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Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse üheksanda koosoleku koondaruanne 

 

Teisipäev, 5. aprill 2022 

11.00–12.30, Euroopa Parlament (ruum R3.1, hübriidkoosolek) 

Osalejad: osalejate nimekiri on esitatud lisas. 

Kokkuvõte ja järeldused 
 
Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse üheksas koosolek toimus 5. aprillil 2022 hübriidvormis. 
Koosolekut juhatasid ühiselt Euroopa Parlamendi liige Guy VERHOFSTADT, Prantsusmaa ELi 
asjade riigisekretär Clément BEAUNE ning komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste 
asepresident Dubravka ŠUICA. 
 
Juhatus kinnitas konverentsi täiskogu 8.–9. aprilli istungi päevakorra. 
 
Juhatus kinnitas konverentsi muudetud ajakava, sealhulgas konverentsi täiskogu täiendava 
istungi toimumise 29.–30. aprillil. Samuti kinnitas juhatus, et 2022. aasta sügisel toimub 
kodanikele tagasiside andmise üritus, milles osalevad Euroopa Parlament, ELi nõukogu ja 
Euroopa Komisjon. 
 
Lõpetuseks selgitasid kaaseesistujad juhatusele konverentsi protsessi nii enne 9. maid 
(kodanike paneelarutelude soovituste vormistamine täiskogu ettepanekuteks, eelkõige mis 
puudutab töörühmade rolli ja seda, kuidas konsensust täiskogu istungil hinnatakse) kui ka 
pärast 9. maid (ELi institutsioonide poolt konverentsi lõpptulemuste suhtes võetavad 
järelmeetmed, mida iga institutsioon teeb oma pädevuste piires ja kooskõlas 
aluslepingutega). 
 

1. 8.–9. aprilli 2022. aasta täiskogu istungi kavandatud päevakorra kinnitamine 

Selle päevakorrapunkti raames toimunud arutelu juhatas Dubravka Šuica (kaaseesistuja). Ta 
rõhutas, et täiskogu istungi füüsiline toimumine peaks näitama otsusetegijate suurt 
pühendumust, tagades suurema kohaloleku istungisaalis. Ühe töörühma eesistujate taotlusel 
selgitati, et väga erandlikel juhtudel võib korraldada rohkem töörühma koosolekuid, kui sellise 
otsuse teevad eesistuja ja kõneisik. 
 
Teatati, et täiskogu arutelude järjekorda käsitlevat teavet levitatakse kohe pärast juhatuse 
koosolekut. 
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Kokkuvõte 

Juhatus kinnitas konverentsi täiskogu 8.–9. aprilli istungi päevakorra. 

 

2. Konverentsi muudetud ajakava kinnitamine 

Seda päevakorrapunkti käsitlevat arutelu juhatas Guy Verhofstadt (kaaseesistuja), kes märkis, 
et ajakava sisaldab nüüd konverentsi täiskogu täiendavat istungit 29.–30. aprillil. See täiskogu 
istung peaks sisaldama täiskogu komponentide koosolekuid, et hinnata ettepanekute 
kavandeid, ning täiskogu istungeid, et hinnata ettepanekute suhtes saavutatud konsensust. 

Eesistuja tõi esile ka 9. mail toimuva poliitilise lõpuürituse, kus kaks presidenti ja eesistuja 
saavad kaaseesistujatelt konverentsi lõpparuande. Guy Verhofstadti sõnul ootab ta, et kaks 
presidenti ja eesistuja esitaksid ühisavalduse. 

Ta selgitas, et tagasisideürituse jaoks, kus kolm institutsiooni annavad kodanikele tagasisidet 
järelmeetmete kohta, ei ole veel täpset kuupäeva määratud, kuid see on kavas korraldada 
2022. aasta sügisel. 

Dubravka Šuica (kaaseesistuja) ütles, et see tagasisideüritus on ajakavas olnud algusest peale, 
ning rõhutas selle tähtsust ja eesmärki, st kodanike teavitamist konverentsi järelmeetmetest 
ja institutsioonide kohustustest sellega seoses. Lisaks selgitas ta, et 29.–30. aprillil toimuv 
konverentsi täiskogu istung on oluline, et saavutada ettepanekute suhtes konsensus. 

Järgnenud arvamuste vahetusel juhatuse liikmete ja vaatlejatega: 

• märkis mitu liiget – ja mõned neist üsna tugevalt – ära asjaolu, et alates 2021. aasta 
detsembrist ei ole juhatuse koosolekuid toimunud; 

• arutati 9. mai lõpuürituse võimalikku kava ja täiendavaid üksikasju; 
• rõhutati, kui oluline on tagada, et konverentsi täiskogu istungid oleksid kõigi liikmete 

jaoks huvipakkuvad. Peaks olema selge, et liikmete panused annavad lisaväärtust, 
seda ka osalemise tagamiseks. 

