 

  
OBSERVER Mr Daniel FREUND 

Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT) 
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  
OBSERVER 

(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the European Committee of the Regions 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG 
President of the European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(SGI Europe) 
Invited 

Ms Valeria RONZITTI 
Secretary General of SGI Europe 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume MCLAUGHLIN 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 
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PUUDUMISEST TEATANUD 

 

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  
OBSERVER 

 
Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Ms Sabine THILLAYE (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Jean-François RAPIN (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


