Euroopa tuleviku konverents: Euroopa
kodanike paneelarutelud
Paneelarutelude juhend

Euroopa tuleviku konverents: Euroopa kodanike paneelarutelud
Paneelarutelude juhend
SISUKORD
SISUKORD

1

Kaaseesistujate tervitussõnad

3

Sissejuhatus Euroopa tuleviku konverentsi ja Euroopa kodanike paneelaruteludesse

4

Kes osalevad Euroopa kodanike paneelaruteludes?

4

Euroopa kodanike paneelarutelude ajakava

5

Mida see protsess endast kujutab?

6

Millised on Euroopa tuleviku konverentsi juhtorganid?

8

Ühised eesistujad ja nende vastavad institutsioonid

8

Juhatus

8

Millised on Euroopa kodanike paneelarutelude teemad?

9

Esimene paneelarutelu

9

Teine paneelarutelu

9

Kolmas paneelarutelu

9

Neljas paneelarutelu

10

Millised on protsessi tulemused ja kuidas ELi institutsioonid nendele reageerivad?

10

Kuidas saavad paneelarutelul osalejad mitmekeelset digiplatvormi kasutada?

11

Arutelude ruum

11

Mida mitmekeelne digiplatvorm pakub?

11

Juurdepääs paneelarutelude digiruumile

11

Kuidas logida sisse ja osaleda paneelaruteludes osalejana?

12

Konverentsi harta

14

Andmehaldus

15

Osalejate valimine

15

Värbamisandmed ja isikuandmete kaitse üldmäärus

15

Aruteluvoorude salvestamine

15

Pildistamine ja filmimine

15

Väärkäitumine

16

Kasutajatugi

16

1

Tere tulemast Euroopa tuleviku konverentsi Euroopa kodanike paneelaruteludele. Oleme
väga tänulikud, et nõustusite selles seikluses osalema. Te olete üks 800 juhuslikkuse
alusel valitud inimesest, kelle ühiseks kohustuseks on töötada mitu kuud Euroopa tuleviku
parandamise nimel.
Võib-olla mõtlete, miks just Teie? Kas ei leidu inimesi, kes on selle ülesande täitmiseks
paremini ette valmistatud? Vastus on ei. Nii Teie kui ka ülejäänud osalejad ärkate iga päev
kusagil Euroopas, seistes silmitsi tegelikkusega, mis ei ole alati lihtne ega sõbralik kõigi
jaoks, ning meid huvitab just Teie konkreetne perspektiiv ja konkreetsed kogemused.
Konverentsi Euroopa kodanike paneelarutelusid iseloomustavaks jooneks on sarnaselt
Euroopale mitmekesisus. Nagu lähipäevil näete, olete kõik pärit väga erinevatest
kohtadest, mõned teist õpivad, osad töötavad, teised on pensionil või töötud. Olete eri
vanuses ja enamik teist ei ole harjunud sellises protsessis osalema. Ja see ongi oluline.
Me ei otsi eksperte ega poliitikuid, vaid Euroopa Liidus elavaid tavalisi inimesi.
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Kaaseesistujate tervitussõnad
Lugupeetud kirjasaaja

