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Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse  

kolmanda koosoleku koondaruanne 

Neljapäev, 22. aprill 2021 

16.00–19.00, Europa hoone (ruum S7, hübriidkohtumine) 

Osalejad: osalejate nimekiri on esitatud lisas 

Koondaruanne ja järeldused 
 

Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse kolmas koosolek toimus 22. aprillil 2021 nõukogu 
hoones (hübriidformaadis). 

 

Kolmandat koosolekut juhatasid ühiselt Euroopa Parlamendi liige Guy VERHOFSTADT, 
Portugali Euroopa asjade riigisekretär Ana Paula ZACARIAS ning komisjoni demokraatia- ja 
demograafiaküsimuste asepresident Dubravka ŠUICA. Ana Paula ZACARIAS avas koosoleku 
ja lõpetas selle. 

 

Juhatus kiitis 9. mai avaürituse programmi ja korra heaks. 
 

Tuginedes esindajatelt ja vaatlejatelt saadud seisukohtadele ning koosolekul toimunud 
arutelule, kinnitas juhatus kaaseesistujate esitatud kodukorra kavandi, mis käsitleb 
konverentsi ühiseid põhimõtteid, selle ulatust ja kodanike osalemist, olles sellesse teinud 
mõned muudatused. 

 

Juhatus arutas kodukorra kavandit seoses konverentsi täiskogu ning eelkõige selle rolli ja 
koosseisuga. Arvamuste vahetuse tulemusena tegi juhatus ühissekretariaadile ülesandeks 
valmistada ette teksti kavand, et kinnitada kodukord tervikuna hiljemalt 9. maiks. 

 

Kaaseesistujad teavitasid juhatust Euroopa kodanike paneelarutelude korraldamise 
praktilisest korrast, mida ajakohastatakse ja arendatakse edasi detailsemaks käsiraamatuks. 
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Kokkuvõte 

Juhatus kiitis 9. mai ürituse programmi ja korra heaks. 

Koondaruanne, 22. aprill 2021 
 
 
 

Koosoleku avas Ana Paula Zacarias (kaaseesistuja). 
 

1. 9. mail toimuva ürituse programmi ja korra heakskiitmine 

Selle päevakorrapunkti raames toimunud arutelu juhatas Guy VERHOFSTADT (kaaseesistuja). 
Eesistuja märkis, et vastavalt juhatuse viimasel 7. aprilli koosolekul kokkulepitule esitasid 
kolme institutsiooni kommunikatsioonitalitused kaaseesistujatele 9. mail 2021 toimuva 
avaürituse kohta ühise ettepaneku, mille põhielemendid on järgmised: 

– üritus toimub Euroopa Parlamendi ruumides Strasbourgis hübriidformaadis; 
– ürituse alguses võtab võõrustajariigi riigipeana sõna Prantsusmaa president; 
– Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni juhid võtavad sõna konverentsi eesmärgi 

ja sellega seotud ootuste teemal, ideaaljuhul kodanikega peetavas vestluses; 
– kaaseesistujad annavad lühiintervjuud ürituse eesmärgi ja konverentsiga 

seotud ootuste kohta. 

Eesistuja märkis, et üritusele on kutsutud kõik juhatuse liikmed. Ana Paula Zacarias 
(kaaseesistuja) märkis, et liikmesriikide esindajaid kutsutakse osalema kaugsidevahendite 
abil. 

Eesistuja ütles kokkuvõtteks, et juhatus on valmis programmi heaks kiitma. 
 

 
 

2. Konverentsi kodukorra kavand 
– Kodanike osalemine: heakskiitmine 
– Konverentsi täiskogu: arutelu 

Selle päevakorrapunkti raames toimunud arutelu juhatas Ana Paula Zacarias (kaaseesistuja). 
Ta kutsus üles kodukorras kiiresti kokku leppima, kiites heaks ühiseid põhimõtteid, ulatust ja 
kodanike osalemist käsitlevad peatükid, ning vahetama arvamusi konverentsi täiskogu 
käsitleva peatüki üle, et kiita kodukord tervikuna heaks hiljemalt 9. maiks. 

Eesistuja tutvustas konverentsi ühiseid põhimõtteid, selle ulatust ja kodanike osalemist 
käsitlevate peatükkide põhielemente (mitmekeelne digiplatvorm, konverentsi raames 
toimuvad üritused, Euroopa kodanike paneelarutelud). 

Seda päevakorrapunkti arutati koos päevakorrapunktiga 3 (Euroopa kodanike 
paneelaruteludega seotud praktiline kord), mida tutvustas kaaseesistuja ja asepresident 
Šuica. Päevakorrapunktiga 3 seotud küsimused ja märkused on esitatud allpool 3. osas. 
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Kokkuvõte 

Tuginedes esindajatelt ja vaatlejatelt saadud seisukohtadele ning koosolekul toimunud 
arutelule, kinnitas juhatus kaaseesistujate esitatud kodukorra kavandi, mis käsitleb 
konverentsi ühiseid põhimõtteid, selle ulatust ja kodanike osalemist, olles sellesse teinud 
mõned muudatused. 

