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Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu 
 

Euroopan tulevaisuuskonferenssi käynnistyi Eurooppa-päivänä 9.5.2021 Strasbourgissa, 

osin virtuaalisena. Konferenssin puitteissa kuullaan kansalaisten näkemyksiä EU:n 

tulevista haasteista ja mahdollisuuksista. Kansalaiskeskusteluja järjestetään sekä EU-

tasolla että jäsenvaltioissa. 

Konferenssin täysistunnoissa on tarkoitus loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana 

keskustella kansalaisten esille nostamista asioista. Täysistunnon jäsenet on tarkoitus 

jakaa yhdeksään temaattiseen työryhmään, jotka valmistelevat täysistuntokeskusteluja. 

Kukin täysistunnon jäsen osallistuu yhteen temaattiseen työryhmään.  

Konferenssin järjestyksessä toinen täysistunto järjestetään lauantaina 23.10.2021 

Strasbourgissa läsnätapahtumana ja etäyhteyksin. Perjantaina 22.10.2021 järjestetään 

mahdollisesti täysistunnon työryhmien kokouksia.  

Konferenssin täysistunto antaa keskustelujen pohjalta ehdotuksensa konferenssin 

johtokunnalle (Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission edustajat), joka laatii ja 

julkaisee täysistunnon johtopäätökset yhteistyössä ja avoimesti täysistunnon kanssa. 

Konferenssin johtokunta laatii konferenssin loppuraportin keväällä 2022 Ranskan 

puheenjohtajakaudella.  

Suomen kanta 
 

Suomen kannat EU:n tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin on esitetty E-kirjeessä E 

3/2020 vp sekä E-jatkokirjeissä EJ 1/2021 vp ja EJ 5/2021 vp. Myös valtioneuvoston 

selonteko EU-politiikasta (VNS 7/2020 vp) linjaa Suomen osallistumista konferenssiin.  

Suomi korostaa kansalaisten keskeistä roolia konferenssin kaikilla tasoilla, mukaan 

lukien konferenssin täysistunto ja sen työryhmät. EU:n tulee kyetä vastaamaan 

kansalaisten tarpeisiin ja odotuksiin. Suomi näkee EU:n tulevaisuuskonferenssin yhtenä 

keinona edistää kansalaisten, erityisesti nuorten, osallistamista.  

Suomi hyväksyy neuvoston puheenjohtajavaltion ehdotuksen neuvoston edustajien (EU-

maiden hallitusten edustajat) jakautumisesta konferenssin täysistunnon temaattisiin 

työryhmiin. Ehdotuksen mukaan Suomen hallituksen edustajat osallistuvat työryhmiin 

”arvot, oikeudet, oikeusvaltio, turvallisuus” sekä ”digitalisaatio”. Näiden teemojen ohella 

myös muut konferenssiaiheet ovat tärkeitä. Tavoitteena on vaikuttaa konferenssin 
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puitteissa käytävään keskusteluun kokonaisvaltaisesti. On tärkeää, että suomalaisten 

näkemykset kuuluvat konferenssissa ja sen lopputuloksissa. 

On hyvä, että konferenssin tapahtumia toteutetaan hajautetusti ja lähellä kansalaisia eri 

puolilla EU:ta, kansallisten erityispiirteiden mukaisesti. Suomessa konferenssin puitteissa 

käytävää kansalaiskeskustelua edistetään ja tuetaan myös osana valtioneuvoston 

toimintaa. Valtioneuvoston oma ”Eurooppa olemme me” -tapahtumasarja käynnistyi 

16.9.2021 ja jatkuu alkuvuoteen 2022.   

Pääasiallinen sisältö 
 

Taustaa 

Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli, komission puheenjohtaja Ursula von der 

Leyen ja neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja (Portugalin pääministeri Antonio 

Costa) allekirjoittivat julistuksen konferenssista 10.3.2021.  

Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto ovat tasavertaisesti edustettuina 

konferenssin johtokunnassa. Syyskaudella 2021 neuvostoa edustavat johtokunnassa 

puheenjohtajavaltio Slovenia (valtiosihteeri Gašper Dovžan) sekä kaksi seuraavaa 

puheenjohtajavaltiota (Ranska ja Tšekki). Neljä seuraavaa puheenjohtajavaltiota (Ruotsi, 

Espanja, Belgia ja Unkari) on johtokunnassa mukana tarkkailijana. Tarkkailijana 

johtokuntaan osallistuu myös muun muassa COSACin puheenjohtajatroikka.  

Kansalaiskeskustelut 

Kansalaiskeskustelut jäsenvaltioissa 

Kansalaiskeskustelut Euroopan tulevaisuuskonferenssin puitteissa ovat käynnissä. 

Jäsenvaltioissa on jo järjestetty ja järjestetään jatkossakin laaja kirjo erilaisia 

kansalaiskeskusteluja ja muita tapahtumia kansallisten erityispiirteiden mukaisesti. 

Jäsenvaltioiden hallitusten ohella keskeisiä toimijoita ovat muun muassa kansalliset ja 

alueelliset parlamentit, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, kansalaisjärjestöt, 

työmarkkinaosapuolet ja tiedeyhteisö. 

Suomessa eurooppaministeri Tuppurainen avasi valtioneuvoston ”Eurooppa olemme me” 

-tapahtumasarjan Helsingin Narinkkatorilla 16.9.2021. Tapahtumasarja jatkui Vantaalla 

20.9.2021 toisen asteen opiskelijoiden ja työministeri Haataisen keskustelutilaisuudella 

tulevaisuuden työelämästä. Lappeenrannassa 2.10.2021 järjestetyssä yleisötilaisuudessa 

keskusteltiin eurooppaministeri Tuppuraisen kanssa eteläkarjalaisten näkemyksistä EU:n 

toimintaan ja tulevaisuuteen. Tapahtumasarjan seuraava tilaisuus on tasa-arvoministeri 

Blomqvistin 6.10.2021 isännöimä verkkotapahtuma HLBTIQ-oikeuksien ja sukupuolten 

tasa-arvon edistämisestä tulevaisuuden Euroopassa.  

Tarkoituksena on järjestää kaikkiaan noin 20 tapahtumaa eri puolilla Suomea, pääasiassa 

syksyn 2021 aikana. Tapahtumissa pyritään saavuttamaan mahdollisimman edustava ja 

monimuotoinen osanottajajoukko. 

Kansalaiskeskusteluissa esiin tulleita näkökohtia tuodaan esille konferenssin 

täysistunnoissa ja muissa EU-yhteyksissä. Eurooppaministeri Tuppurainen suunnittelee 

matkaa vuoden 2022 alussa neuvoston puheenjohtajavaltiona aloittavaan Ranskaan, jotta 

hän voi raportoida suomalaisten näkemyksistä myös puheenjohtajavaltiolle.  

Konferenssin verkkofoorumi 

Konferenssin verkkofoorumin (jäljempänä ”foorumi”) avulla kerätään tietoja 

konferenssin puitteissa järjestetyistä tapahtumista ja niiden johtopäätöksistä. Kansalaiset 

voivat foorumilla myös jakaa ajatuksiaan ja lähettää ehdotuksiaan tai kommentoida 
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toisten tekemiä ehdotuksia. Foorumilta saatuja syötteitä hyödynnetään eurooppalaisten 

kansalaispaneelien ja konferenssin täysistunnon keskusteluissa.  

Foorumin ensimmäisessä väliraportissa (julkistettu 15.9.2021) tarkastellaan foorumille 

19.4.–2.8.2021 lisättyä sisältöä. Tarkastelujakson aikana foorumille kertyi yhteensä 19 

679 sisältökohdetta, joista 6 115 oli ideoita, 11 879 kommentteja ja 1 685 tapahtumia.  

Raportti jakautuu foorumin teemajaottelun mukaisesti yhdeksään osa-alueeseen 

(ilmastonmuutos ja ympäristö; terveys; vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus 

ja työllisyys; EU:n rooli maailmassa; arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus; 

digitalisaatio; eurooppalainen demokratia; muuttoliike; koulutus, kulttuuri, nuoriso ja 

urheilu). Muut aiheet -otsikon alle kirjatut syötteet on luokiteltu johonkin näistä 

aihepiireistä. Ensimmäisellä tarkastelujaksolla eniten kommentoituja aiheita olivat 

eurooppalainen demokratia ja ilmastonmuutos. 

