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Sammanfattande rapport från det femte mötet i styrelsen 
för konferensen om Europas framtid 

 
Onsdagen den 26 maj 2021 

 
Kl. 14.30–16.30, rådets Europabyggnad, rum S7 och på distans 

 
Deltagare: se deltagarförteckningen i bilagan 
 

Sammanfattning och slutsatser: 
 

Styrelsen för konferensen om Europas framtid höll sitt femte möte den 26 maj 2021 i  rådets 
Europabyggnad, rum S7 (och på distans). 
 

Mötet leddes gemensamt av Portugals statssekreterare för EU-frågor, Ana Paula ZACARIAS, 
Europaparlamentsledamot Guy VERHOFSTADT och kommissionens vice ordförande med 
ansvar för demokrati och demografi, Dubravka ŠUICA. 
 

Styrelsen godkände den föreslagna preliminära kalendern över konferensens 
plenarförsamlingar, europeiska medborgarpaneler och europeiska medborgarevenemang 
men medgav samtidigt att det krävs viss flexibilitet. 
 

Styrelsen godkände utkastet till dagordning för den konstituerande plenarförsamlingen med 
vissa justeringar och inkluderade en diskussion om syftet med och förväntningarna på 
konferensen. 
 

Styrelsen diskuterade också organisationen av konferensens plenarförsamling. Styrelsen 
noterade medordförandenas förslag om att inrätta nio arbetsgrupper i plenarförsamlingen 
som återspeglar de nio ämnena på den flerspråkiga digitala plattformen. Åtta av dem kommer 
att ledas av företrädare för och observatörer från styrelsen: två från Europaparlamentet, två 
från rådet, två från Europeiska kommissionen och två från de nationella parlamenten. En 
arbetsgrupp kommer att ledas av ordföranden för Europeiska ungdomsforumet. 
 
Medordförandena kommer att lägga fram ett konkret förslag om talartid i plenarförsamlingen 
som återspeglar de tre principerna om lika villkor, jämlikhet mellan företrädarna och en 
särskild roll för medborgarna. 
 

Styrelsen noterade förberedelserna inför ett europeiskt medborgarevenemang den 
17 juni 2021 i Portugal. 
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Dessutom noterade styrelsen de uppdaterade praktiska arrangemangen för de europeiska 
medborgarpanelerna och vägledningen för hur de nationella medborgarpanelerna ska 
organiseras. 
 

Styrelsen diskuterade konferensens kommunikationsstrategi. Den gav Europaparlamentets, 
rådets och Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikation i uppdrag att vid 
nästa möte i styrelsen lägga fram en samordnad plan för att marknadsföra konferensen och i 
synnerhet den flerspråkiga digitala plattformen. 
 

 
1. Kalender över konferensens plenarförsamlingar, europeiska medborgarpaneler och 
europeiska medborgarevenemang: godkännande 
 
Ana Paula ZACARIAS (medordförande) öppnade mötet genom att presentera utkastet till 
kalender över konferensens plenarförsamlingar, europeiska medborgarpaneler och 
europeiska medborgarevenemang. Hon underströk vikten av ett gott samspel mellan 
konferensens plenarförsamling och de europeiska medborgarpanelerna och av att inleda med 
ett medborgarevenemang den 17 juni 2021, före den konstituerande plenarförsamlingen. 
 
Guy VERHOFSTADT (medordförande) betonade att både möten i delegationerna och 
förmöten i de politiska gruppernas planeras att hållas före konferensens 
plenarsammanträden. Han förklarade att de europeiska medborgarpanelernas första session 
skulle äga rum i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg, den andra skulle vara virtuell och 
den tredje skulle äga rum på plats i fyra olika städer. 
 
Under den efterföljande diskussionen godtog deltagarna i allmänhet utkastet till kalender 
men betonade vikten av att tillåta viss flexibilitet i fråga om långsiktig planering. 
 
