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Muistio Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin johtokunnan 
yhdeksännestä kokouksesta  

Tiistai 5. huhtikuuta 2022 

Klo 11.00–12.00, Euroopan parlamentti (huone R3.1, hybridikokous) 

Osallistujat: ks. osallistujaluettelo liitteessä. 

Tiivistelmä ja päätelmät: 
 
Euroopan tulevaisuuskonferenssin johtokunta piti yhdeksännen kokouksensa 5. huhtikuuta 
2022 hybridimuodossa. Kokouksen yhteispuheenjohtajina toimivat Euroopan parlamentin 
jäsen Guy VERHOFSTADT, Ranskan EU-asioista vastaava valtiosihteeri Clément BEAUNE 
sekä demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava komission varapuheenjohtaja 
Dubravka ŠUICA. 
 
Johtokunta hyväksyi 8.–9. huhtikuuta pidettävän konferenssin täysistunnon esityslistan.  
 
Johtokunta hyväksyi konferenssin tarkistetun aikataulun, mukaan lukien konferenssin 
ylimääräisen täysistunnon 29.–30. huhtikuuta. Se vahvisti myös, että syksyllä 2022 
järjestetään kansalaisille palautetapahtuma, johon osallistuvat Euroopan parlamentti, 
Euroopan unionin neuvosto sekä Euroopan komissio.  
 
Lopuksi yhteispuheenjohtajat esittivät johtokunnalle selvennyksiä konferenssin kulusta 
ennen 9. toukokuuta (kansalaispaneelien suositusten muuttaminen täysistunnon 
ehdotuksiksi, erityisesti koskien työryhmien roolia ja sitä, miten yhteisymmärrystä 
arvioitaisiin täysistunnossa) ja 9. toukokuuta jälkeen (EU:n toimielinten kunkin oman 
toimivaltansa puitteissa ja perussopimusten mukaisesti toteuttamat konferenssin lopullisten 
tulosten jatkotoimet). 
 

1. Täysistunnon 8.–9. huhtikuuta 2022 esityslistaluonnoksen hyväksyminen 

Dubravka Šuica (yksi puheenjohtajista) johti tämän esityslistan kohdan käsittelyä. 
Hän korosti, että täysin fyysisessä täysistunnossa päätöksentekijöiden olisi osoitettava 
vahvaa sitoutumista ja huolehdittava vahvasta läsnäolosta istuntosalissa. Yhden työryhmän 
puheenjohtajan pyynnöstä selvennettiin, että työryhmien kokouksia voidaan 
poikkeustapauksissa järjestää enemmän, jos puheenjohtaja ja tiedottaja tekevät tällaisen 
päätöksen.  
 
Osallistujille ilmoitettiin, että täysistunnon keskustelujen järjestys toimitettaisiin heille 
välittömästi johtokunnan kokouksen jälkeen. 
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Päätelmä: 

Johtokunta hyväksyi 8.–9. huhtikuuta pidettävän konferenssin täysistunnon esityslistan. 

 
2. Konferenssin tarkistetun aikataulun hyväksyminen 

Guy Verhofstadt (yksi puheenjohtajista) johti tämän esityslistan kohdan käsittelyä ja ilmoitti, 
että aikatauluun sisältyy nyt konferenssin ylimääräinen täysistunto 29. ja 30. huhtikuuta. 
Täysistuntoon on tarkoitus sisällyttää ehdotusluonnosten arviointiin osallistuvien osien 
kokoukset ja kaikkien osanottajien kokoukset ehdotuksista saavutetun yhteisymmärryksen 
arvioimiseksi.  

Puheenjohtaja otti myös esille 9. toukokuuta pidettävän poliittisen päätöstapahtuman, 
jossa yhteispuheenjohtajat toimittavat konferenssin loppuraportin kolmen toimielimen 
puheenjohtajille. Guy Verhofstadt sanoi odottavansa, että kolme puheenjohtajaa antavat 
yhteisen julistuksen. 

