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Mis see on?
• Põhikeskkond kodanike ideede jagamiseks ja panuse andmiseks
• Kodanike kaastööde ja dokumentide hoidla
• Konverentsi raames toimuvatelt üritustelt saadava sisendi jagamise koht
• Konverentsil tehtud järelduste avaldamise koht

Konverentsi harta
Kodanikud ja ürituste korraldajad peavad järgima konverentsi hartat:
• austama ELi väärtusi: inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja 

inimõiguste austamine
• soodustama arutelude mitmekesisust ja austama sõnavabadust
• hoiduma vaenu õhutamisest ja ebaseadusliku, tahtlikult vale või eksitava sisu 

väljendamisest
• soodustama piiriülest osalemist ja eri keelte kasutamist

Konverentsi täiskogu

449 esindajat
Esindajate jagunemine

Arutelud
Kodanike paneelaruteludelt saadud soovitused
Mitmekeelse platvormi sisend

Töö ettevalmistamine
9 temaatilises töörühmas

Esitused
Ettepanekud juhatusele (konsensuse alusel)

Konsensus
Tuleb saavutada vähemalt Euroopa Parlamendi, nõukogu, 
Euroopa Komisjoni ja riikide parlamentide vahel

Euroopa kodanike paneelarutelud
Foorumid, kus kodanikud arutavad konkreetseid teemasid ja esitavad konverentsi täiskogule 
soovitusi ELi institutsioonide meetmeteks

Kokku on loodud neli kodanike paneelarutelu, mis hõlmavad eespool esitatud üheksat teemat.

Igal paneelarutelul osaleb 200 juhuslikult valitud kodanikku
Vähemalt 1 mees ja 1 naine liikmesriigi kohta, kohaldades kahanevat proportsionaalsust nagu 
parlamendis | 1/3 peaksid olema 16–25aastased

Kodanike laialdane esindatus
Geograafiline päritolu | Sugu | Vanus | Sotsiaal-majanduslik taust | Haridustase

Iga paneelarutelu esindajad osalevad täiskogul
Vähemalt 1/3 neist on 16–25aastased | Eesmärk on esitada täiskogul oma soovitused

Kolme institutsiooni juhid
Euroopa Parlament David Maria Sassoli
ELi Nõukogu Janez Janša*
Euroopa Komisjon Ursula von der Leyen

Juhatus
9 esindajat

3 Euroopa Parlamendist
3 ELi Nõukogust
3 Euroopa Komisjonist

Vaatlejad Euroopa Parlamendist, nõukogust, liikmesriikide parlamentidest, Majandus- ja Sotsiaalkomiteest, 
Regioonide Komiteest, muudest ELi institutsioonidest ja Euroopa sotsiaalpartnerite seast

Otsustab konverentsi töö üle
Valmistab ette täiskogu istungeid
Koostab kolme institutsiooni juhtidele aruande täiskogu järelduste kohta

Kaaseesistujad
Guy Verhofstadt (parlament)
Gašper Dovžan* (Nõukogu)
Dubravka Šuica (komisjon)

Konsensus
eeldab üheksa esindaja nõusolekut

Ühissekretariaat
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni võrdne esindatus

Tagab konverentsi toimimise ning abistab juhatust ja täiskogu

Mitmekeelne digiplatvorm
Mitmekeelne keskkond ideede jagamiseks ja arutamiseks

• tagama täieliku läbipaistvuse, seejuures kodanike kaastööde analüüsimise ja 
digiplatvormil avaldamise

• kandma üritusi veebi teel üle või edastama alati, kui see on võimalik
• järgima andmekaitsenorme ja kasutama konverentsi visuaalset märgistust

Platvormi modereerimise eest vastutab juhatus

Liikmesriigi kohta
Euroopa Parlament 108
Riikide parlamendid 108 (4)
Euroopa kodanike paneelarutelud 80
Nõukogu 54 (2)
Riigisisesed üritused ja/või paneelarutelud 27 (1)
Regioonide Komitee 18
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18
Sotsiaalpartnerid 12
Kodanikuühiskonna organisatsioonid 8
Kohaliku tasandi valitud esindajad 6
Piirkondade valitud esindajad 6
Euroopa Komisjon 3
Euroopa Noortefoorumi president 1

Euroopa tuleviku konverents on alt üles suunatud ettevõtmine, mille käigus saavad Euroopa kodanikud avaldada arvamust liidu edasise poliitika ja toimimise kohta. 
Kodanikele oluliste teemade käsitlemiseks on loodud digiplatvorm ja kodanike paneelarutelud.

