
Euroopa tuleviku konverentsi kodukord

Ühised põhimõtted

Artikkel 1

Käesolev kodukord on koostatud kooskõlas Euroopa tuleviku konverentsi käsitleva ühisavaldusega, milles

sätestatakse konverentsi alused ja põhimõtted.

Konverents on kodanikekeskne alt üles suunatud ettevõtmine, mille tulemusena eurooplased saavad avaldada

arvamust selle kohta, mida nad Euroopa Liidult ootavad.

Konverentsil saavad osaleda Euroopa kodanikud kõigist eluvaldkondadest ja kogu liidust, kusjuures keskne

roll Euroopa projekti tuleviku kujundamisel on noortel eurooplastel.

Konverents allub kolmele institutsioonile, keda esindavad ühiselt eesistujana tegutsedes Euroopa Parlamendi

president, nõukogu eesistuja ning Euroopa Komisjoni president („kolme institutsiooni juhid“).

Konverentsi juhtimist hõlbustab lihtne juhtimisstruktuur. See tagab kolme Euroopa institutsiooni võrdse

esindatuse ja kõigis selle komponentides tagatakse sooline tasakaal.

Konverents, selle juhtimine ja selle raames korraldatavad üritused põhinevad ELi väärtustel, mis on sätestatud

ELi aluslepingutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, ning on kaasavad, avatud ja läbipaistvad.

Konverentsi äratuntavuse tagab ühtne kuvand ja konverentsi põhikiri. Põhikiri on ELi väärtusi kajastav ühiste

põhimõtete ja kriteeriumide kogum, mida peavad järgima nii ürituste korraldajad kui ka konverentsil osalejad.

Tagasisidemehhanismiga tagatakse, et konverentsi raames toimunud üritustel väljendatud ideede põhjal

koostatakse konkreetsed ELi meetmeid käsitlevad soovitused.



Ulatus

Artikkel 2

Konverentsi eesmärk on anda kodanikele sõnaõigus nende jaoks olulistes küsimustes.

Konverentsi ulatus peaks kajastama valdkondi, kus Euroopa Liidul on pädevus tegutseda või kus Euroopa

Liidu tegevus oleks kasulik Euroopa kodanikele.

Võttes arvesse Euroopa Ülemkogu strateegilist tegevuskava, Euroopa Komisjoni 2019.–2024. aasta poliitilisi

suuniseid ja COVID-19 pandeemiast tulenevaid probleeme, hõlmavad arutelud muu hulgas järgmisi teemasid:

terve kontinendi ülesehitamine, võitlus kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide vastu, inimeste hüvanguks

toimiv majandus, sotsiaalne õiglus, võrdsus ja põlvkondadevaheline solidaarsus, Euroopa digipööre, Euroopa

õigused ja väärtused, sealhulgas õigusriigi põhimõte, rändeprobleemid, julgeolek, ELi roll maailmas, liidu

demokraatlikud alused ning Euroopa Liitu reguleerivate demokraatlike protsesside tugevdamise viisid.

Arutelud võivad hõlmata ka valdkondadevahelisi küsimusi, mis on seotud ELi suutlikkusega viia ellu selliseid

poliitilisi prioriteete nagu parem õigusloome, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamine,

acquis’ rakendamine ja jõustamine ning läbipaistvus.

Kodanikele jääb vabadus tõstatada täiendavaid küsimusi, mis on nende jaoks olulised.

Kodanike osalemine

Artikkel 3

Mitmekeelne digiplatvorm

Mitmekeelne digiplatvorm on peamine koht, kus kodanikud saavad anda oma panuse ja kus antakse teavet

konverentsi eri osade kohta, kõikide panuste ja dokumentide hoidla ning interaktiivne vahend ideede ning

konverentsi raames toimuvatelt arvukatelt üritustelt saadava sisendi jagamiseks ja nende üle arutelude

pidamiseks. Kodanike poolt veebis tehtud ettepanekute ja kõikide konverentsiürituste sisend kogutakse

kokku, seda analüüsitakse ja jälgitakse ning see avaldatakse digiplatvormil, tagades seeläbi täieliku

läbipaistvuse.

Platvorm on vahetult avatud kodanikele, kodanikuühiskonnale, sotsiaalpartneritele ja muudele

sidusrühmadele ning Euroopa , riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi ametiasutustele, tingimusel et nad järgivad

konverentsi põhikirja. Osalema on oodatud võimalikult mitmekesine inimrühm ja võimalikult palju inimesi.