• rõhutati vajadust veel ühe juhatuse koosoleku järele konverentsi viimase täiskogu 
istungi ja lõpuürituse vahel; 

• kinnitati, kui oluline on, et kolm institutsiooni annaksid kodanikele aasta lõpus 
tagasisidet; 

• ühe juhatuse liikme taotlusel lepiti kokku, et ajakavas selgitatakse viidet 
tagasisideüritusele, täpsustades, et kolm institutsiooni annavad seal kodanikele 
tagasisidet konverentsi tulemuste kohta. 
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Eesistuja kinnitas ka, et korraldatakse veel kaks juhatuse koosolekut, st enne viimast 
konverentsi täiskogu istungit ja enne 9. mail toimuvat lõpuüritust. 

Clément Beaune (kaaseesistuja) märkis omalt poolt, et 9. mai ürituse üksikasju arutatakse 
praegu Euroopa Parlamendis, Euroopa Komisjonis ja nõukogus ning et juhatust teavitatakse 
nendest üksikasjadest hiljem. Kahe presidendi ja eesistuja panus ja sõnavõtud sellel üritusel 
tuleb veel kindlaks määrata. Selle küsimusega seoses nõustus ta pöörduma juhatuse poole 
tagasi enne lõpuüritust ja kinnitas oma toetust sügisel toimuvale institutsioonide 
tagasisideüritusele. 

Kokkuvõte 

Juhatus kinnitas konverentsi muudetud ajakava, sealhulgas konverentsi täiskogu täiendava 
istungi toimumise 29.–30. aprillil. Samuti kinnitas juhatus, et 2022. aasta sügisel toimub 
kodanikele tagasiside andmise üritus, milles osalevad Euroopa Parlament, ELi nõukogu ja 
Euroopa Komisjon. 

 

3. Kodanike soovitustest täiskogu ettepanekuteni: ülevaade olukorrast 

Selle päevakorrapunkti raames toimunud arutelu juhatas Clément Beaune (kaaseesistuja). 
Võttes arvesse konverentsi kaaseesistujate kokku lepitud peamisi metoodilisi põhimõtteid ja 
nendega seotud nõukogu arutelusid, tuletas ta meelde, et kodanike paneelarutelude 
soovitused on täiskogu lõplike ettepanekute aluseks ning et töörühmad peaksid oma töös 
kohaldama ühtset metoodikat. Seejärel rõhutas ta, et kõik täiskogu komponendid võivad  
29.–30. aprilli täiskogu istungil vabalt otsustada, kuidas nad ettepanekute suhtes oma 
seisukoha kujundavad. Nõukogu omalt poolt ei sea ettepanekuid mingil viisil tähtsuse 
järjekorda ega väljenda arvamust nende sisu kohta, vaid keskendub pigem ettepanekute 
põhiteemadele ja teostatavusele. Seevastu rõhutas ta, et kodanikud võivad seada 
ettepanekud tähtsuse järjekorda / neid liigitada ning väljendada oma nõusolekut või 
mittenõustumist ettepanekutega. 

Lisaks rõhutas eesistuja, et selgelt tuleb eristada etappe enne ja pärast 9. maid. Alles pärast 
9. maid saavad ELi institutsioonid ettepanekutega reaalselt tegeleda ja võtta nende suhtes 
järelmeetmeid kooskõlas aluslepingutega ja oma sisemenetlustega. Lõpetuseks rõhutas 
eesistuja, et konverentsi suhtes on vaja võtta pidevaid järelmeetmeid, pidades silmas 
kodanike teavitamist nende soovituste tulemustest. 

Järgnenud arvamuste vahetusel: 

• väljendati kahtlusi seoses töörühmade rolliga kodanike soovituste vormistamisel 
täiskogu ettepanekute kavanditeks, kuna nende tegutsemisruumi peeti liiga 
piiratuks; 

• küsiti selgitusi ettepanekute suhtes konsensuse saavutamise osas, eelkõige selle 
kohta, kuidas konverentsi komponendid saaksid väljendada oma toetust või 
vastuseisu mis tahes konkreetsele ettepanekule. Mõned soovisid ka, et ametlik 
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konsensus hõlmaks rohkem kui konverentsi kodukorras nimetatud nelja 
komponenti; 

• väljendati muret seoses sellega, et ettepanekute sisu kohta teeb otsuse juhatus, 
kuivõrd täiskogu pakub võimaluse suuremaks avalikkuseks ja läbipaistvuseks; 

• tõstatati küsimus kodanike ootuste kohta seoses nende mõjuga ELi 
institutsioonilisele ülesehitusele konverentsi raames, mida kirjeldati ELi 
institutsioonide lõpliku otsusena. 

Seejärel selgitasid kaaseesistujad juhatuse liikmete sõnavõttudele vastates kokkulepitud 
metoodikat ja protsessi. 

