
Täiskogu teine istung
22.–23. oktoober

Lugupeetud konverentsi täiskogu liige

Tere tulemast Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu teisele istungile, mis toimub 22.–
23. oktoobril 2021 Euroopa Parlamendi ruumides Strasbourgis. 22. oktoobril 2021
korraldatakse ettevalmistavad koosolekud1 ning 23. oktoobril 2021 toimub konverentsi
täiskogu istung kell 9.00–12.30 ja 14.00–17.00.

Kui te ei ole veel täitnud veebipõhist registreerimisvormi, palume seda teha lingi
kaudu, mis saadeti teile koos kutsega. Registreerumine viib lõpule teie akrediteerimise
ja see on vajalik ka muude oluliste praktiliste aspektide kinnitamiseks.

Kui jõuate Euroopa Parlamenti, kasutage Weissi sissepääsu ja jälgige silte, mis suu-
navad vastuvõtulauda, mis asub Emilio Colombo galeriis esimesel korrusel
(Weissi hoones). Olete seal oodatud ja meie kolleegid on valmis teile edasi teed ju-
hatama. Samuti antakse teile seal (kui teil neid veel ei ole) kõik vajalikud dokumendid,
identimiskaart ja sissepääsukaart ruumidesse sisenemiseks.

Allpool leiate praktilist teavet sisaldava juhendi. Loomulikult vastame kõikidele küsi-
mustele ka vastuvõtulauas.

Ootame Teid Strasbourgi!

Euroopa tuleviku konverentsi ühissekretariaat

1 Ettevalmistavate koosolekute ajakava leiate allpool punktis 2.5.

PRAKTILINE JUHEND

Tulevik on teie
kätes



1 Toimumiskoht
Konverentsi täiskogu tuleb kokku Euroopa Parlamendi ruumides Strasbourgis. Konve-
rentsi täiskogu istungisaal („Hemicycle“) asub Louise Weissi hoones (kaardil tähista-
tud tähega H). Kaugosalemine on samuti võimalik ja sellest tuleb teada anda registreeri-
misvormil. Kaugosalemiseks registreerunud täiskogu liikmed saavad kaugosalemise
praktiliste üksikasjade kohta aegsasti täpsemat teavet.

1.1 JUURDEPÄÄS HOONETELE

Kui teil ei ole Euroopa Parlamendi sissepääsukaarti, sisenege palun Louise Weissi
sissepääsu (allée du Printemps) kaudu. Palun võtke kaasa ka kutse. Võite kasutada
De Madariaga parklat.

1.2 VASTUVÕTULAUD JA KONTORIRUUMID

Vastuvõtulaud asub Emilio Colombo galeriis Weissi hoone esimesel korrusel,
kust saate juhiseid vajalike ruumide leidmiseks, dokumendid, identimiskaardi ja sisse-
pääsukaardi. Palume konverentsi liikmetel, kellel juba on konverentsi täiskogu
eelmisest istungist olemas Euroopa Parlamendi sissepääsukaart, see kaasa
võtta. Võite meie kolleegidelt abi paluda ka muudes küsimustes. Vastuvõtulauad on
avatud neljapäeval, 21. oktoobril 2021 kell 9.00–18.00, reedel, 22. oktoobril 2021 kell
8.00–18.00 ja laupäeval, 23. oktoobril 2021 kell 8.00–10.00.



Konverentsi täiskogu istungi ajal on konverentsi liikmetel võimalik kasutada ka Eu-
roopa Parlamendi kontoriruume. Kui soovite seda võimalust kasutada, saatke palun
e-kiri aadressil commonsecretariat@futureu.europa.eu hiljemalt teisipäevaks, 19. ok-
toobriks 2021.

2 Täiskogu

2.1 KÕNEAEG

Täiskogu istung toimub 23. oktoobril 2021 Euroopa Parlamendi ruumides Stras-
bourgis kell 9.00–12.30 ja 14.00–17.00.

Täiskogu arutelude sõnavõtjate nimekirjad tuleb edastada ühissekretariaadile aad-
ressil commonsecretariat@futureu.europa.eu hiljemalt reedel, 22. oktoobril kell
12.00. Täiskogu liikmetele eraldatav kõneaeg tehakse eelnevalt aegsasti teatavaks.
Lisaks eelnevalt eraldatud kõneajale on piiratud võimalus paluda hommikuse ja pä-
rastlõunase arutelu ajal 30 sekundiks sõna koheseks reageerimiseks või küsimuste
esitamiseks füüsiliselt kohal viibivale kõnelejale (sinist kaarti tõstes). See võimalus
on kättesaadav vaid istungisaalis füüsiliselt kohal viibivatele liikmetele. Siniste kaartide
arv osaleja ja arutelu kohta edastatakse koos kõneajaga. Täiskogu liikmed leiavad ka
lisateavet selle kohta, kuidas kasutada sinist kaarti istungisaalis oma kohal olles.