Dessutom lämnades en begäran in om omprövning av antalet företrädare för 
arbetsmarknadens parter i plenarförsamlingen och om att göra det möjligt att protokollföra 
avvikande yttranden utöver de nuvarande bestämmelserna. En liknande begäran lämnades 
in om att ompröva antalet lokala och regionala företrädare. 
 
I sina avslutande kommentarer betonade Ana Paula ZACARIAS (medordförande) att utkastet 
till kalender kan utvecklas i enlighet med de faktiska behoven och att viss flexibilitet kan vara 
nödvändig. När det gäller ovannämnda begäranden underströk medordföranden att 
medordförandena har noterat och överväger förslagen och kommer att återkomma till frågan 
så snart som möjligt. 
 
Efter dessa kommentarer ansåg medordföranden att styrelsen kunde godkänna den 
föreslagna preliminära kalendern med nödvändig flexibilitet. 
 

Slutsats: 
 
Styrelsen godkände den föreslagna preliminära kalendern över konferensens 
plenarförsamlingar, europeiska medborgarpaneler och europeiska medborgarevenemang 
men medgav samtidigt att det krävs viss flexibilitet. 
2. Konstituerande plenarförsamling den 19 juni 2021 – Förslag till dagordning: godkännande 
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Behandlades tillsammans med punkt 3 på dagordningen. 
 
3. Konferensens plenarförsamling: information från medordförandena 
 
Guy VERHOFSTADT (medordförande) föreslog att punkterna två och tre på dagordningen 
skulle behandlas tillsammans. 
 
Han noterade att de 27 företrädarna för de nationella panelerna/evenemangen och 
ordföranden för Europeiska ungdomsforumet, som kommer att närvara vid det europeiska 
medborgarevenemanget i Lissabon den 17 juni, kommer att delta i den konstituerande 
plenarförsamlingen den 19 juni. Han förklarade att företrädarna för de europeiska 
medborgarpanelerna inte kommer att närvara, eftersom de ännu inte kommer att ha 
nominerats av sina respektive paneler. Medordföranden presenterade utkastet till 
dagordning för plenarförsamlingen den 19 juni, bestående av två delar. Den första delen 
innehåller en presentation av de europeiska medborgarpanelerna och plattformen, med en 
efterföljande ingående diskussion (cirka 3 timmar). Den andra delen handlar om praktiska 
frågor, särskilt en presentation av arbetsgruppernas struktur och den preliminära kalendern 
för konferensen som godkänts av styrelsen, med en efterföljande kort diskussion (en 
halvtimme). 
 
Guy VERHOFSTADT (medordförande) presenterade därefter följande förslag i fråga om de 
allmänna arrangemangen för konferensens plenarförsamling: 
 

 Det kommer att finnas nio arbetsgrupper som återspeglar ämnena på den flerspråkiga 
digitala plattformen. Åtta av dem kommer att ledas av företrädare för och 
observatörer från styrelsen; två från Europaparlamentet, två från rådet, två från 
Europeiska kommissionen och två från de nationella parlamenten. En arbetsgrupp 
kommer att ledas av ordföranden för Europeiska ungdomsforumet. 

 När det gäller talartid påminde medordföranden om att ett antal principer som måste 
tillämpas när beslut fattas om ett system: jämlikhet mellan plenarförsamlingens 
medlemmar, lika villkor mellan plenarförsamlingens fyra institutionella delar samt en 
särskild roll för medborgarna när panelens rekommendationer läggs fram för 
plenarförsamlingen. 

 När det gäller placeringen föreslår medordförandena att företrädare för och 
observatörer från styrelsen ska sitta på de första raderna och att resten av 
företrädarna i plenarförsamlingen ska placeras i alfabetisk ordning. 