Meil on hea meel, et olete nõustunud osalema Euroopa tuleviku konverentsi raames toimuvatel
Euroopa kodanike paneelaruteludel.
Täname Teid südamest osalemise eest ja rõhutame, et selline enneolematu ühisüritus – Euroopa
tuleviku konverents – on meie jaoks ülioluline.
Euroopa tuleviku konverents pakub Euroopa Liidu kodanikele uusi võimalusi vahetada mõtteid liidu
probleemide ja prioriteetide üle. Me soovime, et konverentsil osaleks võimalikult paljude elualade
inimesi üle kogu liidu, ning et nad võtaksid endale kandva rolli liidu arengusuundade
kindlaksmääramisel.
Kodanike paneelarutelud on konverentsi keskne osa. Paneelaruteludel saab käsitleda Teie jaoks
olulisi küsimusi ja ka ettepanekuid, mis on laekunud Euroopa tuleviku konverentsi käigus. Seda
võimaldab mitmekeelne digiplatvorm (futureu.europa.eu), mille abil koostatakse soovitused, mida
liidu institutsioonid peaksid arvesse võtma.
Kutsume Teid osalema arutelul, mis toimub [kuupäev] [koht]. Seal saate esitada ka soovitusi.
Osana juhuvalikuga moodustatud rühmast, mis koosneb 800 Euroopa kodanikust ja esindab ELi
kogu mitmekesisust, saate Te esitada ja arutada oma ideid teiste kodanikega kolmel
arutelusessioonil, kus osaleb 200 inimest. Te saate oma seisukohti esitada oma emakeeles, kuna
üritusel on abiks tõlgid. Teave paneelarutelul ja sellega seotud üritustel (näiteks Euroopa
noorteüritusel) arutatavate teemade ja arutelu korralduse kohta saadetakse Teile varakult enne
arutelu toimumist.
Meid huvitavad eelkõige Teie arvamused, ideed ja konkreetsed ettepanekud kogu liidu tuleviku
kohta. Paneelarutelul osaledes aitate kujundada Euroopa Liidu tulevikku.
Teie paneelarutelu esindajad kannavad arutelul ühiselt väljatöötatud soovitused ette Euroopa
tuleviku konverentsi täiskogul, kus toimub nende arutelu teiste osalejatega. Lõpuks uurivad
konverentsi tulemusi kolm Euroopa institutsiooni, kes otsustavad, kuidas nende alusel edasi
toimida. Kohustume tagama institutsioonide võetavate meetmete täieliku läbipaistvuse ja esitama
nende kohta tagasisidet.
Täname Teid veel kord, et nõustusite selles põnevas ürituses osalema. Soovime Teile selles töös
edu ja ootame suure huviga arutelude tulemusi.
Parimate soovidega
Co-Chair

Guy Verhofstadt
Euroopa Parlamendi liige

Co-Chair

Gašper Dovžan
ELi asjade
riigisekretär

Co-Chair

Dubravka Šuica
Euroopa Komisjoni
asepresident
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Sissejuhatus Euroopa tuleviku konverentsi ja Euroopa kodanike
paneelaruteludesse
Euroopa tuleviku konverents (edaspidi „konverents“) on enneolematu demokraatlik
ettevõtmine,
millel
on
järgmised
sambad:
mitmekeelne
digiplatvorm
(https://futureu.europa.eu), mille kaudu kogutakse ideid üksikisikutelt ja üritustelt, neli
Euroopa kodanike paneelarutelu, riigisisesed kodanike paneelarutelud ja üritused ning
konverentsi täiskogu, kuhu kuuluvad Euroopa paneelarutelusid esindavad kodanikud ning
riigisiseseid paneelarutelusid ja riigisiseseid üritusi esindavad kodanikud ning poliitikud,
sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid.
Euroopa kodanike paneelarutelud on Euroopa tuleviku konverentsi väga oluline
osa. Korraldatakse neli Euroopa kodanike paneelarutelu, et võimaldada kodanikel ühiselt
mõelda selle üle, millist tulevikku nad Euroopa Liidule soovivad.
Selle protsessi eesmärk ei ole lihtsalt koguda Teie arvamusi, vaid panna Teid osalema
Euroopa projekti tuleviku kujundamises. Millised küsimused või probleemid mõjutavad
Teid kõige rohkem? Milliseid konkreetseid meetmeid peaks Euroopa Liit Teie elu
lihtsustamiseks võtma? Alustate peagi kollektiivsete arutelude protsessi, mille käigus
peate arutlema ühiselt ja töötama meeskonnana, et teha konkreetseid soovitusi, mida
konverentsi täiskogu istungil tutvustada ja arutada.

Kes osalevad Euroopa kodanike paneelaruteludes?
● Neli paneelarutelu hõlmab 200 Euroopa kodanikku, kes on valitud juhuslikkuse
alusel 27 liikmesriigist;
● kajastatud on ELi mitmekesisus: geograafiline päritolu (kodakondsus ning
linna-/maapiirkond), sugu, vanus, sotsiaalmajanduslik taust ja haridustase;
● igas paneelarutelus osaleb vähemalt üks nais- ja üks meessoost kodanik igast
liikmesriigist;
● kolmandiku igas paneelarutelus osalejatest moodustavad noored (16–25aastased).
Lisaks luuakse eraldi seos selle noorterühma ja Euroopa noorteürituse vahel.
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Euroopa kodanike paneelarutelude ajakava
Teema
Tugevam majandus,
ESIMENE
PANEELARUTELU sotsiaalne õiglus,

töökohad / haridus,
noored, kultuur, sport /
digiüleminek

Euroopa demokraatia /
TEINE
PANEELARUTELU väärtused, õigused,
õigusriigi põhimõte,
julgeolek

