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Sammenfattende rapport af femte møde i bestyrelsen for konferencen om Europas 

fremtid 

 

Onsdag den 26. maj 2021 

 

kl. 14.30-16.30 i Rådets Europabygning, lokale S7 og på afstand  

 

Deltagere: Se deltagerlisten i bilaget 

 

Resumé og konklusioner: 
 

Bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid holdt femte møde den 26. maj 2021 i 

Rådets Europabygning, lokale S7 (og på afstand).  
 

Mødet blev ledet i fællesskab af Portugals statssekretær for Europaspørgsmål, Ana Paula 

ZACARIAS, MEP Guy VERHOFSTADT og Kommissionens næstformand med ansvar for 

demokrati og demografi, Dubravka ŠUICA.  
 

Bestyrelsen godkendte den foreløbige kalender for konferencens plenarforsamlinger, EU-

borgerpanelerne og det europæiske borgerarrangementet som foreslået, samtidig med at 

den erkendte, at der er brug for en vis fleksibilitet.  
 

Den godkendte forslaget til dagsorden for konferencens konstituerende plenarfor samling 

med visse tilpasninger og medtagelse af en drøftelse om formålet med og forventningerne til 

konferencen. 
 

Den havde også en udveksling af synspunkter om tilrettelæggelsen af konferencens 

plenarforsamling. Den noterede sig formændenes forslag om at nedsætte ni 

plenararbejdsgrupper, der afspejler de ni emner på den flersprogede digitale platform. Otte 

af plenararbejdsgrupperne vil blive ledet af repræsentanter for og observatører fra 

bestyrelsen: to fra Europa-Parlamentet, to fra Rådet, to fra Europa-Kommissionen og to fra 

de nationale parlamenter. Én arbejdsgruppe vil blive ledet af formanden for Det Europæiske 

Ungdomsforum. 

 

Formændene vil forelægge et praktisk forslag om taletid på plenarforsamlinger, der afspejler 

de tre principper lige vilkår, ligestilling mellem repræsentanterne og en særlig rolle for 

borgerne. 
 

Bestyrelsen noterede sig forberedelserne til et europæisk borgerarrangementet den 17. juni 

2021 i Portugal. 
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Desuden noterede den sig de ajourførte praktiske retningslinjer for EU -borgerpanelerne og 

vejledningen i tilrettelæggelse af nationale borgerpaneler.  
 

Bestyrelsen havde en udveksling af synspunkter om kommunikationsstrategien for 

konferencen. Den pålagde Generaldirektoratet for Kommunikation i Europa -Parlamentet, 

Rådet og Europa-Kommissionen at forelægge en koordineret plan på næste møde i 

bestyrelsen for at fremme konferencen og navnlig den flersproged e digitale platform. 

 

 

1. Kalender for konferencens plenarforsamlinger, EU-borgerpaneler og europæiske 

borgerarrangement: godkendelse 

 

Ana Paula ZACARIAS (formand) åbnede mødet ved at forelægge udkastet til kalender for 

konferencens plenarforsamlinger, EU-borgerpaneler og det europæiske borgerarrangement. 

Hun understregede betydningen af et godt samspil mellem konferencens plenarforsamling 

og EU-borgerpanelerne og af at begynde med et borgerarrangement den 17. juni 2021 

inden den konstituerende plenarforsamling. 

 

Guy VERHOFSTADT (formand) fremhævede, at der er planlagt både delegationsmøder og 

partimøder i de politiske grupper forud for konferencens plenarforsamling. Han forklarede, 

at første møde i EU-borgerpanelerne vil finde sted i Europa -Parlamentets bygninger i 

Strasbourg, andet møde vil være virtuelt, og tredje møde vil finde sted fysisk i fire forskellige 

byer. 

 

Under den efterfølgende drøftelse var deltagerne generelt enige i udkastet til kalender, men 

understregede, at det er nødvendigt at have en vi s fleksibilitet med hensyn til langsigtet 

planlægning. 

 

Derudover blev der fremsat en anmodning om at genoverveje antallet af repræsentanter for 

arbejdsmarkedets parter i plenarforsamlingen og om at give mulighed for at registrere 

afvigende udtalelser ud over de nuværende regler. Der blev fremsat en lignende anmodning 

om at genoverveje antallet af lokale og regionale repræsentanter.  