Raportissa todetaan, että vaikka foorumin osallistujilta pyydetään tiettyjä taustatietoja 

(ml. asuinmaa, koulutustausta, ikä, sukupuoli ja työllisyystilanne), niiden antaminen on 

vapaaehtoista. Tietojen pohjalta voidaan muodostaa edustavuudeltaan vain rajallinen 

käsitys osallistujien profiileista. Esimerkiksi 27 prosenttia sisällöstä on osallistujilta, 

jotka eivät ole ilmoittaneet asuinmaataan. Raportin mukaan toimintaa on ollut kaikissa 

EU-maissa. Aktiivisimmin foorumille ovat osallistuneet 25–39-vuotiaat. Noin 63 

prosenttia osallistujista on ollut miehiä ja 15 prosenttia naisia. Noin viidesosa ei ole 

ilmoittanut sukupuoltaan. Raportissa huomautetaan, että myös järjestöt voivat lisätä 

sisältöä foorumiin.  

Foorumille on kirjautunut 4.10.2021 mennessä kaikkiaan noin 30 000 osallistujaa. 

Neuvostossa käydyissä keskusteluissa ja myös julkisuudessa on esitetty huolta alhaisesta 

ja epätasapainoisesti jakautuneesta osallistumisesta. Väliraportin mukaan suomalaiset 

ovat tuottaneet sisältöä foorumille verrattain aktiivisesti. Osallistujamäärät ovat kuitenkin 

hyvin pieniä kaikissa jäsenvaltioissa.   

Raportissa painotetaan, että konferenssi on vielä alkuvaiheessa, eikä raportissa tehtyjen 

huomioiden voida katsoa ennustavan foorumilla käytävien keskustelujen tuloksia. 

Foorumiin lisätyn sisällön korostetaan kuvaavan käyttäjien omia näkemyksiä, ei EU-

kansalaisten näkemyksiä kokonaisuutena. Pienenkin joukon esiin nostamien kysymysten 

todetaan olevan mukana analyysissä, jos ne avaavat uuden näkökulman muiden 

käyttäjien lisäämään sisältöön nähden. Raportin tavoitteeksi todetaan yleiskatsauksen 

luominen foorumilla esitettyjen ideoiden laajuuteen ja kirjavuuteen. 

Foorumin seuraava väliraportti on määrä julkistaa lokakuun puolivälissä.  

EU-tason kansalaispaneelit  

EU-tasolla järjestetään neljä eurooppalaista kansalaispaneelia, joista jokaisessa on 200 

satunnaisesti valittua EU-kansalaista, eli yhteensä osallistujia on 800. Tavoitteena on, 

että osallistujat edustaisivat mahdollisimman hyvin EU:n monimuotoisuutta (ml. 

kansallisuus, kaupunki/maaseutu, sosioekonominen tausta, koulutustaso, sukupuoli ja 

ikä). Jokaisessa paneelissa on vähintään yksi naispuolinen ja yksi miespuolinen 

osallistuja kustakin EU-maasta. Kolmasosa paneelien osallistujista on 16–25-vuotiaita.  

Paneelit käsittelevät seuraavia aiheita:  

Paneeli 1: ”vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat; nuoriso, 

urheilu, kulttuuri ja koulutus; digitalisaatio”  

Paneeli 2: "eurooppalainen demokratia ja eurooppalaiset arvot, oikeudet, 

oikeusvaltioperiaate, turvallisuus"  

Paneeli 3: ”ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys”  
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Paneeli 4: ”EU:n rooli maailmassa ja muuttoliike”  