Aeg
Esimene aruteluvoor: 17.–
19. september

Strasbourg, Prantsusmaa
Veebis

Teine aruteluvoor: 5.–7. november
Dublin, Iirimaa (Rahvusvaheliste ja Euroopa
Kolmas aruteluvoor: 3.–5. detsember Asjade Instituut ja partnerid)
Esimene aruteluvoor: 24.–
26. september

Strasbourg, Prantsusmaa
Veebis

Teine aruteluvoor: 12.–14. november
Kolmas aruteluvoor: 10.–
12. detsember

Kliimamuutused,
KOLMAS
PANEELARUTELU keskkond / tervis

Koht

Esimene aruteluvoor: 1.–3. oktoober

Firenze, Itaalia (Euroopa Ülikool-Instituut ja
partnerid)
Strasbourg, Prantsusmaa

Teine aruteluvoor: 19.–21. november Veebis

EL maailmas / ränne
NELJAS
PANEELARUTELU

Kolmas aruteluvoor: 7.–9. jaanuar

Natolin, Poola (Euroopa Kolledž ja partnerid)

Esimene aruteluvoor: 15.–
17. oktoober

Strasbourg, Prantsusmaa
Veebis

Teine aruteluvoor: 26.–28. november

Tagasiside andmiseks korraldatav
kohtumine

Kolmas aruteluvoor: 14.–16. jaanuar

Maastricht, Madalmaad (Euroopa Avaliku
Halduse Instituut ja partnerid)

Kevad 2022

Tuleb alles kindlaks määrata
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Mida see protsess endast kujutab?
Kutsume Teid kui kollektiivses aruteluprotsessis osalejat üles mõtlema, millist tulevikku
Te Euroopa Liidu jaoks soovite1. Teie käsutuses on vahendajad, kes aitavad Teid kogu
protsessi vältel. Tänu tõlkide abile saate rääkida ja teisi kuulata oma emakeeles.
Me ei küsi pelgalt Teie arvamust. See peaks olema Teile võimalus arutleda ja vahetada
mõtteid teiste osalejatega, eesmärgiga töötada välja ühised soovitused.
Protsessi käigus on Teil juurdepääs ka Teie poolt arutamiseks valitud teemadega seotud
materjalidele ja ekspertidele. Teilt ei eeldata varasemaid teadmisi Euroopa Liidu
toimimise kohta ja põhiteave esitatakse aegsasti.
Nende eesmärkide saavutamiseks pakume välja kolm erinevat tööetappi (nn
aruteluvooru).
Teil on võimalus ise otsustada, milliseid küsimusi Te paneelarutelude põhiteemade
raames soovite arutada. Esimese vooru raames toimub päevakorra kindlaksmääramine.
Selle aruteluvooru eesmärk on seada tähtsuse järjekorda küsimused, millega soovite
rühmana tegeleda ja millesse süüvida, et anda Euroopa Liidule konkreetseid soovitusi.
Nende küsimuste käsitlemine on ülesandeks teises etapis, mida nimetatakse
temaatiliseks süüvimiseks ning mis viiakse läbi teises ja kolmandas aruteluvoorus.
Pärast lõplike soovituste esitamist täiskogule viiakse viimases etapis (tagasiside
andmiseks korraldatav kohtumine) läbi aruandlusprotsess, mille käigus saate teavet
oma soovitustele esitatud vastuste ja nende võimaliku praktilise rakendamise kohta.
Igas paneelarutelus määratakse kindlaks 20 esindajat, kes osalevad konverentsi
täiskogul2. Täiskogul arutatakse riigisisestel ja Euroopa kodanike paneelaruteludel ning
mitmekeelsel digiplatvormil esitatud kodanike ideid. Täiskogu esitab oma ettepanekud
juhatusele, kes koostab täiskoguga täielikus koostöös ja täiesti läbipaistvalt aruande, mis
avaldatakse mitmekeelsel digiplatvormil.
Kogu selle töö eest makstakse Teile hüvitist ja Teil palutakse võtta kohustus osaleda
kõigis aruteluvoorudes.

