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Muistio Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin  

johtokunnan kahdeksannesta kokouksesta 

Lauantai 4. joulukuuta 2021 

klo 11.00–12.00, etäkokous 

Osallistujat: ks. osallistujaluettelo liitteessä 

Tiivistelmä ja päätelmät: 
 
Euroopan tulevaisuuskonferenssin johtokunta piti kahdeksannen kokouksensa 4. joulukuuta 
2021 verkossa. Johtokuntaa pyydettiin lyhyellä varoitusajalla tarkastelemaan 
epidemiatilanteen kehittymistä Euroopassa ja sen vaikutuksia konferenssin tuleviin toimiin. 
 
Kokouksen yhteispuheenjohtajina toimivat Euroopan parlamentin jäsen Guy VERHOFSTADT, 
Slovenian EU-asioista vastaava valtiosihteeri Gašper DOVŽAN sekä demokratiasta ja 
väestökehityksestä vastaava komission varapuheenjohtaja Dubravka ŠUICA. 
 
Johtokunta keskusteli Firenzeen suunnitellusta eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 
kolmannesta istunnosta. Johtokunta hyväksyi ehdotetun päätöksen paneelin pitämisestä 
Firenzessä suunnitellusti 10.–12. joulukuuta hybridimuodossa ja noudattaen kaikilta osin 
voimassa olevia terveystoimenpiteitä. 
 
Johtokunta keskusteli myös konferenssin täysistunnon kolmannesta kokouksesta, joka oli 
määrä pitää 17.–18. joulukuuta Strasbourgissa. Johtokunta päätti lykätä konferenssin 
täysistunnon kokousta useiden jäsenvaltioiden covid-19-tilanteen perusteella mutta antoi 
täysistunnon työryhmille mahdollisuuden järjestää kokouksensa joulukuussa etänä. 
 
 

1. Firenzessä pidettyä eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 kolmatta istuntoa koskevan 
päätösluonnoksen hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja Gašper Dovžan avasi kokouksen ja ilmoitti, että johtokunta oli kutsuttu koolle 
keskustelemaan covid-19-tilanteen vaikutuksista eurooppalaisen kansalaispaneelin tulevaan 
Firenzen istuntoon ja konferenssin täysistunnon kolmanteen kokoukseen joulukuussa. Hän 
korosti, että terveysnäkökohdat on pantava kaikessa toiminnassa etusijalle, ja totesi, että 
tavoitteena on tehdä yhteinen päätös siitä, järjestetäänkö kyseiset tapahtumat 
hybridimuodossa vai lykätäänkö niitä. 
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Puheenjohtaja Dubravka Šuica selvitti nopeasti muuttuvaa epidemiatilannetta Euroopassa. 
Hän palautti mieleen, että eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 kolmatta istuntoa, joka oli 
tarkoitus pitää Dublinissa 3.–5. joulukuuta, jouduttiin lykkäämään kumppani-instituutin ja 
kansallisten viranomaisten neuvojen perusteella. Hän totesi, että Italian terveystilanne 
poikkeaa Dublinin tilanteesta ja että kumppani-instituutin mukaan Firenzen istunto on 
mahdollista järjestää hybridimuodossa noudattaen kaikkia voimassa olevia 
terveystoimenpiteitä. 
 
Puheenjohtaja Guy Verhofstadt kannatti paneelin istunnon järjestämistä ottaen huomioon 
Firenzen paikallisviranomaisten ja paneelin isäntänä toimivan yliopistollisen Eurooppa-
instituutin myönteisen tilannearvion. Hän korosti, että hybridimuodon ansiosta istuntoon 
voisivat osallistua myös ne henkilöt, jotka eivät pääse matkustamaan Firenzeen. Hänen 
mukaansa lykkääminen ilman selkeää aikataulua vaarantaisi koko konferenssin. 
 