Eurooppalaisten kansalaispaneelien ensimmäiset kokoontumiset on järjestetty Euroopan 

parlamentin tiloissa Strasbourgissa. Paneeli 1 kokoontui 17.–19.9.2021, paneeli 2 

kokoontui 24.–26.9.2021, ja paneeli 3 kokoontui 1.–3.10.2021. Paneelin 4 on määrä 

kokoontua Strasbourgissa 15.–17.10.2021. Kukin paneeli kokoontuu toisen kerran 

etäyhteyksin yhtenä marraskuun viikonloppuna. Paneelien kolmannet ja viimeiset 

kokoontumiset järjestetään akateemisissa oppilaitoksissa/ajatushautomoissa eri puolilla 

Eurooppaa. Paneeli 1 kokoontuu Dublinissa Irlannissa 3.–5.12.2021 (Institute of 

International and European Affairs), paneeli 2 Firenzessä Italiassa 10.–12.12.2021 

(European University Institute), paneeli 3 Varsovassa Puolassa 7.–9.1.2022 (College of 

Europe, Natolin), ja paneeli 4 Maastrichtissa Alankomaissa 14.–16.1.2022 (European 

Institute for Public Administration).  

Tavoitteena on, että paneelit 1 ja 2 esittelisivät johtopäätöksiään konferenssin 

täysistunnolle joulukuussa 2021 ja paneelit 3 ja 4 tammikuussa 2022.  

Konferenssin täysistunto  

Konferenssin täysistunnon kokoonpanoksi on sovittu konferenssin johtokunnassa:  

- 108 Euroopan parlamentin jäsentä 

- 108 kansallisten parlamenttien edustajaa (neljä jäsenvaltiota kohden) 

- 108 kansalaista, joista 80 valitaan EU-tason kansalaispaneelien osallistujista ja 27 (eli 

yksi jäsenvaltiota kohden) edustaa kansallisia kansalaiskeskusteluja. Lisäksi Euroopan 

nuorisofoorumin puheenjohtaja osallistuu täysistuntoon. 

- 54 EU-maiden hallitusten edustajaa (kaksi jäsenvaltiota kohden) 

- 3 komission jäsentä  

- 18 edustajaa Euroopan alueiden komiteasta  

- 18 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta  

- 12 työmarkkinaosapuolten edustajaa  

- 8 kansalaisyhteiskunnan edustajaa 

- 6 alueellisten hallintojen edustajaa 

- 6 paikallishallintojen edustajaa 

Konferenssin täysistunnon kokoonpanoa päivitettiin johtokunnan kokouksessa 19.7.2021 

päättämällä ottaa mukaan myös kuusi alueellisten hallintojen ja kuusi paikallishallintojen 

edustajaa. Alueiden komitea koordinoi näiden lisäedustajien valinnan. Lisäksi johtokunta 

päätti nostaa työmarkkinaosapuolten edustajien määrän täysistunnossa 12 edustajaan.  

Täysistunnossa on näin ollen tällä hetkellä yhteensä 449 jäsentä. EU:n ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkea edustaja osallistuu täysistuntoon EU:n kansainvälisestä 

roolista keskusteltaessa. Täysistuntoihin voidaan kutsua myös keskeisten sidosryhmien 

edustajia.   

Täysistunnon temaattiset työryhmät 

Täysistunnon järjestäytymisistunnossa 19.6.2021 yhteispuheenjohtajat (Euroopan 

parlamentin edustaja Guy Verhofstadt, neuvoston senhetkisen puheenjohtajavaltion 

Portugalin edustaja Ana Paula Zacarias ja komission edustaja Dubravka Šuica) 

ehdottivat, että täysistunnon jäsenet jaettaisiin konferenssin verkkofoorumin teemajaon 

pohjalta yhdeksään temaattiseen työryhmään. Työryhmiä ei mainita konferenssin yleiset 

puitteet määrittävässä toimielinten yhteisessä julistuksessa, mutta yhteispuheenjohtajat 

katsovat, että niitä tarvitaan valmistelemaan varsinaisia täysistuntokeskusteluja.  