 

Ana Paula ZACARIAS (formand) påpegede i sine afsluttende bemærkninger, at udkastet til 

kalender kan udvikle sig i overensstemmelse med de faktiske behov, og at der kan være 

behov for en vis fleksibilitet. Med hensyn til ovennævnte anmodninger understregede 

formanden, at formændene har taget dem til behørig efterretning, overvejer forslagene og 

vil vende tilbage til sagen så hurtigt som muligt. 

 

Efter disse bemærkninger mente formanden, at bestyrelsen kunne godkende den foreløbige 

kalender som foreslået med den nødvendige fleksibilitet.  

 

Konklusion: 

 

Bestyrelsen godkendte den foreløbige kalender for konferencens plenarf orsamlinger, EU-

borgerpanelerne og det europæiske borgerarrangementet som foreslået, samtidig med at 

den erkendte, at der er brug for en vis fleksibilitet.  
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2. Konferencens konstituerende plenarforsamling den 19. juni 2021 – foreslået dagsorden: 

godkendelse 

Behandles sammen med punkt 3 på dagsordenen. 
 

3. Konferencens plenarforsamling: orientering ved formændene  

 

Guy VERHOFSTADT (formand) foreslog, at punkt to og tre på dagsordenen behandles 

samlet. 
 

Han bemærkede, at de 27 repræsentanter fra de nationale paneler/arrangementer og 

formanden for Det Europæiske Ungdomsforum, som vil være til stede ved det europæiske 

borgerarrangement den 17. juni i Lissabon, vil deltage i den konstituerende 

plenarforsamling den 19. juni. Han forklarede, at repræsenta nter for EU-borgerpanelerne 

ikke ville være til stede, eftersom de ikke vil blive udpeget af deres respektive paneler inden 

da. Formanden forelagde forslaget til dagsorden for plenarforsamlingen den 19. juni, som 

består af to dele. Første del omfatter en præsentation af EU-borgerpanelerne og platformen 

efterfulgt af en indgående drøftelse (omkring tre timer). Anden del omhandler praktiske 

spørgsmål, navnlig en fremlæggelse af arbejdsgruppernes struktur og den foreløbige 

konferencekalender som godkendt af bestyrelsen efterfulgt af en kort drøftelse (en halv 

time). 
 

Guy VERHOFSTADT (formand) forelagde derefter følgende forslag vedrørende de generelle 

retningslinjer for konferencens plenarforsamlinger: 
 

 Der vil være ni arbejdsgrupper, som afspejler emnerne på den flersprogede digitale 

platform. Otte af arbejdsgrupperne vil blive ledet af repræsentanter for og 

observatører fra bestyrelsen: to fra Europa -Parlamentet, to fra Rådet, to fra Europa-

Kommissionen og to fra de nationale parlamenter. Én arbejdsgruppe vil blive ledet af 

formanden for Det Europæiske Ungdomsforum. 

 Med hensyn til taletid mindede formanden om, at der skal anvendes en række 

principper, når der træffes afgørelse om en ordning: ligestilling mellem 

plenarforsamlingens medlemmer, lige vilkår for plenarforsamlingens fire 

institutionelle komponenter samt en særlig rolle for borgerne, når de forelægger 

panelernes anbefalinger for plenarforsamlingen. 

 Med hensyn til planen for fordeling af pladser foreslår formændene, at bestyrelsens 

repræsentanter og observatører sidder på de første rækker, og at resten af 

repræsentanterne på plenarforsamlingen sidder i alfabetisk rækkefølge.  
 

Under den efterfølgende drøftelse 
 

 takkede deltagerne formændene for deres forslag  

 understregede flere talere, at konferencens plenarforsamling skal være levende, 

dynamisk og attraktiv 

 påpegede andre behovet for en passende deltagelse af borgere i den konstituerende 

plenarforsamling 

 opfordrede mange vedrørende forslaget til dagsorden til en mere indgående 

drøftelse (f.eks. om formålet med og forventningerne til konferencen, indholdet af 
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den flersprogede digitale platform, erfaringerne fra pandemien eller andre emner). 