 
Vid den efterföljande diskussionen 
 

 tackade deltagarna medordförandena för deras förslag, 
 betonade flera talare att konferensens plenarförsamling måste vara livlig, dynamisk 

och attraktiv, 
 underströk andra behovet av att medborgarna på lämpligt sätt deltar i den 

konstituerande plenarförsamlingen, 
 efterlyste många en mer ingående diskussion om utkastet till dagordning (t.ex. om 

syftet med och förväntningarna på konferensen, innehållet på den flerspråkiga digitala 
plattformen, lärdomar från pandemin eller andra frågor), efterlyste vissa mer tid för 
debatt, 

  



4 

 stödde flera deltagare förslaget om arbetsgrupperna, efterfrågade vissa mer 
information om hur arbetsgrupperna kommer att arbeta, 

 höll deltagarna i allmänhet med om att det måste finnas en balans när det gäller 
talartiden. Vissa förespråkade en fördelning av talartiden i enlighet med politisk 
tillhörighet. Andra påpekade att detta inte är lämpligt för alla företrädare i 
plenarförsamlingen och stödde ett system som i högre grad bygger på 
plenarförsamlingens olika delar. 

 
Dubravka ŠUICA (medordförande) tackade företrädarna och observatörerna för deras idéer 
och kommentarer. Hon manade till försiktighet när det gäller att diskutera innehållet på den 
flerspråkiga digitala plattformen i detta tidiga skede (juni) för att inte föregripa diskussionerna 
i denna gräsrotsbaserade process. Hon underströk att medordförandena gör sitt bästa för att 
minst 80 av de 800 medborgare som ska väljas ut till de europeiska medborgarpanelerna ska 
kunna delta online i Lissabonevenemanget. 
 
Ana Paula ZACARIAS (medordförande) stödde idén om att hålla en omfattande debatt vid den 
konstituerande plenarförsamlingen, som skulle kunna fokusera på förväntningar på och 
visioner för konferensen. Hon föreslog också att kommissionen skulle kunna lägga fram 
preliminära infallsvinklar från plattformen. Hon betonade betydelsen av 
medborgarevenemanget i Lissabon den 17 juni inför den konstituerande plenarförsamlingen 
och närvaron av de 27 företrädarna för nationella paneler/evenemang och Europeiska 
ungdomsforumets ordförande vid plenarförsamlingen den 19 juni. 
 
I sina avslutande kommentarer noterade Guy VERHOFSTADT (medordförande) även att 
27 medborgare från nationella paneler eller evenemang och ordföranden för Europeiska 
ungdomsforumet kommer att delta i den konstituerande plenarförsamlingen. För den första 
delen av dagordningen föreslog han en bred, djupgående diskussion på 3–4 timmar om syftet 
med och förväntningar på konferensen, inbegripet de europeiska medborgarpanelerna och 
den flerspråkiga digitala plattformen, samtidigt som den andra delen hålls mycket kort. Han 
påminde om behovet av arbetsgrupper som består av cirka 40 av plenarförsamlingens 
ledamöter vardera för att utarbeta förslag till plenarförsamlingen och betonade att alla 
företrädare kommer att bjudas in att delta. När det gäller talartid kommer ordförandena att 
lägga fram ett förslag som tar hänsyn till kommentarerna och förslagen och som bygger på 
principerna om jämlikhet mellan företrädare, lika villkor och medborgarnas särskilda roll när 
de lägger fram sina rekommendationer. Slutligen föreslog han att ett fullständigt referat 
upprättas från konferensens plenarsammanträden. 
 
Mot bakgrund av denna diskussion kommer en reviderad dagordning att skickas ut. 
 

Slutsatser: 
 
Styrelsen godkände utkastet till dagordning för den konstituerande plenarförsamlingen 
med vissa justeringar och inkluderade en diskussion om syftet med och förväntningarna på 
konferensen. 
 
Styrelsen noterade medordförandenas förslag om att inrätta nio arbetsgrupper i 
plenarförsamlingen som återspeglar de nio ämnena på den flerspråkiga digitala 
plattformen. Åtta av dem kommer att ledas av företrädare för och observatörer från 
styrelsen: två från Europaparlamentet, två från rådet, två från Europeiska kommissionen 
och två från de nationella parlamenten. En arbetsgrupp kommer att ledas av ordföranden 
för Europeiska ungdomsforumet. 
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Medordförandena kommer att lägga fram ett konkret förslag om talartid i 
plenarförsamlingen som återspeglar de tre principerna om lika villkor, jämlikhet mellan 
företrädarna och en särskild roll för medborgarna. 