1

2

Aruteluprotsessiks peetakse seda, kui rühm juhuslikkuse alusel valitud kodanikke kohtub valitsuse
taotlusel mitme päeva jooksul, et anda konsensuslik vastus üldist huvi pakkuvale küsimusele. Rühmal
(mida võib nimetada näiteks kodanikekoguks, kodanike žüriiks või kodanike paneeliks) on juurdepääs
rühmatöö meetoditele ja teabele ning piisavalt aega, et esitatud küsimust arutada. Sellist formaati
kasutavad sajad valitsused üle kogu maailma.
Konverentsi täiskogu koosneb 108 Euroopa Parlamendi esindajast, 54 nõukogu esindajast (iga
liikmesriigi kohta kaks) ja kolmest Euroopa Komisjoni esindajast ning 108 esindajast kõikide riikide
parlamentidest, kes osalevad võrdsetel alustel. Esindatud on ka Regioonide Komitee 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. Osalevad ka 80 esindajat Euroopa kodanike paneelaruteludelt (millest vähemalt
üks kolmandik on nooremad kui 25 aastat), Euroopa noortefoorumi president ja 27 esindajat
riigisisestelt üritustelt ja/või riigisisestelt paneelaruteludelt. ELi rahvusvahelise rolli arutamisse
kaasatakse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Osalema võidakse kutsuda ka
peamiste sidusrühmade esindajaid.
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Millised on Euroopa tuleviku konverentsi juhtorganid?
Ühised eesistujad ja nende vastavad institutsioonid
Konverents allub kolmele ELi institutsioonile, keda esindavad ühiselt eesistujana
tegutsedes Euroopa Parlamendi president, nõukogu eesistuja ning Euroopa Komisjoni
president.
● Euroopa Parlament (705 liiget) koos Euroopa Liidu Nõukoguga on ELi peamine
seadusandlik organ. Parlamendil on ka järelevalve- ja eelarvealased ülesanded.
Kodanikud valivad selle liikmed otse iga viie aasta tagant. Otsused tehakse
tavaliselt antud häälte enamusega3.
● Euroopa Liidu Nõukogu on koos Euroopa Parlamendiga ELi peamine
seadusandlik
organ.
Nõukogu
koosneb
iga
liikmesriigi
vastavate
poliitikavaldkondade ministritest. Sõltuvalt arutletavast teemast võtab Euroopa Liidu
Nõukogu otsuseid vastu kas lihthäälteenamusega, kvalifitseeritud häälteenamusega
või ühehäälse otsusega.
● Euroopa Komisjon on ELi täitevorgan. Komisjon teeb ettepanekuid uute
õigusaktide vastuvõtmiseks, rakendab nõukogu ja parlamendi otsuseid ning
esindab ELi rahvusvahelisel tasandil. Volinikud (üks igast riigist) määratakse
parlamendi ja nõukogu nõusolekul. Otsused võetakse vastu konsensuse alusel või
hääletuse korral lihthäälteenamusega.
Juhatus
Euroopa tuleviku konverentsi juhatusse kuulub kolm kaaseesistujat, igast
institutsioonist üks. Juhatus koosneb kolmest liikmest ja kuni neljast vaatlejast iga
institutsiooni kohta ning liikmesriikide parlamentide vaatlejatest; osalema on kutsutud ka
Regioonide Komitee, Majandus- ja Sotsiaalkomitee, sotsiaalpartnerite ja
kodanikuühiskonna esindajad. Juhatus annab korrapäraselt aru ühistele eesistujatele.
Juhatus teeb konsensuse alusel otsuseid konverentsi töö ning selle raames toimuvate
protsesside ja ürituste kohta, jälgib konverentsi edenemist ning valmistab ette
konverentsi täiskogu istungeid, hõlmates kodanike panust ja sellega seotud
järelmeetmeid.
Juhatuse tööd toetab piiratud suurusega ja kolme institutsiooni võrdselt esindavatest
ametnikest koosnev ühissekretariaat.

