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Mitä se on?
• Tärkein paikka kansalaisille jakaa ajatuksiaan ja lähettää kannanottoja
• Kansalaisten kommenttien ja asiakirjojen tallennuspaikka
• Paikka, josta löytää konferenssin tapahtumien annin
• Konferenssin päätelmien julkaisupaikka

Konferenssin peruskirja
Kansalaisten ja tapahtumien järjestäjien on noudatettava konferenssin peruskirjaa:
• Kunnioitetaan EU:n arvoja: ihmisarvo, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen
• Edistetään moninaisuutta keskusteluissa ja vaalitaan sananvapautta
• Ei vihapuhetta tai sisältöä, joka on laitonta taikka tahallisesti väärää tai harhaanjohtavaa
• Edistetään rajatylittävää osallistumista ja eri kielten käyttöä
• Taataan täysi avoimuus; kansalaisten näkemykset analysoidaan ja julkaistaan 

Konferenssin täysistunto

449 edustajaa
Edustajat

Keskustelee
Kansalaispaneelien suosituksista
Monikielisen alustan kannanotoista

Valmistelusta vastaa
9 aihekohtaista työryhmää

Esittää
Ehdotuksia johtokunnalle (konsensuspohjalta)

Konsensusperiaate
Konsensus vähintään Euroopan parlamentin, EU:n 
neuvoston, Euroopan komission ja kansallisten 
parlamenttien välillä

Eurooppalaiset kansalaispaneelit
Foorumeita, joilla kansalaiset keskustelevat annetuista aiheista ja antavat konferenssin 
täysistunnolle suosituksia EU:n toimielinten jatkotoimia varten

Neljä kansalaispaneelia käsittelevät edellä mainittuja yhdeksää aihetta

200 satunnaisesti valittua kansalaista / paneeli
Vähintään 1 mies ja 1 nainen / jäsenvaltio soveltaen alenevaa suhteellisuutta, kuten 
parlamentissa | Kolmanneksen oltava 16–25-vuotiaita

Kansalaisten laaja edustus
Maantieteellinen alue | Sukupuoli | Ikä | Sosioekonominen tausta | Koulutusaste

Kunkin paneelin edustajat täysistunnossa
Vähintään kolmannes 16–25-vuotiaita | Esittävät suosituksensa

Yhteispuheenjohtajat
Euroopan parlamentti David Maria Sassoli
EU:n neuvosto Janez Janša*
Euroopan komissio Ursula von der Leyen

Johtokunta
9 edustajaa

3 Euroopan parlamentista
3 EU:n neuvostosta
3 Euroopan komissiosta

Tarkkailijoina Euroopan parlamentin, neuvoston, kansallisten parlamenttien, talous- ja sosiaalikomitean, 
alueiden komitean, muiden EU:n toimielinten ja eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten edustajia

Päättää konferenssin työskentelystä
Valmistelee täysistunnon kokoukset
Raportoi puheenjohtajistolle täysistunnon päätelmistä

Yhteispuheenjohtajat
Guy Verhofstadt (parlamentti)
Gašper Dovžan* (Neuvosto)
Dubravka Šuica (komissio)

Konsensus
yhdeksän edustajan välillä

Yhteinen sihteeristö
Yhtä monta Euroopan parlamentista, EU:n neuvostosta ja Euroopan komissiosta

Varmistaa konferenssin toiminnan ja avustaa johtokuntaa

Monikielinen digitaalinen alusta
Monikielinen keskusfoorumi, jolla kansalaiset voivat jakaa 
ajatuksiaan ja keskustella niistä

digialustalla
• Suoratoistetaan tai lähetetään tapahtumat mahdollisuuksien mukaan
• Noudatetaan tietosuojasääntöjä ja konferenssin visuaalista ilmettä

Johtokunta valvoo alustan moderointia

Per jäsenvaltio
Euroopan parlamentti 108
Kansalliset parlamentit 108 (4)
Eurooppalaiset kansalaispaneelit 80
Neuvosto 54 (2)
Kansalliset tapahtumat ja/tai paneelit 27 (1)
Alueiden komitea 18
Talous- ja sosiaalikomitea 18
Työmarkkinaosapuolet 8
Kansalaisjärjestöt 8
Paikallisvaaleissa valitut edustajat 6
Aluevaaleissa valitut edustajat 6
Euroopan komissio 3
Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja 1