* Nõukogu esindajad vahetuvad vastavalt roteeruvale eesistumisele.

Teemad

Ränne

EL maailmas

Haridus, kultuur, noored 
ja sport

Digiüleminek

Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja 
töökohad

Euroopa demokraatia
Väärtused ja õigused, õigusriik, 
julgeolek ja turvalisus

Kliimamuutused ja keskkond

Tervis

Muud kodanike pakutud teemad

See on 2021. aasta juunis avaldatud infograafiku ajakohastatud versioon.

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj


Lisateave

Mitmekeelne platvorm
Konverentsi mitmekeelne platvorm on keskkond, mis annab Euroopa kodanikele ja Euroopa kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele võimaluse jagada mõtteid Euroopa tuleviku kohta ning korraldada üritusi ja neil osaleda. See toimib 
kaastööde ja dokumentide hoidlana ning interaktiivse vahendina kodanike ideede jagamiseks ja arutamiseks. Platvorm on 
avatud kodanikele, kodanikuühiskonnale, sotsiaalpartneritele, muudele sidusrühmadele ning nii ELi kui ka riikliku, piirkondliku 
ja kohaliku tasandi avaliku sektori asutustele.

Euroopa kodanike paneelarutelud
Need on konverentsi keskse tähtsusega sündmused, millel arutletakse kodanikele oluliste küsimuste üle. Euroopa kodanike 
paneelarutelud (± 200 juhuslikult valitud kodanikku) on riikidevahelised ja neil on esindatud ELi elanikkond mitte ainult 
soo, vaid ka vanuse, sotsiaal-majandusliku tausta, geograafilise päritolu ja haridustaseme järgi, kusjuures 1/3 osalejatest on 
vanuses 16–25 aastat. Euroopa kodanike paneelaruteludel peetakse mõttevahetusi, sealhulgas digiplatvormi kaudu tehtud 
kaastöö põhjal, ning neist tulenevad konverentsi täiskogu arutelud, mille järel esitatakse ELi institutsioonidele soovitused 
edasiste meetmete võtmiseks. Kavandatud on neli temaatilist kodanike paneelarutelu: i )Euroopa demokraatia / väärtused, 
õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus; ii) kliimamuutused, keskkond / tervis; iii) tugevam majandus, sotsiaalne õiglus, 
töökohad / haridus, noored, kultuur, sport / digiüleminek; ja iv) EL maailmas / ränne.
Euroopa kodanike paneelarutelud korraldatakse aruteluvoorudena, mis toimuvad eri kohtades ja on pühendatud 
konkreetsetele teemadele. Liikmesriigid (riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil) ja teised sidusrühmad (kodanikuühiskond, 
sotsiaalpartnerid ja kodanikud) võivad konverentsi raames korraldada lisaks ka muid kodanike paneelarutelusid, tingimusel 
et need järgivad täielikult konverentsi hartat.

Kolme institutsiooni juhid
Konverentsi juhivad kolmikuna Euroopa Parlamendi president David Sassoli, Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja Janez Janša, 
kes esindab nõukogu eesistujariiki Sloveeniat (31. detsembrini 2021), ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. 
Vastavalt nõukogu otsusele oli nõukogu eelmine eesistujariik Portugal (1. jaanuar–30. juuni 2021) ja järgmine on Prantsusmaa 
(1. jaanuar–30. juuni 2022). Konverentsi lõpptulemustest antakse aru konverentsi kolmele juhile, et iga institutsioon saaks 
vastavalt oma pädevusele võtta edasisi meetmeid. 