Kui teil on kavas osaleda distantsilt, saadetakse teile juba varem ühenduseks vaja-
likud andmed. Meie tehnikud võtavad teiega enne konverentsi täiskogu istungi algust
ühendust, et kontrollida ühenduse toimivust.

Juhime tähelepanu sellele, et sõnavõtud peetakse istungisaali keskel asuvast kõ-
nepuldist. Sinist kaarti kasutades räägite siiski oma kohalt.

2.2 ISTEKOHTADE PAIKNEMINE

Konverentsi täiskogu istung toimub istungisaalis, nagu eespool märgitud. Istekohad
määratakse tähestikulises järjekorras. Iga konverentsi täiskogu liige saab oma iste-
koha numbri teada vastuvõtulauas. Saaliteenindajad juhatavad teid istungisaali sisse-
pääsu juurest istekohani. Kui olete istet võtnud, sisestage palun kohe oma identimis-
kaart (mille saate samuti vastuvõtulauast) kaardilugejasse. Iga liikme üks lähedane
kaastöötaja võib saada koha külastajate rõdul või arutelude jälgimise ruumis.

2.3 SUULINE TÕLGE

Täiskogu istungitel tagatakse suuline tõlge 24 ELi ametlikus keeles. See tähendab,
et saate neis keeltes kuulata ja rääkida.



2.4 DOKUMENDID

Leiate vajalikud dokumendid mitmekeelse digiplatvormi konverentsi täiskogu istungi
osa alt seitse päeva enne täiskogu istungi algust: https://futureu.europa.eu/pages/ple-
nary.

2.5 ETTEVALMISTAVAD KOOSOLEKUD

Üheksa töörühma töö toimub kahes osas: reedel, 22. oktoobril kell 11.00–13.00 ja
14.00–16.00. Töörühmade kohta saadetakse täpsemat teavet e-posti teel.

Osalejate koosolekud toimuvad neljapäeva, 21. oktoobri õhtul ja reedel, 22. oktoobril.
Osalejatele on juba eraldatud taotletud koosolekuajad ja me edastame need teile
peagi.

Fraktsioonide kohtumised toimuvad reedel, 22. oktoobril kell 18.00–20.00.

Koosoleku korraldajatel tuleb esitada osalejate arv ja nimesiltidele kantavad nimed
ning edastada teave mis tahes muude erivajaduste kohta aadressil: commonsecreta-
riat@futureu.europa.eu. Pange palun tähele, et endiselt kehtivad COVID-19 piirangud
ja ruume kasutatakse väiksema mahutavusega. Kõigist muudatustest suulise tõlke
kasutuses tuleks teatada võimalikult varakult ja suulise tõlke teenistused hindavad
neid üksikjuhtumite kaupa.

3 Praktiline teave

3.1 TERVISHOIU- JA SANITAARMEETMED EUROOPA PARLA-
MENDI RUUMIDES

Konverentsi täiskogu istungid toimuvad täielikus kooskõlas kehtivate tervishoiunõue-
tega. Euroopa Parlamendis järgitavaid tervishoiu- ja ohutusmeetmeid käsitlevad reeg-
lid on sätestatud parlamendi presidendi otsuses. Need hõlmavad eelkõige näomaski
kandmise ja sotsiaalse distantseerumise kohustust ning kehatemperatuuri mõõtmist
parlamendi hoonetesse sisenemisel. Reeglid on saadaval vastuvõtulauas.

Juhime tähelepanu sellele, et Euroopa Parlamendi hoonetes viibides, sealhulgas is-
tungisaalis oma kohalt sõna võttes, ja ka parlamendi ametiautot kasutades on ko-
hustuslik alati kanda suud ja nina katvat meditsiinilist näomaski. Meditsiinilise
näomaski kandmise kohustus ei kehti koosoleku juhatamisel, täiskogu istungisaali
eesosas asuvas kõnepuldis esinedes või üksi oma kabinetis viibides.