Työryhmien teemat ja puheenjohtajuudet jakautuvat seuraavasti:  
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Teema      Puheenjohtaja 

Ilmastonmuutos ja ympäristö    neuvosto (Tšekki) 

EU maailmassa   neuvosto (Ranska 31.12.2021 asti ja 

Ruotsi 1.1.2022 alkaen) 

Digitalisaatio     kansalliset parlamentit  

Muuttoliike      kansalliset parlamentit  

Terveys      komissio 

Arvot, oikeudet, oikeusvaltio, turvallisuus komissio  

Vahvempi talous, sosiaalinen  

oikeudenmukaisuus, työllisyys   Euroopan parlamentti 

Eurooppalainen demokratia   Euroopan parlamentti 

Koulutus, nuoriso, kulttuuri, urheilu  Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja  

Työryhmien tarkempi rooli ja toimintatavat ovat edelleen epäselviä. Neuvostossa 

käydyissä keskusteluissa jäsenvaltiot ovat korostaneet, että työryhmät eivät saa heikentää 

kansalaisten keskeistä roolia konferenssissa ja sen täysistunnossa. Epävirallisten 

työryhmien tulisi kokoontua vain täysistuntopäivinä (22.–23.10.2021, 17.–18.12.2021, 

21.–22.1.2022, 18.–19.2.2022 ja tarvittaessa 11.–12.3.2022) tai juuri niitä ennen.  

Konferenssin täysistunnossa edustettuina olevia tahoja on pyydetty ilmoittamaan 

työryhmäpreferensseistään konferenssin johtokunnalle, jotta se voisi tehdä ehdotuksen 

täysistunnon jäsenien jakautumisesta työryhmiin. Tarkoituksena on, että kaikki 

osallistujatahot olisivat edustettuina työryhmissä samassa suhteessa kuin täysistunnossa.  

Neuvoston puheenjohtajavaltio on valmistellut ehdotuksen neuvoston edustajien (EU-

maiden hallitusten edustajat) jakautumisesta työryhmiin pyrkien ottamaan huomioon sille 

esitetyt toiveet. Kyseessä on ollut varsin haastava harjoitus – kuten muissakin 

osallistujatahoissa. Jäsenvaltiot ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä lopputulokseen, eikä 

puheenjohtajavaltion ehdotusta enää avattu 28.9.2021 neuvoston yleisten asioiden 

työryhmässä. Se, että jokainen hallitus on edustettuna vain kahdessa työryhmässä, 

korostaa yhteistyön ja tiedonkulun merkitystä.    

22.–23.10.2021 täysistunto 

Perjantai 22.10.2021 on varattu täysistunnon työryhmien mahdollisille kokoontumisille. 

Tämänhetkisten tietojen mukaan myös etäosallistuminen on mahdollista.  

Konferenssin täysistunto kokoontuu lauantaina 23.10.2021 Strasbourgissa ja 

etäyhteyksin. Täysistunnossa on tarkoitus keskustella eurooppalaisten kansalaispaneelien 

sekä kansallisten kansalaispaneelien ja -keskustelujen etenemistä, Euroopan parlamentin 

lokakuussa 2021 järjestämän Euroopan nuorisotapahtuman johtopäätöksistä sekä 

konferenssin verkkofoorumin väliraporteista.  

Puheenjohtajavaltio on pyytänyt jäsenvaltioita ilmoittamaan työryhmä- ja täysistunto-

osallistujansa 8.10.2021 mennessä. Tarkoituksena on, että eurooppaministeri Tytti 

Tuppurainen osallistuu työryhmään ”arvot, oikeudet, oikeusvaltio, turvallisuus” ja 

kuntaministeri Sirpa Paatero työryhmään ”digitalisaatio” ja että samat edustajat 

osallistuvat myös lauantain täysistuntoon.       

Konferenssin johtopäätökset 

Konferenssin johtokunta laatii loppuraportin konferenssin yhteispuheenjohtajille keväällä 

2022. Tämän jälkeen kukin toimielin tarkastelee tarvittavia jatkotoimia oman 
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toimivaltansa ja EU:n perussopimusten puitteissa. Yhteisessä julistuksessa ei mainita 

Eurooppa-neuvostoa, mutta sillä on EU:n perussopimuksissa määritelty erityinen rooli 

EU:n kehittämisessä. 

