
Euroopa kodanike paneelarutelud on Euroopa tuleviku teemalise konverentsi oluline 
osa – murrangulise tähtsusega aruteludemokraatia vorm Euroopa Liidus.

Paneelarutelud annavad kodanikele suurema rolli liidu tulevaste poliitikameetmete 
ja eesmärkide kujundamisel. 800 kodanikust koosnev esinduslik valim saab kokku 
ja arutab Euroopa tulevikku eesmärgiga koostada poliitilised soovitused konverentsi 
digitaalsel mitmekeelsel platvormil käsitletud peamiste teemade kohta.

Neid soovitusi võetakse koos konverentsi arutelutega arvesse järelmeetmetes.

.

Kes osalevad paneelaruteludes?

• 4 paneeli, millest igaühes osaleb 200 juhuslikult valitud kodanikku 
27 liikmesriigist

• Osalejad esindavad ELi mitmekesisust geograafilise päritolu, soo, 
vanuse, sotsiaal-majandusliku tausta ja haridustaseme osas

• 1/3 noori (vanuses 16–25) igas paneelis

https://futureu.europa.eu

Euroopa kodanike paneelarutelud
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Ütle sõna sekka

http://online multilingual digital platform
https://futureu.europa.eu/?locale=et


väärtused, õigused, 
õigusriik, demokraatia, 
julgeolek; (24-26/09;  
12-14/11; 10-12/12)

kliimamuutused, 
keskkond/tervishoid; 
(1-3/10; 19-21/11; 
7-9/01/2022)

• 4 paneeli, mis hõlmavad eri teemasid, võimaldavad alt-üles põhimõtet järgivat 
arutelu järgmistel teemadel: 

EL maailmas / ränne.  
(15-17/10; 26-28/11;  
14-16/01/2022)

Mida arutatakse?

Millal ja kuidas arutelud toimuvad?

3 vähemalt  
kahepäevast istungit 

iga paneeli kohta 
(september 2021 – 

jaanuar 2022)

Kohapeal toimuvad 
üritused & veebipõhised 

üritused, sõltuvalt 
COVID-19 olukorrast

Mitmekeelsed paneelid 
(kõik 24 ELi ametlikku 
keelt paneeli täiskogu 

istungitel)

tugevam majandus, 
sotsiaalne õiglus, 
töökohad/haridus, 
noored, kultuur, sport/
digiüleminek; (17-19/09; 
5-7/11; 3-5/12)



Millised on paneelide arutelude tulemused?

• Paneelid arutavad digitaalse platvormi kaudu kogutud arvamusi. Nad koostavad 
soovitused, mille põhjal liit saab võtta järelmeetmeid. Neid soovitusi arutatakse 
konverentsi täiskogu istungil.

• 80 esindajat Euroopa kodanike paneelaruteludelt tutvustavad oma arutelude 
tulemusi teistele täiskogu istungil osalejatele ja arutavad neid koos nendega. Üks 
kolmandik kodanike paneelaruteludel osalejatest on nooremad kui 25aastased.

• Paneelaruteludel osalejaid hoitakse kursis soovituste alusel võetavate 
järelmeetmetega. Kogu protsessi lõpus toimub tagasisidet käsitlev üritus.   
 

Paneelide tegevust saate jälgida digiplatvormil  
https://futureu.europa.eu.
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