Euroopan tulevaisuuskonferenssi on alhaalta ylöspäin suuntautuva hanke, jossa EU:n kansalaiset voivat ilmaista mielipiteensä unionin tulevasta politiikasta ja toiminnasta. 
Digitaalinen alusta ja kansalaispaneelit ovat esimerkkejä välineistä, jotka antavat kansalaisille mahdollisuuden keskustella heille tärkeistä aiheista.

*Neuvoston edustajat vaihtuvat kiertävän puheenjohtajuuden mukaan.

Aiheet

Muuttoliike

EU:n rooli maailmassa

Koulutus, kulttuuri, 
nuoriso ja urheilu

Digitalisaatio

Vahvempi talous, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja työllisyys

Eurooppalainen demokratia
Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja 
turvallisuus

Ilmastonmuutos ja ympäristö

Terveys

Muut kansalaisten ehdottamat aiheet

Tämä on päivitetty versio kesäkuussa 2021 julkaistusta infografiikasta.

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


Lisätietoja

Monikielinen alusta
Konferenssin monikielinen alusta on keskusfoorumi, joka antaa EU:n kansalaisille ja kansalaisjärjestöille mahdollisuuden 
jakaa ajatuksia Euroopan tulevaisuudesta ja järjestää tapahtumia ja osallistua niihin. Se on kommenttien ja asiakirjojen 
tallennuspaikka ja kansalaisille interaktiivinen väline jakaa ajatuksia ja keskustella niistä. Alusta on avoin kansalaisille, 
kansalaisyhteiskunnalle, työmarkkinaosapuolille, muille sidosryhmille sekä EU:n ja kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
viranomaisille.

Eurooppalaiset kansalaispaneelit
Nämä ovat konferenssin keskeisiä elimiä, joiden tehtävänä on keskustella kansalaisille tärkeistä asioista. Eurooppalaisten 
kansalaispaneelien kokoonpano (± 200 satunnaisesti valittua kansalaista) on kansainvälinen ja edustaa EU:n väestöä 
sukupuolen lisäksi myös iän, sosioekonomisen taustan, maantieteellisen alueen ja koulutusasteen suhteen. Osallistujista 
kolmannes on 16–25-vuotiaita. Eurooppalaiset kansalaispaneelit käyvät keskusteluja muun muassa digialustalta saatujen 
kannanottojen pohjalta ja antavat EU:n toimielinten jatkotoimia varten suosituksia, joiden pohjalta konferenssissa käydään 
täysistuntokeskusteluja. Suunnitteilla on neljä aihekohtaista kansalaispaneelia: i) eurooppalainen demokratia ja eurooppalaiset 
arvot, oikeudet, oikeusvaltioperiaate, turvallisuus; ii) ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys; iii) vahvempi talous, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus, työpaikat ja koulutus, nuoriso, kulttuuri, urheilu, digitalisaatio; ja iv) EU maailmassa, muuttoliike.
Eurooppalaiset kansalaispaneelit kokoontuvat eri paikoissa aihekohtaisiin keskusteluistuntoihin. Jäsenvaltiot (kansallisella, 
alueellisella tai paikallisella tasolla) ja muut sidosryhmät (kansalaisyhteiskunta, työmarkkinaosapuolet tai kansalaiset) voivat 
myös järjestää kansalaispaneeleja konferenssin puitteissa, kunhan niissä noudatetaan kaikilta osin konferenssin peruskirjaa.

Yhteispuheenjohtajat
Konferenssin puheenjohtajakolmikkona toimii Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli, EU:n neuvoston puheenjohtaja 
Janez Janša (Slovenian puheenjohtajakaudella 31.12.2021 asti) ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der 
Leyen. Neuvoston päätöksellä  vahvistetun kiertojärjestelmän mukaisesti puheenjohtajana toimi aiemmin Portugali (1.1– 
30.6.2021) ja seuraavana on vuorossa Ranska (1.1.– 30.6.2022). Konferenssin puheenjohtajakolmikko on elin, jolle viime 
kädessä raportoidaan konferenssin lopullisista tuloksista, jotta kukin toimielin voi toteuttaa asianmukaiset jatkotoimet omien 
toimivaltuuksiensa mukaisesti. 