Puheenjohtaja täsmensi, että palautetapahtumalla, jossa toimielimet antavat kansalaisille 
palautetta jatkotoimista, ei ole vielä tarkkaa ajankohtaa, mutta se on määrä järjestää 
syksyllä 2022.  

Dubravka Šuica (yksi puheenjohtajista) totesi, että palautetapahtuma on ollut 
suunnitelmissa alusta lähtien, sekä korosti sen merkitystä ja tarkoitusta, joka on tiedottaa 
kansalaisille konferenssin jatkotoimista ja toimielinten tältä osin antamista sitoumuksista. 
Lisäksi hän korosti, että 29. ja 30. huhtikuuta pidettävä konferenssin täysistunto on tärkeä 
ehdotuksista yhteisymmärrykseen pääsemiseksi. 

Tämän jälkeen johtokunnan jäsenten ja tarkkailijoiden kanssa käydyssä keskustelussa  

• useat jäsenet huomauttivat, osa melko painokkaasti, että johtokunta ei ollut 
kokoontunut joulukuun 2021 jälkeen. 

• keskusteltiin 9. toukokuuta pidettävän päätöstapahtuman mahdollisesta ohjelmasta 
ja sen yksityiskohdista. 

• korostettiin, että konferenssin täysistuntojen on oltava kaikkien jäsenten kannalta 
kiinnostavia. Olisi oltava selvää, että jäsenten panokset tuovat lisäarvoa, myös tämän 
osallistumisen varmistamiseksi. 

• korostettiin tarvetta järjestää uusi johtokunnan kokous konferenssin viimeisen 
täysistunnon ja päätöstapahtuman välisenä aikana. 

• vahvistettiin, että kolmen toimielimen on tärkeää antaa kansalaisille palautetta 
vuoden loppupuolella. 

• sovittiin johtokunnan jäsenen pyynnöstä, että aikataulussa olevaa viittausta 
palautetilaisuuteen selvennetään mainitsemalla, että kolme toimielintä antavat siinä 
kansalaisille palautetta konferenssin tuloksista. 
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Puheenjohtaja myös vahvisti, että johtokunta pitää vielä kaksi ylimääräistä kokousta – 
yhden ennen konferenssin viimeistä täysistuntoa ja toisen ennen 9. toukokuuta pidettävää 
päätöstapahtumaa.  

Clément Beaune (yksi puheenjohtajista) totesi, että toukokuun 9. päivän tapahtuman 
yksityiskohdista keskustellaan parhaillaan Euroopan parlamentissa, Euroopan komissiossa ja 
neuvostossa ja että niistä tiedotetaan johtokunnalle myöhemmin. Kolmen puheenjohtajan 
panokset ja puheenvuorot tapahtumassa määritellään myöhemmin. Hän lupasi keskustella 
asiasta johtokunnan kanssa ennen päätöstapahtumaa ja vahvisti tukensa syksyllä 
järjestettävälle toimielinten palautetapahtumalle. 

Päätelmä:  

Johtokunta hyväksyi konferenssin tarkistetun aikataulun, mukaan lukien konferenssin 
ylimääräisen täysistunnon 29.–30. huhtikuuta. Se vahvisti myös, että syksyllä 2022 
järjestetään kansalaisille palautetapahtuma, johon osallistuvat Euroopan parlamentti, 
Eurooppa-neuvosto sekä Euroopan komissio.  