Nogle deltagere opfordrede til mere tid til debat 

 støttede flere deltagere forslaget om arbejdsgrupper. Nogle bad om flere 

oplysninger om, hvordan arbejdsgrupperne skal arbejde  

 var deltagerne med hensyn til taletid generelt enige om, at der skal være balance. 

Nogle talte for at fordele taletid i overensstemmelse med politisk tilhørsforhold. 

Andre påpegede, at dette ikke er hensigtsmæssigt for alle repræsentanter i 

plenarforsamlingen, og støttede et system, der i højere grad bygger på 

plenarforsamlingens komponenter. 

 

Dubravka ŠUICA (formand) takkede repræsentanterne og observatørerne for deres idéer og 

bemærkninger. Hun advarede mod en omfattende drøftelse af indholdet af den 

flersprogede digitale platform på dette tidlige tidspunkt (juni) for ikke at foregribe 

drøftelserne i forbindelse med denne bottom-up-opgave. Hun understregede, at 

formændene gør deres bedste for at få mindst 80 ud af de 800 borgere, der skal udvælges til 

EU-borgerpanelerne, til at deltage online i Lissabonarrangementet.  

 

Ana Paula ZACARIAS (formand) var enig i idéen om at have en solid debat på konferencens 

konstituerende plenarforsamling, som kan fokusere på forventninger til og visioner for 

konferencen. Hun foreslog også, at Kommissionen kan forelægge foreløbige konklusioner 

fra platformen. Hun fremhævede borgerarrangementets rolle den 17. juni i Lissabon inden 

den konstituerende plenarforsamling og betydningen af, at de 27 repræsentanter fra 

nationale paneler/arrangementer og formanden for Det Europæiske Ungdomsforum er til 

stede på plenarforsamlingen den 19. juni. 

 

Guy VERHOFSTADT (formand) bemærkede også i sine afsluttende bemærkninger, at 27 

borgere fra nationale paneler eller arrangementer og formanden for Det Europæiske 

Ungdomsforum vil deltage i konferencens konstituerende plenarforsamling. Han foreslog til 

første del af dagsordenen en bred og indgående drøftelse på tre til fire timer om formålet 

med og forventningerne til konferencen, herunder EU-borgerpanelerne og den flersprogede 

digitale platform, mens anden del holdes meget kort. Han mindede om behovet for 

arbejdsgrupper, der hver består af omkring 40 medlemmer af plenarforsamlingen, og som 

skal udarbejde forslag til den, og understregede, at alle repræsentanterne vil blive opfordret 

til at blive medlem af dem. Med hensyn til taletid vil formændene komme med et f orslag, 

der tager hensyn til de fremsatte bemærkninger og forslag og bygger på principperne om 

ligestilling mellem repræsentanter, lige vilkår og borgernes særlige rolle, når de forelægger 

anbefalinger. Endelig foreslog han, at der tages fuldstændigt referat af konferencens 

plenarforsamlinger. 
 

På baggrund af denne drøftelse vil en revideret dagsorden blive rundsendt.  
 

Konklusioner: 
 

Bestyrelsen godkendte forslaget til dagsorden for konferencens konstituerende 

plenarforsamling med visse tilpasninger og medtagelse af en drøftelse om formålet med 

og forventningerne til konferencen. 
 

Den noterede sig formændenes forslag om at nedsætte ni plenararbejdsgrupper, der 

afspejler de ni emner på den flersprogede digitale platform. Otte af 
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plenararbejdsgrupperne vil blive ledet af repræsentanter for og observatører fra 

bestyrelsen: to fra Europa-Parlamentet, to fra Rådet, to fra Europa-Kommissionen og to 

fra de nationale parlamenter. Én arbejdsgruppe vil blive ledet af formanden for Det 

Europæiske Ungdomsforum. 

 

Formændene vil forelægge et praktisk forslag om taletid på plenarforsamlinger, der 

afspejler de tre principper lige vilkår, ligestilling mellem repræsentanter og en særlig rolle 

for borgerne. 