Palun võtke ise kaasa maskid, mis vastavad järgmistele nõuetele:

meditsiinilised näomaskid või FFP2 maskid või respiraatorid (ventiilita)



3.2 REISIMISEL KEHTIVAD REEGLID JA MEETMED

3.2.1 Strasbourgi reisimine

Soovitame tungivalt kontrollida enne saabumist Prantsusmaale reisimiseks keh-
tivaid viimaseid reegleid (võttes arvesse oma vaktsineeritust või haiguse läbipõde-
mist ja oma lähteriigi värvikoodi):

 https://reopen.europa.eu/et/map/FRA/7001

 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-fo-
reign-nationals-in-france/

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-inter-
national-travel

ELi digitaalse COVID-tõendiga on lubatud siseneda Prantsusmaale ilma lisapiirangu-
teta (testimine või karantiin), tingimusel et tõend sisaldab kas

 vaktsineerimistõendit, mis kehtib, kui on möödunud

 7 päeva kahe süstiga vaktsiinide (Pfizer/BioNTech/Comirnaty, Mo-
derna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield) teisest süstist või

 28 päeva ühe süstiga vaktsiini (Johnson & Johnson / Janssen) süstimi-
sest või

 7 päeva COVID-19 läbi põdenud inimesele tehtud vaktsiinisüstist (nõu-
tav on ainult üks süst)

või

 negatiivse tulemusega COVID-19 testi.

 Aktsepteeritakse nii PCR-testi kui ka antigeeni kiirtesti.

 Kehtivusaeg: 72 tundi (enne saabumist) PCR-testi ja 48 tundi antigeeni
kiirtesti puhul. NB! Kui saabute Küproselt, Kreekast, Maltalt, Hispaa-
niast, Madalmaadest või Portugalist, tuleb test teha vähem kui 24 tundi
enne lendu;

või



 PCR-testi või antigeeni kiirtesti positiivset tulemust, mis on 11 päeva kuni
6 kuud vana ja tõendab COVID-19 nakkuse läbipõdemist.

Isegi kui Teil on ELi digitaalne COVID-tõend, peate täitma kinnitatud avalduse, mille
leiate siit: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-in-
ternational-travel.

3.2.2 Strasbourgist lahkudes

Strasbourgist lahkumisel kehtivad erisugused reeglid sõltuvalt sellest, kuhu te suun-
dute. Euroopa Komisjoni veebisaidil https://reopen.europa.eu/en/ antakse ülevaade
tervishoiu olukorrast ELi riikides, tuginedes Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa
Keskuse andmetele. Samuti leiab sealt teavet mitmesuguste kehtivate piirangute
kohta, sealhulgas reisijate karantiini- ja testimisnõuete kohta.

3.2.3 COVIDi testimiskeskus

Konverentsiliikmetele ja töötajatele, kes vajavad reisimiseks PCR testi, on reedel,
22. oktoobril kl 13.00–17.00 avatud testimiskeskus. Testimiskeskus asub WEISSi
hoone kolmandal korrusel istungisaali kõrval kanalialal ruumis C03101. Vt korrusep-
laani:



3.3 PRANTSUSMAAL KEHTIVAD TERVISHOIUNÕUDED

Pange tähele, et COVID-tõendi (pass sanitaire) esitamine on kohustuslik restoranides,
baarides ja kohvikutes einestamiseks, seda nii sees kui ka väljas (sh terrassil teenin-
damiseks), kuid mitte toidu kaasa ostmisel. See ei kehti Euroopa Parlamendis asuva-
tes toitlustuskohtades.

Palun kontrollige viimaseid sanitaarmeetmeid Prantsusmaal (maskide katmine, CO-
VID-tõend, füüsilise ja sotsiaalse distantsi hoidmine):

 https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/6001

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19

3.4 TOITLUSTAMINE

Avatud on järgmised toitlustusasutused, mis pakuvad mitmekesist toiduvalikut ja kaa-
saostmisvõimalust:

Neljapäev, 21. oktoober

‒ Lillebaar on avatud kell 8.00–21.00 kohvikuna, õhtul serveeritakse ka sooja
toitu.

Reede, 22. oktoober

‒ Lillebaar on avatud kell 8.00–21.00 kohvikuna, õhtul serveeritakse sooja toitu.

‒ Iseteenindusrestoran ja selle terrass on avatud kell 11.45–15.00; pakutakse
sooja ja külma toitu, eelroogi ja magustoite.

‒ Parlamendiliikmete restoran / salong on avatud õhtusöögiks vähemalt 10-
liikmelistele rühmadele kell 18.30–21.00. Kohad tuleb 24 tundi ette reservee-
rida.

Laupäev, 23. oktoober

‒ Lillebaar on avatud kell 8.00–18.00 kohvikuna.

‒ Parlamendiliikmete baar on avatud kell 8.00–17.30 kohvikuna.

‒ Iseteenindusrestoran ja selle terrass on avatud kell 11.45–15.00; pakutakse
sooja ja külma toitu, eelroogi ja magustoite.

‒ Parlamendiliikmete restoran / salong on avatud lõunasöögiks vähemalt 10-
liikmelistele rühmadele kell 11.45–15.00. Kohad tuleb 24 tundi ette reservee-
rida.