Dubravka Šuica (kaaseesistuja) tuletas meelde, et kaaseesistujate välja pakutud metoodika 
vastas juhatuse liikmete ja vaatlejate taotlusele saada selged suunised konverentsi lõppetapi 
kohta ning standardraamistik täiskogu ja selle töörühmade jaoks. Ta tuletas meelde, et 
töörühmi ei olnud ühisavalduses algselt ette nähtud, vaid need moodustati selleks, et 
hõlbustada täiskogu tööd, kuna selle koosseis ei olnud nii väiksearvuline nagu algselt 
kavandatud. Ta selgitas, kuidas ühissekretariaat töötas kõikide töörühmade 
standardvahendina välja tabelid, mis on võimaldanud kõigil töörühmadel töös edasi liikuda ja 
koostada ettepanekute kavandid viisil, mis tagab kodanike soovitustega tugeva seose 
säilimise. Samuti tuletas ta meelde, et mõnes töörühmas oli alguses probleeme erinevate 
lähenemisviiside tõttu, kuid nüüd on ühtsust rohkem ja süsteem toimib. Ta nõudis tungivalt, 
et süsteemi ei tohiks praegu muuta ning et töörühmade eesistujatel ja kõneisikutel tuleks 
lasta oma töö lõpule viia. 

Kaaseesistuja Šuica rõhutas, et kuigi töörühmad tuginevad oma töös kodanike 
paneelarutelude soovitustele ja mitmekeelse digiplatvormi panusele, võivad nad neile lisada 
juurde elemente, kui töörühmade eesistujad ja kõneisikud peavad neid konsensuslikuks. 

Guy Verhofstadt (kaaseesistuja) lisas, et kõik ettepanekud esitatakse täiskogule 8.–9. aprillil, 
et teha kindlaks, kas neile on mingeid vastuväiteid. Kui ükski neljast komponendist konkreetse 
ettepaneku kohta vastuväiteid ei esita, tähendab see, et konsensus on saavutatud. 
Vastuväidete korral vaatab juhatus need läbi ja pöördub täiesti läbipaistval viisil nende 
ettepanekute juurde tagasi 29.–30. aprillil viimasel täiskogu istungil. 

Lisaks rõhutas ta, et soovituste vormistamine ettepanekuteks ei olnud n-ö lõika ja kleebi 
protsess ning et kodukorra artiklis 17 on ette nähtud, et ettepaneku aluseks on „riigisiseste ja 
Euroopa kodanike paneelarutelude soovitused ning mitmekeelsel digiplatvormil kogutud 
sisend, mis on teemade kaupa rühmitatud“. 

Eeltoodut täiendas Clément Beaune (kaaseesistuja), kes rõhutas, et töörühmadel on 
protsessis oluline roll, mis seisneb kodanike soovituste vormistamises konkreetseteks ja 
elluviidavateks ettepanekuteks. Ta märkis, et iga täiskogu komponent väljendab oma 
seisukohta ettepanekute suhtes viisil, mida ta peab kõige sobivamaks. Nõukogu omalt poolt 
ei sõnasta ühtegi seisukohta ettepanekute sisu kohta, kuid ei esita ka vastuväiteid ühegi 
ettepaneku suhtes niivõrd, kuivõrd need põhinevad kodanike paneelarutelude soovitustel. 
Üldiselt, kui ükski neljast komponendist ettepaneku suhtes vastuväiteid ei esita, lisatakse 
ettepanek lõpparuandesse. Lõpetuseks tuletas kaaseesistuja meelde, et konverents ei ole 
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otsuseid tegev organ. Otsuste tegemine algab alles pärast 9. maid ning iga ELi institutsioon 
tegutseb oma pädevuse piires ja kooskõlas aluslepingutega. 

 

Kokkuvõte 

Lõpetuseks selgitasid kaaseesistujad juhatusele konverentsi protsessi nii enne 9. maid 
(kodanike paneelarutelude soovituste vormistamine täiskogu ettepanekuteks, eelkõige mis 
puudutab töörühmade rolli ja seda, kuidas konsensust täiskogu istungil hinnatakse) kui ka 
pärast 9. maid (ELi institutsioonide poolt konverentsi lõpptulemuste suhtes võetavad 
järelmeetmed, mida iga institutsioon teeb oma pädevuse piires ja kooskõlas 
aluslepingutega). 

 

Järgmine koosolek: 

juhatus otsustas uuesti kokku tulla enne konverentsi täiskogu istungit 29.–30. aprillil ja siis 
uuesti enne 9. mai üritust. 

 

Kontaktandmed: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek ja Matteo Riceputi, ühissekretariaadi 
liikmed. 
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EUROOPA TULEVIKU KONVERENTSI JUHATUSE KOOSOLEK 

5. aprill 2022, 11.00–12.30, Euroopa Parlament (ruum R3.1, hübriidkoosolek) 

 

OSALEJATE NIMEKIRI 
 
Kollane: kinnitatud osalemine kohapeal 
Roheline: kinnitatud kaugosalemine 

 

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

  
CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 

  
OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 

Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

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

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG 
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER 
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General, ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

PUUDUMISEST TEATANUD 

MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
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Minister for EU Affairs 
OBSERVER Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 

State Secretary for EU Affairs 
OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 

Director general for EU affairs 
OBSERVER 

COSAC 
David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK, 
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN, 
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 