Kokkuvõte 

Selle arvamuste vahetuse tulemusena tegi juhatus ühissekretariaadile ülesandeks 
valmistada ette konverentsi täiskogu kodukorra teksti kavand, et kinnitada kodukord 
tervikuna hiljemalt 9. maiks. 

Koondaruanne, 22. aprill 2021 
 
 
 

Järgnenud aruteludes, mis käsitlesid ühiseid põhimõtteid, ulatust ja kodanike osalemist, 
lepiti kokku, et lisatakse selged viited sotsiaalpartneritele ja täpsustatakse, et juhatuse 
kaaseesistujad teavitavad juhatust eelnevalt konverentsi raames toimuvate kodanike 
paneelarutelude korraldamise praktilisest korrast. 

 

 

 
 

Selle päevakorrapunkti järgmises osas, mis on seotud täiskogu kodukorraga, selgitas 
eesistuja Zacarias, et praeguses etapis ei ole juhatusele ühist ettepanekut esitatud, kuna 
kaaseesistujad ei ole jõudnud mõnes olulises küsimuses kokkuleppele. Ta tuletas meelde 
vajadust järgida ühisavaldust ja rõhutas kahte peamist lahendamata küsimust: 
konverentsi täiskogu rolli ja koosseisu. 

Osalejatel paluti järgneva arutelu käigus oma märkused esitada. Järgnenud arutelus esitati 
muu hulgas järgmised küsimused ja märkused: 

– konverentsi täiskogu rolli, töömeetodite ja järelduste väljatöötamise protsessi kohta 
väljendati erinevaid seisukohti. Mõned rõhutasid ka vajadust austada 
institutsioonidevahelist tasakaalu ja osutasid protsessi läbipaistvusele; 

– konverentsi täiskogu roll ja koosseis. Esitati mitu üleskutset tagada kõigi täiskogul 
osalejate asjakohane esindatus. Mitu korda tuletati samuti meelde ühisavaldust, milles 
nähakse ette lihtne juhtimisstruktuur. Paljud osalejad tuletasid meelde eesmärki asetada 
kodanikud konverentsi keskmesse; 

– mõned vaatlejad nõudsid sobivat esindatust täiskogul ja selle täisliikmesust. 

Vastuseks viitas eesistuja ühisavaldusele kui kodukorra alusele. Ta võttis kokku, et mõnedes 
küsimustes ollakse jõudmas kompromissile, samas kui täiskogu rolli ja koosseisu on vaja veel 
täiendavalt arutada. Ühtlasi kutsus ta üles kasutama pragmaatilist lähenemisviisi, et 
võimaldada kodukorra heakskiitmist hiljemalt 9. maiks. 
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Kokkuvõte 

Kaaseesistujad teavitasid juhatust Euroopa kodanike paneelarutelude korraldamise 
praktilisest korrast, mida ajakohastatakse ja millest arendatakse välja detailne 
käsiraamat. 

Järgmine koosolek: 

Juhatuse koosolek on kavas 9. mail. 

Koondaruanne, 22. aprill 2021 
 

3. Euroopa kodanike paneelarutelude korraldamise praktiline kord: info 
kaaseesistujatelt 

Selle punkti raames toimunud arutelu juhatas Dubravka Šuica (kaaseesistuja), kes rõhutas, 
et Euroopa kodanike paneelarutelud on üks konverentsi alustalasid. Juhatusele edastatud 
tehniline märkus sisaldab muu hulgas järgmisi elemente: 

– kodanike juhuvaliku põhimõte mitme kriteeriumi alusel; 
– ühe paneelarutelu kohta 200 osalejat, kellest kolmandik on noored; 
– nelja mitmekeelse paneelarutelu korraldamine liidu eri paigus ning iga paneeli puhul 

vähemalt kolme aruteluvooru korraldamine; 
– iga kodanike paneelarutelu esindajad osalevad täiskogu istungil. 

Järgnenud arutelu käigus juhatus üldiselt tervitas seda korda. Küsimusi ja märkusi esitati 
muu hulgas valikuprotsessi, noorte osalemise, osalevatele kodanikele antava rahalise 
toetuse, paneelarutelude teemavaliku ning kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite 
kaasamise kohta eksperditeadmiste toomisse. 

Vastuses rõhutasid ühissekretariaadi juht ja üks liige, et osalejate väljavalimisel valitakse 
kodanikud juhuslikult, et paneelaruteludel oleks esindatud EL kogu oma sotsioloogilises 
mitmekesisuses, mis peaks kaasa tooma laia kodanikeringi osalemise. 

Praktilist korda käsitlevat tehnilist märkust ajakohastatakse ja sellest arendatakse välja 
paneelarutelude korraldamist suunav käsiraamat. Ühissekretariaat teavitab juhatust 
korrapäraselt. 

 

 

 
 

 
 

Ana Paula Zacarias (kaaseesistuja) lõpetas koosoleku. 
 
 
 
 

Kontakt: Ühissekretariaadi liikmed Rebecca Rhlalou ja 
Marie-Charlotte van Lamsweerde 
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