Abi saamiseks võtke ühendust järgmisel aadressil:

INLO.Restauration@europarl.europa.eu



3.5 JUURDEPÄÄSETAVUS

Euroopa Parlamendi hooned on puuetega inimestele täielikult juurdepääsetavad.

Andke palun veebis registreerudes oma erivajadusest teada ja meie talitused teevad
kõik selleks, et teid võimalikult hästi vastu võtta.

3.6 TRANSPORT

3.6.1 Strasbourgis

Strasbourgis saab hõlpsasti ringi liikuda ühistranspordiga ja jalgsi. Parlamendi
Louise Weissi sissepääsu eest väljub regulaarselt tramm kesklinna suunas. Samuti
on olemas ulatuslik bussivõrk ja bussipeatus on Winston Churchilli sissepääsu lähe-
dal. Lisateavet Strasbourgi ühistranspordisüsteemi kohta leiate aadressilt
https://www.cts-strasbourg.eu/en/. Euroopa Parlamendi sissepääsude juures on vaja-
duse korral võimalik võtta ka takso.

Konverentsi täiskogu liikmena võite Strasbourgis parlamenti ja sealt tagasi sõitmiseks
kasutada Euroopa Parlamendi ametiautosid (kui need on vabad). Broneeringuid
saab teha autotellimiskeskuse kaudu eelistatavalt e-posti teel: cofe.inlotrans-
port@europarl.europa.eu, otse Churchilli fuajees või telefoni teel: +32 2 28 41000.

Kõik broneeringud tuleb teha vähemalt kaks tundi enne soovitud sõiduaega. Kogu
sõidu ajal tuleb täita sotsiaalse distantseerumise nõuet, mis on 1,5 meetrit. Praktikas
tähendab see, et ametiautona kasutatavas sõiduautos tohib korraga olla ainult üks
reisija ja minibussis kaks reisijat.

Saatvad töötajad ei saa seda teenust kasutada.

3.6.2 Ühendus lennujaamadega

Strasbourgi lennujaamast sõidab rong Strasbourgi 8 minutiga. Vt lisateavet sõi-
duplaanide ja piletite kohta:

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html

Strasbourgi lennujaama ja Euroopa Parlamendi vaheliseks sõiduks saab broneerida
ka parlamendi ametiautosid (kui need on vabad). Broneeringud tuleks teha hiljemalt
eelmisel päeval kell 20.00. See teenus on ette nähtud ainult täiskogu liikmetele.

Lisaks pakub Strasbourgi linn täiskogu liikmetele transfeeriteenust kas auto või bus-
siga (sõltuvalt soovijate arvust) ja seejuures järgitakse täielikult kehtivaid sani-
taarnorme. Transfeeri pakutakse järgmistes lennujaamades:

 Baden-Karlsruhe: www.badenairpark.de – saabuvate lendude saal
 Stuttgart: www.flughafen-stuttgart.de – terminal 1/ teine korrus / infopunkt A
 Frankfurt am Main: www.frankfurt-airport.de – terminal 1 / B-saal / uks 4 /

vastuvõtulaua („Welcome Centre“) kõrval



 Basel-Mulhouse: www.euroairport.com – Prantsusmaa poolel asuv saabu-
vate lendude saal

Broneerimine toimub aadressil: transport-europe@strasbourg.eu. Broneeringu kinni-
tus saadetakse Teile e-posti teel.

Kui soovite selle teenuse kohta lisateavet, võtke palun ühendust Strasbourgi linna
transporditalitusega:

 tel + 33 (0)3 68 98 77 03

 e-post: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu või transport-europe@stras-
bourg.eu

3.7 STRASBOURGI LINNA INFOLAUD

Täiskogu istungi ajal reedel ja laupäeval on teie teenistuses Strasbourgi linna mees-
kond, et vastata kõikidele küsimustele Strasbourgi ja Alsace’i kohta.

Asukoht: WEISSi hoone, esimene korrus, kabinet T01073 ja reedel ja CHURCHILLi
hoone fuajee.

3.8 MAJUTUS

Kui vajate Strasbourgi istungite ajal hotellituba või majutust, võite kasutada Euraccueil
teenust. Telefon: (+33-0) 3 8852 2838. E-post: euraccueil@otstrasbourg.fr

Kui otsustate jääda hotelli Kehlis (Saksamaal) või selle ümbruses, peate võtma ar-
vesse Saksamaal kohaldatavaid COVID-19 ennetamise reegleid. Saksamaale sise-
nemise reeglite kohta leiate teavet Saksamaa välisministeeriumi veebilehel:
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268

Soovitame valitud hotelliga ka ise ühendust võtt ja täpsustada, milliseid nõudeid tuleb
hotellis peatumiseks täita (ELi digitaalne COVID-tõend, eelnev testimine jne).