Platvormil toimuva modereerimine on juhatuse nimel tegutseva ühissekretariaadi järelevalve all.



Artikkel 4

Konverentsi raames toimuvad üritused

Üritusi, mis võivad toimuda väga erinevates formaatides (sealhulgas kodanike paneelarutelud riigi ja ELi

tasandil), korraldavad konverentsi raames ja kooskõlas konverentsi põhikirjaga ELi institutsioonid ja

asutused, liikmesriigid või muud üksused (nt piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, kodanikuühiskonna

organisatsioonid ), sotsiaalpartnerid, kodanikud),

eesmärgiga jõuda võimalikult laia publikuni. Nende ürituste tulemused tehakse teatavaks platvormil.

Selliseid konverentsiüritusi, füüsilisi kogunemisi või digitaalseid või hübriidformaadis üritusi saab korraldada

eri tasanditel, sealhulgas Euroopa, riiklikul, riikidevahelisel, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, ning neisse on

kaasatakse kodanikuühiskond, sotsiaalpartnerid ja sidusrühmad1. Kodanike osalus nendes üritustes peaks

kajastama Euroopa mitmekesisust.

Artikkel 5

Euroopa kodanike paneelarutelud

Korraldatakse Euroopa kodanike paneelarutelusid. Igal paneelarutelul osaleb teatav arv kodanikke, et tagada

igast liikmesriigist vähemalt ühe nais- ja ühe meeskodaniku osalemine ning võttes arvesse Euroopa

Parlamendi koosseisu suhtes kohaldatavat kahaneva proportsionaalsuse põhimõtet. Kodanikud valitakse

juhuslikult ning nad esindavad oma geograafilise päritolu, soo, vanuse, sotsiaalmajandusliku tausta ja/või

haridustaseme poolest ELi kogu tema sotsioloogilises mitmekesisuses. Ühe kolmandiku igast kodanike

paneelarutelust moodustavad nooremad kui 25aastased inimesed.

Lisaks ettevalmistuseks, teabe jagamiseks ja tagasisideks vajalikule ajale toimuvad need paneelarutelud

mõttetalgutel eri kohtades ning on pühendatud konkreetsetele teemadele, mis põhinevad artiklis 2 kirjeldatud

ulatusel ja digiplatvormil esitatud kodanike panustel.

Iga Euroopa kodanike paneelarutelu (millest vähemalt üks kolmandik koosneb noorematest kui 25aastastest

inimestest) esindajad osalevad täiskogul, tutvustavad oma arutelude tulemusi ja arutavad neid koos teiste

osalejatega.

Paneelarutelude korraldamisel võetakse arvesse digitaalsel platvormil konverentsi raames kogutud arvamusi,

andes konverentsi täiskogule liidu jaoks koostatud soovitustena sisendi järelmeetmete võtmiseks.

Juhatuse kaaseesistujad kehtestavad ühiselt konverentsi kodanike paneelarutelude korraldamise praktilise

korra vastavalt käesolevale kodukorrale ja ühisavaldusele ning teavitavad sellest eelnevalt juhatust.

1� Juhatus võib kaaluda laste kaasamist konverentsiprotsessi.



Konverentsi juhtimine

Juhatus

Artikkel 6

Koosseis

Juhatuses on võrdselt esindatud Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon, kes kõik nimetavad

juhatusse kolm esindajat ja kuni neli vaatlejat.

Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi (COSAC) eesistujakolmik osaleb

juhatuses alalise vaatlejana.

Samuti võidakse asjakohasel juhul vaatlejana osalema kutsuda Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus-

ja Sotsiaalkomitee, aga ka muud ELi institutsioonid ja asutused ning sotsiaalpartnerid2.

Artikkel 7

Ülesanded ja töömeetodid3

Juhatus teeb kõigis oma küsimustes otsuse üheksa esindaja konsensuse alusel.

Juhatus teeb otsuseid konverentsi töö (täiskogu istungid, paneelarutelud ja mitmekeelne digiplatvorm) ning

selle protsesside ja ürituste kohta, jälgib konverentsi edenemist ning valmistab ette konverentsi täiskogu

istungeid, sealhulgas mis puudutab kodanike panust ja sellega seotud järelmeetmeid.