Konverentsi täiskogu
Täiskogul on kokku 449 osalejat – kolme ELi institutsiooni (Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament), 
liikmesriikide parlamentide, kodanike paneelarutelude, Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, 
riikide ürituste või paneelarutelude, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna esindajad ning alates juulist ka kohaliku tasandi 
ja piirkondade valitud esindajad. ELi rahvusvahelise rolli arutamisse kaasatakse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja. Osalema kutsuda võib ka teisi sidusrühmi ja eksperte.
Täiskogu arutab küsimusi ja soovitusi, mis tulenevad riiklikelt ja Euroopa kodanike paneelaruteludelt ning digitaalselt 
platvormilt, ja on rühmitatud teemade kaupa. Arutelud on avatud, ilma eelnevalt kindlaks määratud tulemuseta ja ilma, 
et teemade käsitlemisel piirdutaks eelnevalt kindlaks määratud poliitikavaldkondadega. Täiskogu otsustab juhatusele 
esitatavate ettepanekute üle konsensuse alusel (mis tuleb saavutada vähemalt parlamendi, nõukogu, komisjoni ja riikide 
parlamentide vahel). Juhatus vastutab konverentsi lõpparuande koostamise eest, mis toimub täielikus koostöös täiskoguga 
ja täiesti läbipaistvalt. Lõpparuanne avaldatakse digiplatvormil ja saadetakse kolme institutsiooni juhtidele konkreetsete 
meetmete võtmiseks. 

Juhatus
Juhatus korraldab konverentsi tööd (täiskogu istungid, Euroopa kodanike paneelarutelud ja digiplatvorm), jälgib kogu tegevust 
ning valmistab ette konverentsi täiskogu istungid, hõlmates ka kodanike panust ja järelmeetmeid. Kõik kolm institutsiooni 
(parlament, komisjon ja nõukogu) on juhatuses võrdselt esindatud: igaühel on kolm liiget ja kuni neli vaatlejat. Iga kolme 
institutsiooni esindajatest on üks juhatuse kaaseesistuja, kusjuures nõukogu esindaja on rotatsiooni korras vahetuvast 
eesistujariigist. Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi (COSAC) eesistujakolmikul on alalise 
vaatleja staatus. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel ning Regioonide Komiteel on samuti vaatleja staatus. Kaaseesistujate 
ettepanekul on täiskogu heaks kiitnud üheksa temaatilise töörühma loomise. Juhatus võib konverentsi üritustele osalema 
kutsuda eksperte.

Sekretariaat
Ühissekretariaat, mis koosneb võrdsest arvust Euroopa Parlamendi, nõukogu peasekretariaadi ja komisjoni töötajatest, 
abistab juhatust konverentsi täiskogu ja Euroopa kodanike paneelarutelude korraldamisel.

Käesolev väljaanne on koostatud Euroopa Parlamendi liikmetele ja töötajatele nende töös taustamaterjalina kasutamiseks. Selle sisu eest vastutavad üksnes 
autorid ning selles väljendatud arvamusi ei saa käsitada Euroopa Parlamendi ametliku seisukohana. Teksti reprodutseerimine ja tõlkimine on lubatud 
mitteärilistel eesmärkidel, kui viidatakse allikale ja Euroopa Parlamenti sellest eelnevalt teavitatakse. Sellisel juhul tuleb Euroopa Parlamendile saata ka 
koopia. © Euroopa Liit 2021.

eprs@ep.europa.eu (kontakt)  http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)  http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)  http://epthinktank.eu (blogi)  http://epthinktank.eu

Allikad: Ühisavaldus Euroopa tuleviku teemalise konverentsi kohta, Euroopa tuleviku konverentsi kodukord, juhatuse aruanded
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https://futureu.europa.eu/?locale=et
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1316
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf
http://www.cosac.eu
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210304IPR99242/future-of-europe-engaging-with-citizens-to-build-a-more-resilient-europe
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/9340/sn02700.en21.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board