 
 
4. Medborgarevenemang den 17 juni 2021: information från medordförandena 
 
Ana Paula ZACARIAS (medordförande) inledde denna punkt på dagordningen genom att 
påminna om medlemsstaternas intresse för konferensen och vikten av de evenemang som 
anordnas i medlemsstaterna. Hon noterade att medordförandena, med tanke på att 
medborgarna är en central del av konferensen, föreslår ett europeiskt medborgarevenemang 
den 17 juni 2021 i Portugal, som ett komplement till den konstituerande plenarförsamlingen 
den 19 juni 2021. 27 företrädare för nationella paneler/evenemang och ordföranden för 
Europeiska ungdomsforumet kommer att bjudas in att delta på plats. 80 medborgare (bland 
dem som väljs ut till de europeiska medborgarpanelerna) kommer att delta online. Deltagarna 
kommer att ha möjlighet att tala om sina förväntningar på konferensen. Evenemanget 
kommer att sändas online och vara tillgängligt för alla. De 27 medborgarna från nationella 
paneler/evenemang och ordföranden för Europeiska ungdomsforumet kommer därefter att 
delta i den konstituerande plenarförsamlingen. 
 
I den efterföljande diskussionen välkomnade deltagarna evenemanget och underströk vikten 
av att sätta medborgarna i centrum för konferensen. En del ställde frågor om hur 
medborgarna väljs ut och andra betonade vikten av att ha en strategi för att få medborgarna 
att delta i debatten i allmänhet. 
 
I sina avslutande kommentarer noterade Ana Paula ZACARIAS (medordförande) att 
medlemsstaterna har ombetts att utse de 27 företrädarna från de nationella 
panelerna/evenemangen. Hon bjöd in alla företrädare för och observatörer från styrelsen att 
delta i evenemanget på distans. 
 
Uppdaterad information kommer att göras tillgänglig. 
 

Slutsatser: 
 
Styrelsen noterade förslaget om att hålla ett europeiskt medborgarevenemang den 17 juni 
2021 i Portugal. 

 
 
5. Europeiska medborgarpaneler 
 
Dubravka ŠUICA (medordförande) informerade om arrangemangen för anordnandet av 
europeiska medborgarpaneler, som har uppdaterats efter diskussionen i styrelsen den 
22 april och skickats ut till deltagarna före mötet. Medborgarpanelerna kommer att bygga på 
ämnen från plattformen och organiseras i fyra grupper: 
1. Europeisk demokrati/värden, rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet. 
2. Klimatförändringar, miljö/hälsa. 



6 

3. En starkare ekonomi, social rättvisa, sysselsättning/utbildning, ungdom, kultur, 
idrott/digital omvandling. 
4. EU i världen/migration. 
 
Medordföranden betonade att en sådan övning aldrig tidigare har genomförts i så stor 
omfattning. 800 personer kommer att väljas ut slumpmässigt till fyra paneler (200 i varje). 
Urvalsförfarandet kommer att slutföras omkring en månad innan mötena i panelerna inleds i 
mitten av september. Hon noterade också att det har utarbetats en vägledning för de 
nationella medborgarpanelerna för information till medlemsstaterna. Hon betonade att det 
gemensamma sekretariatet arbetar med att strukturera panelernas arbete för att möjliggöra 
för medborgarna att prioritera ämnen inom de stora grupperna, med beaktande av de bidrag 
som mottagits från plattformen. 
 
Under den efterföljande diskussionen tackade deltagarna medordförandena för deras arbete 
och noterade bland annat 
 

 vikten av att urvalsförfarandet verkligen är slumpmässigt i alla medlemsstater och 
behovet av ekonomisk ersättning för medborgarnas deltagande i de europeiska 
medborgarpanelerna, 

 eventuella svårigheter för panelerna på grund av de breda ämnesområdena, 

 betydelsen och urvalet av experter till panelerna, 

 vikten av transparens i panelernas arbete. 
 