 

 

4. Borgerarrangement den 17. juni 2021: orientering ved formæn dene 

 

Ana Paula ZACARIAS (formand) indledte dette punkt på dagsordenen ved at minde om 

medlemsstaternes interesse i konferencen og betydningen af de arrangementer, der 

afholdes i medlemsstaterne. Hun bemærkede, at formændene med tanke på, at borgerne er 

en central del af konferencen, og som et supplement til den konstituerende 

plenarforsamling den 19. juni 2021 foreslår at afholde et europæisk borgerarrangementet 

den 17. juni 2021 i Portugal. 27 repræsentanter fra nationale paneler/arrangementer og 

formanden for Det Europæiske Ungdomsforum vil blive indbudt til at deltage fysisk. 80 

borgere (blandt dem, der udvælges til EU-borgerpanelerne) vil deltage online. Deltagerne vil 

få mulighed for at tale om deres forventninger til konferencen. Arrangementet vil bli ve 

transmitteret online med adgang for alle. De 27 repræsentanter fra nationale 

paneler/arrangementer og formanden for Det Europæiske Ungdomsforum vil bagefter 

deltage i konferencens konstituerende plenarforsamling.  

 

Under den efterfølgende drøftelse glædede deltagerne sig over arrangementet og 

understregede betydningen af at sætte borgerne i centrum af konferencen. Nogle stillede 

spørgsmål om, hvordan borgerne udvælges, og andre påpegede, at det er vigtigt at have en 

strategi for, hvordan borgerne generelt kan inddrages i debatten. 

 

Ana Paula ZACARIAS (formand) gjorde i sine afsluttende bemærkninger opmærksom på, at 

medlemsstaterne er blevet anmodet om at udpege de 27 repræsentanter for de nationale 

paneler/arrangementer. Hun opfordrede alle repræsentanterne for og observatørerne fra 

bestyrelsen til at deltage i arrangementet på afstand. 

 

Ajourførte oplysninger vil blive stillet til rådighed. 

 

Konklusioner: 

 

Bestyrelsen noterede sig forslaget om at afholde et europæisk borgerarrangementet den 

17. juni 2021 i Portugal. 

 

 

5. EU-borgerpaneler 

 

Dubravka ŠUICA (formand) orienterede om retningslinjerne for tilrettelæggelse af EU -

borgerpaneler, som er blevet ajourført efter drøftelsen i bestyrelsen den 22. april og sendt 
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til deltagerne forud for mødet. Hvad angår emner, vil borgerpanelerne bygge på emner fra 

platformen og vil blive opdelt i fire grupper: 

 

1) europæisk demokrati/værdier, rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed  

2) klimaændringer, miljø/sundhed 

3) stærkere økonomi, social retfærdighed, beskæftigelse /uddannelse, ungdom, kultur, 

idræt/digital omstilling 

4) EU i verden/migration. 

 

Formanden fremhævede, at en sådan opgave aldrig tidligere er blevet udført i så stort et 

omfang. 800 borgere vil blive tilfældigt udvalgt til fire paneler (200 i hvert). 

Udvælgelsesprocessen vil være afsluttet omkring en måned, inden panelernes møder 

begynder i midten af september. Hun bemærkede også, at der er udarbejdet en vejledning 

til nationale borgerpaneler med henblik på at informere medlemsstaterne. Hun påpegede, 

at det fælles sekretariat arbejder på at strukturere panelernes arbejde for at give borgerne 

mulighed for at prioritere emner inden for de store grupper under hensyntagen til de 

modtagne bidrag fra platformen. 

 

Under den efterfølgende drøftelse takkede deltagerne formændene for deres arbejde og 

bemærkede blandt andet 

 

 betydningen af, at udvælgelsesprocessen reelt er tilfældig i alle medlemsstater, og 

behovet for finansiel godtgørelse for borgernes deltagelse i EU -borgerpanelerne 

 mulige vanskeligheder som følge af panelernes brede emner 

 rollen for og udvælgelsen af eksperter til panelerne  

 betydningen af gennemsigtighed i panelernes arbejde.  