3

Allikas: Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused (europa.eu)
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Millised on Euroopa kodanike paneelarutelude teemad?
Esimene paneelarutelu
Paneelarutelus “Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad / noored, sport,
kultuur ja haridus / digiüleminek“ käsitletakse meie majanduse ja töökohtade tulevikku,
eriti pärast pandeemiat, pöörates asjakohast tähelepanu seonduvatele sotsiaalse õigluse
küsimustele. Samuti käsitletakse digiüleminekuga seotud võimalusi ja probleeme; see on
üks suuremaid arutlusele tulevaid tulevikule suunatud teemasid. Paneelarutelul
käsitletakse ka Euroopa tulevikku noorte, sporti, kultuuri ja haridusega seotud
valdkondades.
Täiendav teave selle paneelarutelu teemade kohta:
Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad:
https://futureu.europa.eu/processes/Economy
Noored, sport, kultuur ja haridus: https://futureu.europa.eu/processes/Education
Digiüleminek: https://futureu.europa.eu/processes/Digital

Teine paneelarutelu
Paneelarutelus „Euroopa demokraatia / väärtused ja õigused, õigusriigi põhimõte,
julgeolek“ käsitletakse selliseid demokraatiaga seotud teemasid nagu valimised,
osalemine väljaspool valimisperioode, tajutav lõhe inimeste ja nende valitud esindajate
vahel, meediavabadus ja desinformatsioon. Paneelarutelul käsitletakse ka põhiõiguste ja väärtustega, õigusriigi põhimõttega ja diskrimineerimise kõigi vormide vastase võitlusega
seotud küsimusi. Samal ajal tegeletakse paneelarutelul selliste ELi sisejulgeoleku
küsimustega nagu eurooplaste kaitsmine terroriaktide ja muude kuritegude eest.
Täiendav teave paneelarutelude teemade kohta:
Euroopa demokraatia: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
Väärtused ja õigused, õigusriigi põhimõte, julgeolek:
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
Kolmas paneelarutelu
Paneelarutelu „Kliimamuutused, keskkond / tervis“ on seotud kliimamuutuste mõjuga,
keskkonnaküsimustega ja Euroopa Liidu ees seisvate uute tervisealaste väljakutsetega.
Need teemad on seotud ka selliste ELi eesmärkide ja strateegiatega nagu põllumajandus,
transport ja liikuvus, energeetika ja üleminek süsnikdioksiidivabale ühiskonnale,
teadusuuringud, tervishoiusüsteemid, reageerimine tervisekriisidele, ennetamine ja
tervislik eluviis.
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Täiendav teave paneelarutelude teemade kohta:
Kliimamuutused ja keskkond: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
Tervis: https://futureu.europa.eu/processes/Health
Neljas paneelarutelu
Paneelarutelul „EL maailmas / ränne“ arutatakse ELi rolli maailmas, sealhulgas ELi
eesmärke ja strateegiaid sellistes valdkondades nagu julgeolek, kaitse, kaubanduspoliitika,
humanitaarabi ja arengukoostöö, välispoliitika ja naabruspoliitika ning ELi laienemine.
Samuti on see seotud küsimusega, kuidas EL peaks rändega tegelema.
Täiendav teave paneelarutelude teemade kohta:
EL maailmas: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld
Ränne: https://futureu.europa.eu/processes/Migration
Millised on protsessi tulemused ja kuidas ELi institutsioonid nendele reageerivad?
Paneelaruteludel koostatakse soovitused, mida arutatakse konverentsi täiskogu
istungil.
Soovituses võib märkida, kuidas muutusi ellu viia (konkreetne lahendus) või millises
suunas tuleks probleemile lahenduse leidmiseks liikuda (üldine soovitus).
Konverentsi täiskogu esitab seejärel oma ettepanekud konverentsi juhatusele. Kolm
institutsiooni uurivad, kuidas võtta konverentsi lõplike tulemustega seoses tõhusaid
järelmeetmeid, kusjuures iga institutsioon tegutseb oma pädevuse piires ja kooskõlas ELi
aluslepingutega.
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Kuidas saavad paneelarutelul osalejad mitmekeelset digiplatvormi
kasutada?
Mitmekeelne digiplatvorm ((https://futureu.europa.eu) on peamine koht, kus jagada ideid ja
saada teavet Euroopa tuleviku konverentsiga seotud ürituste kohta. Kodanikud
kõikjalt Euroopast saavad masintõlke abil esitada ja arutada soovitusi oma emakeeles.
Platvormi kasutatakse ka Euroopa kodanike paneelaruteludes osalejate teabe- ja
suhtlusvahendina.
Arutelude ruum
Mitmekeelne digiplatvorm pakub Teile osalemiseks kahte erinevat ruumi.
Paneelarutelude digiruum