Juhatus lepib kokku ELi väärtusi kajastavates ühistes põhimõtetes ja miinimumkriteeriumides, mida

nimetatakse konverentsi põhikirjaks ja mida tuleb konverentsi raames korraldatavate ürituste puhul järgida,

ning konverentsi raames läbi viidud erinevate tegevuste tulemustest aru andmise korras, samuti

tagasisidemehhanismides.

Juhatus annab korrapäraselt aru kolme institutsiooni juhtidele (Euroopa Parlamendi president, nõukogu 

eesistuja ja Euroopa Komisjoni president).

Koosoleku toimumiseks ja juhatuse otsustusvõimelisuseks on juhatuse iga komponendi (Euroopa Parlament, 

nõukogu ja Euroopa Komisjon) puhul vaja vähemalt ühe kolmandiku esindajate kohalolu. Kaaseesistujad 

kontrollivad kvoorumi olemasolu. Alalisi vaatlejaid ja kutsutud vaatlejaid kvoorumi arvutamisel arvesse ei 

2� Euroopa sotsiaalpartnerid on järgmised üksused: Euroopa Tööandjate Keskliit (Business Europe), Euroopa
Ametiühingute Keskliit (ETUC), Euroopa üldhuviteenuste ühendus (SGI Europe) ja Euroopa Käsitööettevõtjate ning
Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Keskliit (SME United).
Konverentsi täiskogule kutsutakse osalema ka kodanikuühiskonna organisatsioone.

3� Juhatus võib soovida näha konverentsi täiskogu kodukorras ette, et pärast iga konverentsi täiskogu istungit
koostatakse aruanne, mis avaldatakse.



võeta.

Juhatus koostab ja avaldab konverentsi täiskogu järeldused ning esitab konverentsi lõpptulemuse kohta

aruande kolme institutsiooni juhtidele ja nende vastavatele institutsioonidele.

Artikkel 8

Ühissekretariaat

Ühissekretariaat, mis koosneb võrdsest arvust töötajatest vastavalt Euroopa Parlamendist, nõukogu

peasekretariaadist ja Euroopa Komisjonist, võtab juhatuse alluvuses kõik vajalikud meetmed, et tagada

juhatuse nõuetekohane toimimine, ning abistab juhatuse esindajaid ja vaatlejaid kooskõlas käesoleva

kodukorraga.

Ühissekretariaadi kaasjuhid osalevad kõigil juhatuse koosolekutel.

Ühissekretariaat toetab konverentsi täiskogu ja Euroopa kodanike paneelarutelude korraldust ja menetlusi.

Ühissekretariaat abistab juhatust konverentsi täiskogu nõuetekohase korraldamise ja läbiviimise tagamisel.

Ühissekretariaat tegutseb sõltumatult kooskõlas käesoleva kodukorraga.

Artikkel 9

Eksperdid

Juhatus võib kaasata eksperte ja kutsuda neid osalema konverentsi raames korraldatavatel koosolekutel ja

üritustel, eelkõige kodanike paneelaruteludes.

Artikkel 10

Koosolekuteade

Juhatuse koosoleku kutsuvad kokku kaaseesistujad.

Artikkel 11

Ajakava ja päevakord

Kaaseesistujad koostavad koosolekute esialgse ajakava ja esialgse päevakorra ning esitavad need iga

koosoleku alguses juhatusele heakskiitmiseks.



Artikkel 12

Dokumentatsioon

Ühissekretariaat saadab kaaseesistujate nimel juhatuse koosoleku teate ja esialgse päevakorra ning kõik muud

koosolekuga seotud dokumendid juhatuse liikmetele ja vaatlejatele hiljemalt kaks tööpäeva enne koosoleku

kuupäeva, välja arvatud kiireloomulistel erandjuhtudel, kui on vaja toimida teisiti.

Iga juhatuse esindaja või vaatleja võib esitada juhatusele kirjaliku panuse. Ühissekretariaat edastab sellised

kirjalikud panused teistele juhatuse esindajatele ja vaatlejatele.

Ühissekretariaat koostab juhatuse koosolekute koondaruanded, mille kinnitavad juhatuse kaaseesistujad,

asjakohasel juhul kirjalikul kokkuleppel. Ühissekretariaat edastab koondaruanded vastava koosoleku

esindajatele ja vaatlejatele ning kolme institutsiooni juhtidele.