 

Dubravka ŠUICA (formand) bekræftede i sine afsluttende bemærkninger, at eksperter vil 

bidrage med input til debatterne i EU-borgerpanelerne, og at bidragene fra den 

flersprogede digitale platform vil ligge til grund for drøftelserne.  

 

Konklusioner: 

 

Bestyrelsen noterede sig de ajourførte praktiske retningslinjer for EU-borgerpanelerne og 

vejledningen i tilrettelæggelse af nationale borgerpaneler.  

 

 

6. Kommunikationsstrategi for konferencen: udveksling af synspunkter  

 

Dubravka ŠUICA (formand) gav bestyrelsen et overb lik over status vedrørende platformen. 

Hun fremlagde data om platformsbesøg og antallet af foreslåede idéer samt om aktuelle 

tendenser med hensyn til brugernes sociodemografiske og geografiske baggrund. Hun 

understregede, at der er brug for en kollektiv indsats for at nå længere ud, blandt andet til 

unge, kvinder og personer, der normalt ikke er interesserede i EU -anliggender. Hun 

bemærkede, at konferencearrangementer også vil øge interessen for platformen. Hun 

understregede, at alle i bestyrelsen bør spille en vigtig rolle med hensyn til formidling af 

oplysninger om platformen. Hun bemærkede desuden, at traditionel institutionel 
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kommunikation ikke vil være nok, men at sociale medier samt samarbejde med sports - og 

kulturorganisationer og andre organisationer skal undersøges nærmere for at nå ud til flere 

mennesker. Formanden støttede det arbejde, som Generaldirektoratet for Kommunikation i 

de tre institutioner allerede har udført, og opfordrede dem til at udarbejde et forslag til 

målrettede kommunikationsaktiviteter til støtte for det, der allerede er gjort. 

 

Bestyrelsens repræsentanter og observatører foreslog blandt andet 

 at afholde særlige briefinger med journalister om konferencen 

 at de institutioner og enheder, der er repræsenteret i bestyrelsen, fungerer  som 

informationsformidlere. 

 

Guy VERHOFSTADT (formand) opfordrede det fælles sekretariat til at fremsætte et forslag 

til, hvordan journalister kan ledsage og informere om EU-borgerpanelerne, og påpegede, at 

det er nødvendigt at reklamere på de sociale medier for at få flere mennesker til at bidrage 

på den flersprogede digitale platform. Han anmodede om, at de tre generaldirektorater for 

kommunikation på næste møde i bestyrelsen forelægger et koordineret forslag om, hvad de 

hver især foreslår at gennemføre som kommunikationstiltag. 

 

Ana Paula ZACARIAS (formand) opfordrede de tre generaldirektorater for kommunikation til 

at fremsætte et forslag til en fælles fortælling om, hvad konferencen er, og om dens 

komponenter og deltagere ledsaget af visuelt materiale.  Hun understregede, at 

databeskyttelse også har betydning for de personer, der deltager i konferencen.  

 

Dubravka ŠUICA (formand) fremhævede i sine afsluttende bemærkninger, at udvekslingen 

af synspunkter om kommunikationsstrategien havde været meget nyttig , og bad de tre 

generaldirektorater for kommunikation om at fremlægge en plan for, hvordan 

informationen om platformen kan øges. 

 

Konklusioner: 

 

Bestyrelsen pålagde Generaldirektoratet for Kommunikation i Europa -Parlamentet, Rådet 

og Europa-Kommissionen at forelægge en koordineret plan på næste møde i bestyrelsen 

for at fremme konferencen og navnlig den flersprogede digitale platform.  

 

 

Kontakt: Eva-Maria Poptcheva, medlem af det fælles sekretariat 
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DELTAGERLISTE 
 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE), 
Member of the European Parliament 

  

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA, 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Mr Gašper DOVŽAN (SI), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ, 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ, 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE), 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), 
Secretary of State for EU Affairs  

  

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  
OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Luís Capoulas SANTOS (PT) 
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 
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OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Winfried KRETSCHMANN (DE) 
Chairperson of the Committee on European Union Questions of the 
Bundesrat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE) 
Chairperson of the EU Affairs Committee of the German Bundestag 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, 
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER, 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI, 
Secretary General of ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Liis JAANSALU 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 


