Töörühmad
Ülesannete kirjeldus
[Täiskogu töökorraldust käsitleva kontseptsioonidokumendi lisa]

I.
A. Kooskõlas Euroopa tuleviku konverentsi (edaspidi „konverents“) kodukorraga tegid
konverentsi juhatuse kaaseesistujad konverentsi täiskogule ettepaneku moodustada üheksa
temaatilist töörühma (vt töörühmade nimekirja kavandit käesoleva kontseptsioonidokumendi
lisas). 19. juunil tutvustasid kaaseesistujad temaatiliste töörühmade moodustamise ettepanekut
täiskogule ja täiskogu toetas seda.

B. Konverentsi juhatuse kaaseesistujad nimetavad iga töörühma esimehe (kaks töörühma
esimeest Euroopa Parlamendist, kaks nõukogust, kaks komisjonist, kaks liikmesriikide
parlamentidest, üks Euroopa noortefoorumist). Töörühmade, nende esimeeste ja liikmete
nimekiri avaldatakse mitmekeelsel digitaalsel platvormil.

II.
Töörühmade koosseisu viimistlevad konverentsi juhatuse kaaseesistujad konverentsi täiskogu
liikmete ettepaneku alusel 1 , võttes arvesse täiskogu liikmete kuni kolme eelistust, mis
põhinevad järgmistel tingimustel:


Iga konverentsi täiskogu liige saab osaleda ainult ühes töörühmas2.
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Nagu on määratletud Euroopa tuleviku konverentsi kodukorras.
Euroopa Komisjoni liikmed osalevad töörühmades, kus arutatakse nende vastutusalaga seotud küsimusi, nagu
on sätestatud konverentsi kodukorra artiklis 16.
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Igal töörühmal on vähemalt 40 liiget ning igas töörühmas peaksid kajastuma ka täiskogu
eri osalejarühmade vahelised proportsioonid 3 . Euroopa kodanike paneelarutelude
esindajad peaksid töörühmades osalema vastavalt sellele, millist teemat käsitlevas
paneelarutelus nad osalevad4.

III.
A. Töörühmad annavad oma panuse konverentsi täiskogu arutelude ja ettepanekute
ettevalmistamisse vastavalt ühisdeklaratsiooni ja kodukorra tingimustele.

Selleks arutavad nad vastavate liikmesriikide kodanike ja Euroopa kodanike paneelarutelude
soovitusi ning konverentsi raames mitmekeelsel digiplatvormil esitatud kaastöid, mis on seotud
töörühmade teemadega.

B. Töörühmad töötavad konsensuse alusel, nagu on kindlaks määratud konverentsi kodukorra
artikli 17 joonealuses märkuses 7.

C. Esimees ja töörühmas Euroopa kodanike paneelarutelude esindajate hulgast valitud
eestkõneleja tutvustavad töörühma töö tulemusi täiskogule.
D. Töörühma esimeest abistab ühissekretariaat.
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Soovituslikult tähendab see järgmist: 12 kohta Euroopa Parlamendile ja liikmesriikide parlamentidele, 6
nõukogule, 3 liikmesriikide kodanike paneelarutelude või ürituste esindajatele, 2 Regioonide Komiteele ning
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 1 või 2 sotsiaalpartneritele, 1 kodanikuühiskonnale ja 1 kohalike ja
piirkondlike omavalitsuste valitud liikmetele ning Euroopa kodanike paneelarutelude esindajatele (vt järgmine
märkus).
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Soovituslikult tähendab see, et tugevama majanduse, sotsiaalse õigluse ja töökohtade töörühmas, hariduse,
noorte, kultuuri ja spordi töörühmas ning digiülemineku töörühmas peaks igaühes olema 6 või 7 Euroopa kodanike
paneelarutelude esindajat, ülejäänud töörühmades aga igaühes 10 esindajat.
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IV.
A. Töörühma esimees kutsub koosolekud kokku konverentsi täiskogu istungjärgu päevakorras
sätestatud ajavahemike jooksul5.
Kui see ei ole vajalike logistiliste ja keeleliste ressursside puudumise tõttu võimalik, teevad
kaaseesistujad ettepaneku kasutada muid aegu. Esimehe taotlusel ja kokkuleppel juhatuse
kaaseesistujate ja töörühma kõigi osalejarühmadega võib kokku kutsuda lisakoosolekuid.
B. Esimees tagab kõneaja õiglase jaotuse töörühma kõigi osalejarühmade, sealhulgas kodanike
esindajate vahel.

V

A. Ühissekretariaat koostab esimehe juhtimisel ja töörühma liikmetega konsulteerides iga
töörühma koosoleku kohta kokkuvõtva protokolli. See tehakse nõuetekohaselt kättesaadavaks
mitmekeelse digiplatvormi täiskogujaotises.

B. Töörühma koosolekutel võivad osaleda ainult vastavad konverentsi täiskogu liikmed, üks
kaastöötaja iga töörühma liikme kohta ja konverentsi ühissekretariaadi töötajad.

C. Ülesannete kirjelduse edasiseks muutmiseks ja uute reeglite lisamiseks on vaja konverentsi
kolme kaaseesistuja nõusolekut.
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Töörühmade koosolekute ajad ei lange kokku täiskogu arutelude ega nende vaheaegadega.
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