Tämän jälkeen käydyssä keskustelussa 
 

• useat osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että paneelin istunto olisi järjestettävä 
ehdotetun mukaisesti hybridimuodossa ottaen huomioon paikallisviranomaisten ja 
kumppanien myönteinen tilannearvio ja noudattaen paikallisia terveys- ja 
suojatoimenpiteitä; 

• jotkut osallistujat korostivat, että on tärkeää pitää konferenssi käynnissä ja edetä 
aikataulun mukaisesti; 

• jotkut osallistujat ilmaisivat huolensa terveystilanteen heikkenemisestä eri 
jäsenvaltioissa; 

• jotkut osallistujat huomauttivat, että kansalaiset eivät saa etäosallistumisesta 
samanlaista kokemusta kuin osallistumisesta itse kokouspaikalla. 

Puheenjohtaja Gašper Dovžan totesi lopuksi, että johtokunta hyväksyi ehdotetun päätöksen 
eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 kolmannen istunnon pitämisestä Firenzessä 
suunnitellusti 10.–12. joulukuuta hybridimuodossa ja noudattaen kaikilta osin voimassa 
olevia terveystoimenpiteitä. 
 
Päätelmä: 
Johtokunta hyväksyi ehdotetun päätöksen eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 kolmannen 
istunnon pitämisestä Firenzessä suunnitellusti 10.–12. joulukuuta hybridimuodossa ja 
noudattaen kaikilta osin voimassa olevia terveystoimenpiteitä. 

 
2. Joulukuun täysistunnon esityslistaluonnoksen hyväksyminen 

Kun päätös paneelin 2 kolmannen istunnon järjestämisestä Firenzessä 10.–12. joulukuuta oli 
tehty, puheenjohtaja Guy Verhofstadt esitteli 17.–18. joulukuuta pidettävän konferenssin 
täysistunnon kokouksen esityslistaluonnoksen. Hän ilmoitti, että täysistunto pidetään 
hybridimuodossa noudattaen täysin Ranskassa voimassa olevia terveystoimenpiteitä. Hän 
korosti, että paneelin 2 on tärkeää esittää suosituksensa täysistunnolle heti niiden 
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hyväksymisen jälkeen, ja katsoi, että konferenssin dynamiikka vaarantuu, jos täysistuntoa ei 
järjestetä. 
 
Tämän jälkeen käydyssä keskustelussa johtokunnan jäsenet ja tarkkailijat esittivät 
perusteluja joko täysistunnon lykkäämisen puolesta (covid-19-tilanne ja sen tärkeys, että 
kaksi paneelia esittää suosituksensa kullekin täysistunnolle, jotta vältetään suppea 
keskustelu ja paneelien välinen epätasapaino) tai sitä vastaan (konferenssin on tärkeää 
pysyä käynnissä ja jatkaa työtään, lisäksi vain yhden paneelin suositusten käsittely 
mahdollistaisi kohdennetumman ja tarkoituksenmukaisemman keskustelun). Jotkut 
osallistujat panivat merkille, että etäyhteyden välityksellä täysistuntoon osallistuvien 
jäsenten kokemus on erilainen, ja katsoivat, että fyysinen läsnäolo täysistunnossa on tärkeä 
osa erityisesti kansalaisten osallistumista. 

Punnittuaan esitettyjä perusteluja johtokunta päätti lykätä joulukuun konferenssin 
täysistunnon järjestämistä. Täysistunnon työryhmät voisivat pitää kokouksensa joulukuussa 
etäyhteydellä, jotta konferenssi voisi jatkaa työtään. 
 

Päätelmä: 

Johtokunta päätti lykätä 17.–18. joulukuuta pidettäväksi suunniteltua konferenssin 
täysistunnon kokousta useiden jäsenvaltioiden covid-19-tilanteen vuoksi mutta antoi 
täysistunnon työryhmille mahdollisuuden järjestää kokouksensa joulukuussa etänä. 

 

Yhteydenotot: Eva-Maria Poptcheva, yhteisen sihteeristön jäsen 
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

4 December 2021, 11.00-12.00, virtual access 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Green : confirmed remote presence 

 

 

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 
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Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 
  

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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EXCUSED 

 

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 

 