I sina avslutande kommentarer bekräftade Dubravka ŠUICA (medordförande) att experter 
kommer att bidra till diskussionerna i de europeiska medborgarpanelerna och att bidragen 
från den flerspråkiga digitala plattformen kommer att vägleda diskussionerna. 
 

Slutsatser: 
 
Styrelsen noterade de uppdaterade praktiska arrangemangen för de europeiska 
medborgarpanelerna och vägledningen för hur de nationella medborgarpanelerna ska 
organiseras. 

 
 
6. Konferensens kommunikationsstrategi: diskussion 
 
Dubravka ŠUICA (medordförande) gav styrelsen en lägesöversikt om plattformen. Hon 
presenterade uppgifter om besök på plattformen och antalet föreslagna idéer samt om 
aktuella trender när det gäller användarnas sociodemografiska och geografiska bakgrund. 
Hon underströk behovet av en gemensam insats för att nå ut ytterligare, inbegripet till unga, 
kvinnor och människor som normalt inte är intresserade av EU-frågor. Hon noterade att 
evenemangen inom ramen för konferensen också kommer att öka intresset för plattformen. 
Hon betonade att alla i styrelsen bör spela en viktig roll för att sprida information om 
plattformen. Hon noterade dessutom att traditionell institutionell kommunikation inte 
kommer att vara tillräcklig, utan att man ytterligare måste utforska sociala medier och 
samarbete med idrottsorganisationer, kulturorganisationer och andra organisationer för att 
nå ut till fler människor. Medordföranden stödde det arbete som redan utförts av de tre 
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institutionernas generaldirektorat för kommunikation och uppmanade dem att utarbeta ett 
förslag till riktad kommunikation till stöd för det som redan har gjorts. 
 
Företrädarna för och observatörerna från styrelsen föreslog bland annat följande: 

 Att anordna särskilda informationsmöten om konferensen med journalister. 

 Att låta de institutioner och enheter som är företrädda i styrelsen fungera som 
förmedlare. 

 
Guy VERHOFSTADT (medordförande) uppmanade det gemensamma sekretariatet att lägga 
fram ett förslag om hur journalister ska kunna följa och informera om de europeiska 
medborgarpanelerna och underströk behovet av reklam på sociala medier för att locka fler 
människor att bidra på den flerspråkiga digitala plattformen. Han uppmanade de tre 
generaldirektoraten för kommunikation att lägga fram ett samordnat förslag vid nästa 
styrelsemöte med sina respektive förslag till kommunikationsåtgärder. 
 
Ana Paula ZACARIAS (medordförande) uppmanade de tre generaldirektoraten för 
kommunikation att lägga fram ett förslag till gemensamt narrativ om konferensens innehåll 
och deltagare, åtföljt av visuellt material. Hon underströk att dataskydd också är viktigt för de 
personer som deltar i konferensen. 
 
I sina avslutande kommentarer betonade Dubravka ŠUICA (medordförande) att diskussionen 
om kommunikationsstrategin hade varit mycket givande och bad de tre generaldirektoraten 
för kommunikation att lägga fram en plan för hur informationen om plattformen skulle kunna 
förbättras. 
 

Slutsatser: 
 
Styrelsen gav Europaparlamentets, rådets och Europeiska kommissionens 
generaldirektorat för kommunikation i uppdrag att vid nästa möte i styrelsen lägga fram 
en samordnad plan för att marknadsföra konferensen och i synnerhet den flerspråkiga 
digitala plattformen. 

 
 
Kontakt: Eva-Maria Poptcheva, medlem av det gemensamma sekretariatet 
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PARTICIPANTS LIST 
 

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) 
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Mr Luca VISENTINI, 
Secretary General of ETUC 
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Ms Katrin RUHRMANN 
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Mr Colin SCICLUNA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Liis JAANSALU 
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SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
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