Konferenssin täysistunto
Täysistunnossa on yhteensä 449 edustajaa. Edustettuina ovat kolme toimielintä (komissio, neuvosto ja parlamentti), kansalliset 
parlamentit, kansalaispaneelit, Euroopan alueiden komitea (AK), Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK), kansalliset 
tapahtumat ja paneelit, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta sekä heinäkuusta alkaen paikallis- ja aluevaaleissa 
valitut edustajat. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja kutsutaan mukaan keskusteltaessa EU:n 
kansainvälisestä roolista. Mukaan voidaan kutsua myös muita sidosryhmiä ja asiantuntijoita.
Täysistunnossa keskustellaan kansallisten ja eurooppalaisten kansalaispaneelien esiin tuomista kysymyksistä ja esittämistä 
suosituksista sekä digialustalta kootuista kannanotoista aihealueittain ryhmiteltyinä. Keskustelut ovat avoimia, eli 
lopputulosta ei määritetä ennalta ja keskustelua ei rajoiteta etukäteen päätettyihin politiikan aloihin. Täysistunto päättää 
(ainakin parlamentin, neuvoston, komission ja kansallisten parlamenttien välisen) konsensuksen pohjalta johtokunnalle 
esitettävistä ehdotuksista. Johtokunta laatii konferenssin loppuraportin täydessä yhteisymmärryksessä täysistunnon 
kanssa ja täyttä avoimuutta sitä kohtaan noudattaen. Raportti julkaistaan digialustalla ja lähetetään yhteispuheenjohtajille 
konkreettisia jatkotoimia varten. 

Johtokunta
Johtokunta hallinnoi  konferenssin työskentelyä  (täysistunnot, eurooppalaiset kansalaispaneelit ja digitaalinen alusta), valvoo 
kaikkea toimintaa ja valmistelee täysistunnon kokoukset, myös kansalaisilta saadut näkemykset, ja niiden jatkotoimet. Kaikki 
kolme toimielintä (parlamentti, komissio ja neuvosto) ovat tasapuolisesti edustettuina johtokunnassa siten, että kullakin 
on kolme jäsentä ja enintään neljä tarkkailijaa. Johtokunnan yhteispuheenjohtajina toimivat kunkin kolmen toimielimen 
edustajat, neuvostolla kiertävän puheenjohtajavaltion edustaja. COSACin (unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen 
elinten konferenssi) puheenjohtajakolmikolla on pysyvän tarkkailijan asema. Myös ETSK ja AK toimivat tarkkailijoina. 
Täysistunto hyväksyi yhteispuheenjohtajien ehdotuksen yhdeksän aihekohtaisen työryhmän perustamisesta, yksi kullekin 
yhdeksästä aiheesta. Johtokunta voi kutsua asiantuntijoita osallistumaan konferenssin tapahtumiin.

Sihteeristö
Yhteinen sihteeristö avustaa johtokuntaa konferenssin täysistunnon ja eurooppalaisten kansalaispaneelien järjestämisessä. 
Siinä on yhtä suuri määrä henkilöstöä Euroopan parlamentista, neuvoston pääsihteeristöstä ja komissiosta.

Tämä asiakirja on laadittu ja tarkoitettu Euroopan parlamentin jäsenille ja henkilöstölle taustamateriaaliksi parlamentissa työskentelyä varten. Laatijat 
ovat yksin vastuussa tämän asiakirjan sisällöstä, eivätkä asiakirjassa ilmaistut kannat välttämättä vastaa parlamentin virallista kantaa. Tekstin jäljentäminen 
ja kääntäminen muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua, kunhan lähde mainitaan ja Euroopan parlamentille ilmoitetaan asiasta etukäteen ja 
toimitetaan näytekappale. © Euroopan unioni, 2021.
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Lähteet: Yhteinen julistus Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista, konferenssin työjärjestys, johtokunnan raportit.
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