Neuvoston neuvottelumandaatissa (5911/21) todetaan, että konferenssissa ei ole kyse 

menettelystä, joka koskee EU:n perussopimusten muuttamista (vrt. unionisopimuksen 48 

artikla).  

 

Kansallinen valmistelu 
 

EU-ministerivaliokunnan kirjallinen menettely 8.–11.10.2021 

 

Eduskuntakäsittely 

 

EUN 75/2021 vp sekä neuvostoraportti VNEUS2021-00767 

EUN 54/2021 vp sekä neuvostoraportti EDK-2021-AK-384017 

EJ 5/2021 vp. 

EUN 31/2021 vp sekä neuvostoraportti EDK-2021-AK-375603 

EUN 25/2021 vp sekä neuvostoraportti EDK-2021-AK-368555 

EUN 19/2021 vp sekä neuvostoraportti EDK-2021-AK-369704 

EJ 1/2021 vp – SuVEK 7/2021 vp  

EUN 4/2021 vp –VNEUS2021-00158 sekä neuvostoraportti EDK-2021-AK-354403. 

EUN 160/2020 vp – VNEUS2021-00016 sekä neuvostoraportti EDK-2021-AK-345929 

EUN 144/2020 vp – VNEUS2020-01207 sekä neuvostoraportti EDK-2020-AK-339723 

EUN 118/2020 vp – VNEUS2020-00722 sekä neuvostoraportti EDK-2020-AK-324161 

EUN 57/2020 vp sekä neuvostoraportti EDK-2020-AK-305212 

E 3/2020 vp 

 

Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema 
 

Ahvenanmaan näkökannat on esitetty selvityksessä E 3/2020 vp. Ahvenanmaan 

maakunnan hallituksen mukaan konferenssin täysistunnossa tulee olla paitsi kansallisten 

parlamenttien myös sellaisten alueellisten parlamenttien edustus, jotka täytäntöönpanevat 

EU-lainsäädäntöä. Lisäksi maakunnan mukaan EU:n vaalisäädöksen mahdollisen 

uudistamisen yhteydessä on tilaisuus palata kysymykseen Ahvenanmaan maakunnan 

omasta edustajasta Euroopan parlamentissa. Oma edustaja on tarpeen, jotta maakunta 

voisi turvata intressinsä. (Ålands landskapsregerings yttrande gällande konferensen om 

EU:s framtid, 28.1.2020, ja Ålands landskapsregerings externpolitiska meddelande 2021, 

14.1.2021)  

Ahvenanmaa toi esille näkemyksensä alueellisten parlamenttien roolista konferenssissa 

myös E-jatkokirjettä EJ 1/2021 vp käsiteltäessä (EU-ministerivaliokunnan kirjallinen 

menettely 2.–3.3.2021). Suomen pysyvä edustaja nosti Coreperissa 2.3.2021 esille 

alueellisten parlamenttien tärkeän roolin ja viittasi Ahvenanmaahan. 

Toimielinten yhteisessä julistuksessa huomioidaan alueellisten ja paikallisten toimijoiden 

merkitys kiinnittäen huomiota myös alueellisiin parlamentteihin. 

Asiakirjat 
 

Konferenssin verkkofoorumin ensimmäinen väliraportti – elokuu 2021 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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Luettelo konferenssin täysistunnon työryhmistä. 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12750/List_Plenary_working_

groups_FI.pdf 

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin päivitetty työjärjestys. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11078-2021-INIT/en/pdf 

Konferenssin peruskirja kansalaisille ja tapahtumajärjestäjille. 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=fi 

Konferenssin peruskirja kansalaisille ja tapahtumajärjestäjille. 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=fi 

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi – Yhteinen julistus, doc. 6796/21. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6796-2021-INIT/fi/pdf 

Conference on the Future of Europe – Revised Council position, doc. 5911/21. 

Council's position on the Conference on the Future of Europe, 24 June 2020, doc. 

9102/20.  

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: 

Shaping the Conference on the Future of Europe, 22 January 2020. 

P9_TA(2020)0010 – Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2020 

Euroopan parlamentin kannasta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin 

(2019/2990(RSP)).  
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