Avalik digiruum

(ainult paneelaruteludes osalejatele)

(kõikidele Euroopa kodanikele)

Kui Teil palutakse osaleda ühel
Euroopa tuleviku konverentsi neljast
Euroopa kodanike paneelarutelust,
võite kasutada oma vastava
paneelarutelu digiruumi.

Kui soovite mis tahes Euroopa riigi
kodanikuna kasutada avalikku
digiruumi, võite valida avaliku
juurdepääsu režiimi.

Mida mitmekeelne digiplatvorm pakub?
Mitmekeelne digiplatvorm on mõeldud Teie abistamiseks. Paneelarutelude digiruumis
saate teavet aruteluvoorude kava, ekspertide panuse ja teie aruteluks vajalikele
dokumentidele juurdepääsu kohta. Aruteluvooru ajal on teil juurdepääs kõigile teie töö
tulemustele ning platvorm on ka hääletusvahend kolmanda vooru lõpus soovituste üle
otsuste tegemiseks. Lisaks reaalsele suhtlusele, mida te kodanike paneelarutelude ajal
kogete, saab platvormi kaudu suhelda kõigi osalejatega, jagada oma ideid ja neid
täiendavalt arutada. Avaliku digiruumi kaudu võite suhelda laiema avalikkusega, tutvuda
Euroopa tuleviku konverentsi raames korraldatavate üritustega, jagada oma ideid ja
vastata kommentaaridele.
Juurdepääs paneelarutelude digiruumile
Avage konverentsi mitmekeelne digiplatvorm (https://futureu.europa.eu)
Klõpsake ülemisel menüüribal „Euroopa kodanike paneelarutelud“.
➔ Piiratud juurdepääsuga platvormile minemiseks klikkige nupul kodanike
paneelarutelud (paneelaruteludes osalejatele) ja valige oma paneelarutelu.
➔ Avaliku digiruumi kasutamiseks klikkige nupul kodanike paneelarutelud (avalik).
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Kuidas logida sisse ja osaleda paneelaruteludes osalejana?

12

Ideede või märkuste esitamiseks peate looma EU Login kasutajakonto.
Kõik digitaalsed materjalid on platvormil kättesaadavad teie emakeeles.
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Konverentsi harta

Harta on ELi väärtusi kajastav ühiste põhimõtete ja kriteeriumide kogum, mida
peavad järgima nii ürituste korraldajad kui ka konverentsil osalejad. Väljavõte hartast:

Annan oma panuse arutellu meie ühise tuleviku prioriteetide üle koos kodanikega
erinevatest eluvaldkondadest üle kogu Euroopa.
Konverentsil osalejana kohustun kinni pidama järgmisest:
●

austama meie euroopalikke väärtusi, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu
artiklis 2: inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja
inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste
austamine, mis on osa eurooplaseks olemisest, ja tegutsema üksteise suhtes
lugupidavalt. Need on kõikide ELi liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas,
kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus
ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus;

●

andma
oma
panuse
konverentsi
konstruktiivsete
ja
konkreetsete
ettepanekutega, austades teiste kodanike arvamusi ja ehitades üheskoos
Euroopa tulevikku;

●

hoiduma ebaseadusliku, vihkamist tekitava, tahtlikult vale või eksitava sisu
väljendamisest, levitamisest või jagamisest. Seepärast viitan ma alati
usaldusväärsetele allikatele, kui jagan oma ideede toetamiseks sisu ja teavet;

●

minu osalemine konverentsil on vabatahtlik ja ma ei püüa kasutada konverentsi
kaubanduslikul eesmärgil ega üksnes isiklikes huvides.