 

3. Kansalaisten suosituksista täysistunnon ehdotuksiksi: tilannekatsaus 

Clément Beaune (yksi puheenjohtajista) johti tämän esityslistan kohdan käsittelyä. 
Konferenssin yhteispuheenjohtajien sopimien keskeisten menetelmällisten periaatteiden ja 
asiaan liittyvien neuvostossa käytyjen keskustelujen perusteella hän muistutti, että 
kansalaispaneelien suositukset ovat täysistunnon lopullisten ehdotusten perusta ja että 
työryhmien olisi työskennellessään sovellettava yhdenmukaista menetelmää. Tämän jälkeen 
hän korosti täysistunnon kaikkien osien vapautta päättää siitä, miten ne vahvistavat 
kantansa ehdotuksiin 29.–30. huhtikuuta pidettävässä täysistunnossa. Neuvosto ei omalta 
osaltaan aio asettaa ehdotuksia tärkeysjärjestykseen eikä ottaa kantaa ehdotusten 
sisältöön, vaan aikoo keskittyä ehdotusten pääaiheisiin ja toteutettavuuteen. Toisaalta hän 
korosti, että kansalaiset voivat asettaa ehdotuksia tärkeys- tai paremmuusjärjestykseen sekä 
ilmaista hyväksyvänsä ehdotukset tai olevansa niistä eri mieltä.  

Lisäksi puheenjohtaja korosti, että 9. toukokuuta edeltävän vaiheen ja sen jälkeisen vaiheen 
välille olisi tehtävä selvä ero. EU:n toimielimet voivat tosiasiallisesti osallistua ehdotusten 
jatkotoimiin perussopimusten ja omien sisäisten menettelyjensä mukaisesti vasta 
toukokuun 9. päivän jälkeen. Lopuksi hän korosti konferenssin säännöllisten jatkotoimien 
tarpeellisuutta, jotta kansalaisille voidaan tiedottaa heidän suositustensa etenemisestä.  

Tämän jälkeen käydyssä keskustelussa  

• esitettiin epäilyjä työryhmien roolista kansalaisten suositusten muuttamisessa 
täysistunnon ehdotuksiksi ja huoli siitä, että niiden liikkumavara olisi liian 
rajallinen. 

• pyydettiin selvennyksiä siihen, miten ehdotuksista päästään yhteisymmärrykseen 
ja erityisesti siihen, miten konferenssin osat voisivat ilmaista tukensa tai 
vastustuksensa konkreettisille ehdotuksille. Jotkut myös kehottivat 
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sisällyttämään viralliseen yhteisymmärrykseen enemmän kuin konferenssin 
työjärjestyksessä mainitut neljä osaa. 

• ilmaistiin huoli siitä, että johtokunnan on tehtävä kaikki ehdotusten sisältöä 
koskevat päätökset, vaikka täysistunto tarjoaa enemmän julkisuutta ja 
avoimuutta. 

• esitettiin kysymys kansalaisten odotuksista, jotka koskevat heidän 
vaikutusvaltaansa EU:n institutionaaliseen rakenteeseen osana konferenssia, 
koska lopullinen päätös siitä kuuluu EU:n toimielimille. 

Tämän jälkeen yhteispuheenjohtajat selvensivät sovittua menetelmää ja prosessia 
vastauksena johtokunnan jäsenten puheenvuoroihin.  

Puheenjohtaja Dubravka Šuica muistutti, että yhteispuheenjohtajien ehdottama menetelmä 
vastaa johtokunnan jäsenten ja tarkkailijoiden pyyntöön saada selkeät ohjeet konferenssin 
viimeiseen vaiheeseen sekä vakiokehys täysistunnolle ja sen työryhmille. Hän muistutti, että 
työryhmät eivät alun perin sisältyneet yhteiseen julistukseen, vaan ne on perustettu 
helpottamaan täysistunnon työskentelyä, koska sen kokoonpano on laajempi kuin alun 
perin oli tarkoitus. Hän kertoi, että yhteinen sihteeristö on kehittänyt taulukoita 
vakiotyökaluksi kaikille työryhmille, ja niiden ansiosta kaikki työryhmät ovat voineet edistää 
ja laatia ehdotusluonnoksia tavalla, jolla varmistetaan, että yhteys kansalaisten suosituksiin 
säilyy vahvana. Hänen mukaansa joissakin työryhmissä erilaiset lähestymistavat aiheuttivat 
aluksi ongelmia, mutta nyt työskentely on paljon yhtenäisempää ja järjestelmä itse asiassa 
toimii. Hän kehotti olemaan muuttamatta järjestelmää nyt ja antamaan työryhmien 
puheenjohtajien ja tiedottajien saattaa työnsä päätökseen.  