Kui juhatus esitab aruande, lisatakse pealkirja sõna „aruanne“. Ühissekretariaat registreerib kõik aruanded

seerianumbriga ja viitega aruande heakskiitmise kuupäevale, eesmärgiga avaldada aruanded mitmekeelsel

digiplatvormil.

Artikkel 13

Koosolekute korraldus

Juhatuse koosolekuid juhivad ühiselt kaaseesistujad. Kaaseesistujad lepivad enne iga koosolekut kokku

koosoleku juhatamise korras, et tagada omavaheline võrdsus.

Koosoleku kaaseesistujad tagavad arutelude nõuetekohase läbiviimise ja võivad võtta mis tahes meetmeid

olemasoleva aja parimaks võimalikuks kasutamiseks, näiteks päevakorrapunktide arutamise järjekorra

kindlaksmääramine, kõneaja piiramine ja osalejate sõnavõttude järjekorra kindlaksmääramine.

Juhatus võib kaaseesistujate ettepanekul erandkorras otsustada kutsuda koosoleku päevakorrapunkti

arutamisele teisi isikuid. Kaaseesistujad otsustavad, millised töötajad võivad lisaks ühissekretariaadi

liikmetele selle koosolekutel osaleda.

Artikkel 14

Läbipaistvus

Esialgsed päevakorrad tehakse enne juhatuse koosolekut üldsusele kättesaadavaks. Koondmärkus või muud

dokumendid, mida juhatus võib pidada vajalikuks, tehakse pärast koosolekut üldsusele kättesaadavaks

mitmekeelsel digiplatvormil.



Artikkel 15

Koosolekute toimumise koht

Juhatus tuleb kokku nõukogu ruumides, kui kaaseesistujad ei otsusta teisiti4. Osaleda võib isiklikult või

kaugsidevahendite abil vastavalt kehtivatele tervishoiu- ja ohutuseeskirjadele. Juhatuse kaaseesistujad

otsustavad hübriid- ja virtuaalkoosolekute elektroonilise platvormi valiku.

Konverentsi täiskogu

Artikkel 16

Koosseis

Konverentsi täiskogu koosneb 108 Euroopa Parlamendi esindajast, 54 nõukogu esindajast ja kolmest Euroopa

Komisjoni esindajast5 ning 108 esindajast kõikide riikide parlamentidest, kes osalevad võrdsetel alustel, ja

kodanikest.

Osalevad ka 80 esindajat Euroopa kodanike paneelaruteludelt (millest vähemalt üks kolmandik koosneb

noorematest kui 25aastastest inimestest), Euroopa noortefoorumi president ja 27 esindajat6 riigisisestelt

üritustelt ja/või riigisisestelt paneelaruteludelt. See teeb kokku 108 inimest.

Esindatud on ka Regioonide Komitee 18 liikmega ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18 liikmega,

piirkondlikud omavalitsused kuue valitud osalejaga ja kohalikud omavalitsused kuue valitud osalejaga,

sotsiaalpartnerid 12 osalejaga ning kodanikuühiskond kaheksa osalejaga. ELi rahvusvahelise rolli arutamisse

kaasatakse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.

Osalema võidakse kutsuda ka peamiste sidusrühmade esindajaid.

Konverentsi täiskogu koosseisu määramisel võetakse arvesse soolist tasakaalu.

Artikkel 17

Ülesanded ja töömeetodid

Konverentsi täiskogu arutab riigisiseste ja Euroopa kodanike paneelarutelude soovitusi ning mitmekeelsel

digiplatvormil kogutud sisendit, mis on teemade kaupa rühmitatud, järgides täielikult ELi aluspõhimõtteid ja

konverentsi põhikirja, ilma eelnevalt kindlaks määratud tulemuseta ja piiramata teemade ulatust eelnevalt

kindlaks määratud poliitikavaldkondadega. Pärast nende soovituste esitamist ja arutamist kodanike poolt

4�Sõltuvalt edasisest arutelust võivad konverentsi täiskogu istungid ja kodanike paneelarutelud toimuda Euroopa
Parlamendi ruumides. Ühissekretariaat asub ühes kohas, ideaaljuhul Euroopa Komisjonis, niipea kui sanitaartingimused
seda võimaldavad.