Harta täielik versioon on kättesaadav siin: https://futureu.europa.eu/pages/charter.
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Andmehaldus
Selle jao eesmärk on selgitada protsessi läbipaistvust ja andmehaldusega seotud
küsimusi.
Osalejate valimine
800 kodaniku (ning reservina veel 200 kodaniku) valimine toimus 2021. aasta maist kuni
augustini, hõlmates kogu rahvastikku (üksnes ELi kodanikke). Kodanikega võeti peamiselt
ühendust
mitmel
korral
telefoni
teel
(juhuslikult
genereeritud
lauaja
mobiiltelefoninumbrid), et selgitada ettevõtmise eesmärki ja saada nende nõusolek. Kui
nad nõustusid, saadeti neile volikiri, milles selgitati, mida neilt täpselt oodatakse, ning nad
said kogu protsessi vältel professionaalset tuge ja nõu.

Värbamisandmed ja isikuandmete kaitse üldmäärus
Värbamise käigus kogutavad isikuandmed on eesnimi, perekonnanimi, aadress,
telefoninumber ja
e-posti aadress. Kõik valikumenetluse eest vastutava ettevõtte Kantar poolt Euroopa
Komisjoni nimel kogutud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) nr 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste
isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning
isikuandmete vaba liikumist. Kantar edastas osalejate isikuandmed ainult Euroopa
Komisjonile, kes tegutseb nn vastutava töötlejana. Isikuandmeid säilitatakse ainult nii
kaua, kui on nende kavandatud ja seadusliku kasutamise seisukohast asjakohane; antud
juhul ei säilita me andmeid kauem kui 12 kuud, välja arvatud juhul, kui see on seadusega
ette nähtud teisiti. Isikuandmed, mida enam ei vajata, kõrvaldatakse viisil, mis tagab, et
nende konfidentsiaalsus ei satu ohtu.
Aruteluvoorude salvestamine
Euroopa kodanike paneelarutelude täiskogu istung salvestatakse helisalvestisena ja
videosalvestisena. Rühmade aruteluvoore ei salvestata videosalvestisena, kuid
korralduslikel kaalutlustel tehakse ingliskeelne helisalvestis. Euroopa tuleviku konverentsi
korraldajad käitlevad neid andmeid alati hoolega ja kooskõlas kõigi andmekaitseeeskirjadega. Lisateabe saamiseks pöörduge kasutajatoe poole.
Pildistamine ja filmimine
Üldiselt kantakse täiskogu arutelud ja ekspertide ettekanded otse üle ja avaldatakse
mitmekeelsel digiplatvormil, kuid paneelaruteludes osalejate grupiarutelud ei ole üldsusele
kättesaadavad.
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Artueluvoorude ajal võidakse Teid filmida ja pildistada. Osalemisega annavad kodanikud
Euroopa Liidule nõusoleku ja loa ennast filmida, pildistada ja teha helisalvestisi ning
kasutada neid salvestisi ja fotosid konverentsi korraldajate äranägemise järgi. Seda
tuletatakse osalejatele meelde iga paneelarutelu alguses. Eespool nimetatuga seoses
vabastate Te korraldajad igasugusest vastutusest. Kui Te ei soovi, et Teid filmitakse või
pildistatakse või kui soovite saada lisateavet salvestistega nõusoleku kohta, pöörduge
kasutajatoe poole (info@futureu.events).
Teie poole võivad intervjuu tegemiseks pöörduda meediaga seotud isikud. Intervjuu
tegemiseks peate eelnevalt andma oma konkreetse nõusoleku. Te võite alati keelduda.
Kui saate sellise palve enne aruteluvoorusid ja vajate juhiseid, võtke palun ühendust
kasutajatoega (info@futureu.events).

Väärkäitumine
Kui olete Euroopa tuleviku konverentsi ajal kogenud või täheldanud mis tahes
väärkäitumist, pöörduge palun kasutajatoe poole.

Kasutajatugi
Paneelarutelude kasutajatugi toetab teid ja vastab kõigile küsimustele Teie emakeeles.
Kasutajatugi tegeleb teie reisibroneeringute ja -toega, võtab arvesse erivajadusi (nt toit,
eritoetus) ja jälgib olukorda reaalajas. Teile antakse täiendavat teavet kõigi logistiliste
küsimuste kohta. Kasutajatoega kontakteerumiseks helistage palun telefoninumbril + 32
460 249 839 või kirjutage aadressil info@futureu.events.
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