Puheenjohtaja Dubravka Šuica korosti, että vaikka työryhmät perustavat työnsä 
kansalaispaneelien suosituksiin ja monikielisen digitaalisen foorumin panoksiin, ne voivat 
lisätä niihin elementtejä siltä osin kuin työryhmien puheenjohtajat ja tiedottajat ovat 
lisäyksistä yksimielisiä.  

Puheenjohtaja Guy Verhofstadt lisäsi, että kaikki ehdotukset toimitetaan 8.–9. huhtikuuta 
kokoontuvalle täysistunnolle sen selvittämiseksi, onko niitä vastustettu. Jos yksikään 
neljästä osasta ei ole vastustanut tiettyä ehdotusta, siitä katsotaan päästyn 
yhteisymmärrykseen. Jos vastalauseita on esitetty, johtokunta käsittelee ne ja tuo asian  
29.–30. huhtikuuta pidettävän viimeisen täysistunnon käsiteltäväksi täysin avoimesti.  

Lisäksi hän korosti, että suositusten muuttaminen ehdotuksiksi ei ole leikkaa ja liimaa  
-prosessi ja että työjärjestyksen artiklan 17 mukaisesti ehdotuksen on perustuttava 
kansallisten ja eurooppalaisten kansalaispaneelien suosituksiin sekä monikieliseltä 
digitaaliselta foorumilta kerättyihin, teemoittain ryhmiteltyihin panoksiin. 

Puheenjohtaja Clément Beaune täydensi edellä esitettyä ja korosti, että työryhmillä on 
merkittävä rooli prosessissa, jossa kansalaisten suositukset muutetaan konkreettisiksi ja 
toteutuskelpoisiksi ehdotuksiksi. Hän huomautti, että kukin täysistunnon osa ilmaisee 
kantansa ehdotuksiin asianmukaisimmaksi katsomallaan tavalla. Neuvosto ei osaltaan aio 
ottaa kantaa ehdotusten sisältöön, mutta ei myöskään vastustaa yhtäkään niistä siltä osin 
kuin ne perustuvat kansalaispaneelien suosituksiin. Jos yksikään neljästä osasta ei vastusta 
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ehdotusta, ehdotus otetaan osaksi loppuraporttia. Lopuksi puheenjohtaja muistutti, että 
konferenssi ei ole päätöksentekoelin. Päätöksenteko aloitetaan vasta 9. toukokuuta, ja kukin 
EU:n toimielin toimii oman toimivaltansa puitteissa ja perussopimusten mukaisesti. 

 

Päätelmä:  

Lopuksi yhteispuheenjohtajat esittivät johtokunnalle selvennyksiä konferenssin kulusta 
ennen 9. toukokuuta (kansalaispaneelien suositusten muuttaminen täysistunnon 
ehdotuksiksi, erityisesti koskien työryhmien roolia ja sitä, miten yhteisymmärrystä 
arvioitaisiin täysistunnossa) ja 9. toukokuuta jälkeen (EU:n toimielinten kunkin oman 
toimivaltansa puitteissa ja perussopimusten mukaisesti toteuttamat konferenssin 
lopullisten tulosten jatkotoimet).  

 

Seuraava kokous:  

Johtokunta päätti kokoontua uudelleen ennen 29.–30. huhtikuuta pidettävää konferenssin 
täysistuntoa ja jälleen ennen 9. toukokuuta pidettävää päätöstapahtumaa. 

 

Yhteydenotot: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek ja Matteo Riceputi, yhteisen 
sihteeristön jäsenet. 
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

5 Avril 2022, 11:00 – 12:30, seat of the European Parliament (room R3.1, hybrid 
meeting) 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

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 
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Member of the European Parliament (ECR, PL) 
  

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 

  
 

 

EXCUSED 
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MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
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 

 

 