5�Täiskogul osalevad ka Euroopa Komisjoni teised liikmed, eeskätt kui arutatakse nende pädevusse kuuluvaid küsimusi.

6�Üks liikmesriigi kohta.



esitab täiskogu konsensuse alusel juhatusele oma ettepanekud7.

Konverentsi täiskogu istungi toimumiseks peab olema kohal vähemalt üks kolmandik igast täiskogule

kutsutud komponendist. Selle teevad kindlaks juhatuse kaaseesistujad.

Artikkel 18

Täiskogu järeldused

Juhatus koostab konverentsi täiskogu arutelude ja ettepanekute põhjal konsensuse alusel ning täielikus

koostöös ja täiesti läbipaistvalt konverentsi täiskoguga aruande, mis avaldatakse seejärel mitmekeelsel

digiplatvormil.

Artikkel 19

Istungiteade, ajakava, päevakord ja dokumendid

Kaaseesistujad kutsuvad juhatuse nimel kokku konverentsi täiskogu istungid, tuginedes juhatuse kokku

lepitud ajakavale. Konverentsi täiskogu istungi päevakorra koostab juhatus ning ühissekretariaat saadab selle

koos asjakohaste dokumentidega üldjuhul kõigis liidu ametlikes keeltes välja hiljemalt seitse tööpäeva enne

istungi toimumise kuupäeva, välja arvatud kiireloomulistel erandjuhtudel, kui on vaja toimida teisiti.

Artikkel 20

Koosolekute korraldus

Konverentsi täiskogu istungeid juhivad ühiselt juhatuse kaaseesistujad. Kaaseesistujad lepivad enne iga

istungit kokku selle juhatamise korras, et tagada omavaheline võrdsus.

Istungi kaaseesistujad tagavad arutelude nõuete- ja korrakohase läbiviimise ja võivad võtta mis tahes

meetmeid olemasoleva aja parimaks võimalikuks kasutamiseks, näiteks päevakorrapunktide arutamise

järjekorra kindlaksmääramine, kõneaja piiramine ja osalejate sõnavõttude järjekorra kindlaksmääramine.

Kaaseesistujad teevad täiskogule vajaduse korral ettepaneku luua temaatilised töörühmad, milles

osalevad vastavate kodanike paneelarutelude esindajad8.

7�Konsensus tuleb saavutada vähemalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajate ning riikide
parlamentide esindajate vahel võrdsetel alustel. Kui riigisiseste kodanike ürituste ja/või Euroopa või riigisiseste kodanike
paneelarutelude esindajate seisukoha vahel on selge lahknevus, tuleks see juhatuse aruandes ära märkida.

8� Poliitilised rühmitused võivad korraldada oma koosolekuid.



Kaaseesistujad kehtestavad ühiselt konverentsi täiskogu istungite korraldamise praktilise korra vastavalt

käesolevale kodukorrale ja ühisavaldusele.

Istungid toimuvad kõigis liidu ametlikes keeltes.

Artikkel 21

Koosolekute toimumise koht

Konverentsi täiskogu istungid toimuvad Euroopa Parlamendi ruumides Strasbourgis, kui kaaseesistujad ei

otsusta teisiti.

Juhatuse kaaseesistujad otsustavad vastavalt kehtivatele tervise- ja ohutusreeglitele, kas istung toimub

füüsiliselt, kaugsidevahendite abil või hübriidkujul.

Kaaseesistujad otsustavad hübriid- ja virtuaalkoosolekute elektroonilise platvormi valiku.

Artikkel 22

Läbipaistvus

Konverentsi täiskogu istungid kantakse otse üle ja kõik konverentsi täiskogu istungite dokumendid tehakse

üldsusele kättesaadavaks mitmekeelsel digiplatvormil.

Lõppsätted

Artikkel 23

Konverentsi lõpptulemus esitatakse kolme institutsiooni juhtidele adresseeritud aruandes. Kolm institutsiooni

uurivad kiiresti, kuidas võtta kõnealuse aruandega seoses tulemuslikke järelmeetmeid, kusjuures iga

institutsioon tegutseb oma pädevuse piires ja kooskõlas aluslepingutega.

Artikkel 24

Juhatus võib kodukorda juhatuse kaaseesistujate ettepanekul muuta või täiendada.
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