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Välkommen till medborgarpanelerna vid konferensen om Europas framtid. Vi är mycket 

tacksamma över att du vill delta i detta äventyr. Du är en av 800 personer som 

slumpmässigt har valts ut för att under flera månaders tid tillsammans arbeta för att 

förbättra Europas framtid. 

Du undrar kanske varför just du har valts. Finns det inte andra som är bättre förberedda för 

denna uppgift? Svaret är nej. Du liksom alla andra deltagare kommer från olika håll i 

Europa där vardagen inte alltid är lätt eller tillmötesgående. Det är ditt specifika perspektiv 

och din specifika erfarenhet som vi är intresserade av. 

Konferensens europeiska medborgarpaneler kännetecknas av mångfald, liksom Europa. 

Som du kommer att märka under de kommande dagarna har ni alla mycket olika 

bakgrund: vissa studerar, andra arbetar eller är pensionerade eller arbetslösa. Ni kommer 

från olika åldersgrupper och de flesta av er är inte vana vid att delta i en sådan här 

process. Det är det som är poängen. Vi söker inte experter eller politiker utan helt vanliga 

människor som bor i Europeiska unionen. 
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Välkomstord från medordförandena 

Hej! 

 

Vi är glada att du har tackat ja till att delta i de europeiska medborgarpanelerna vid konferensen 
om Europas framtid. Tack för att du bidrar till detta viktiga gemensamma projekt som är det första i 
sitt slag! 

Syftet med konferensen om Europas framtid är att skapa ett nytt forum där EU-medborgarna kan 
diskutera olika utmaningar och prioriteringar. Därför vill vi nå ut till människor med olika bakgrund 
från hela EU och ge dem en central roll i arbetet med att forma EU:s framtid 

De europeiska medborgarpanelerna är en viktig del av konferensen. Panelerna kommer att 
diskutera både frågor som är viktiga för dig och bidrag som kommit in till den flerspråkiga digitala 
plattformen (futureu.europa.eu). Detta kommer sedan att användas för att ta fram 
rekommendationer som EU-institutionerna ska följa upp. 

Vi bjuder in dig till att delta i diskussionen och hjälpa till att ta fram rekommendationer i [plats] den 
[datum]. Du kommer att ingå i en grupp med 800 slumpmässigt utvalda EU-medborgare som är 
representativa för EU:s mångfald. Under tre möten får du chansen att diskutera dina idéer med 
andra i en panel med 200 deltagare. Det kommer att finnas tolkar vid mötena, så du kan tala ditt 
eget språk. I god tid i förväg kommer du att få veta vilka frågor som ska diskuteras. Du kommer 
också att få praktisk information om panelen och andra evenemang som hör till, bland annat det 
europeiska ungdomsevenemanget. 

Vi vill höra dina åsikter, idéer och konkreta förslag om framtiden i Europa. Genom att delta i den 
europeiska medborgarpanelen bidrar du till att forma EU:s framtid. 

Du och de andra deltagarna i din panel kommer tillsammans att ta fram rekommendationer som 
några av er sedan presenterar för konferensens plenarförsamling och diskuterar med övriga 
deltagare. Så snart som möjligt efter det kommer EU-institutionerna att undersöka hur resultaten 
av konferensen kan följas upp. Vi kommer att vara fullständigt öppna och ge återkoppling under 
uppföljningen. 

Tack igen för att du bidrar till det här spännande projektet. Vi önskar dig lycka till och ser fram emot 
att höra vad du och de andra deltagarna kommer fram till! 

Vänliga hälsningar 

Medordförande Medordförande                                 Medordförande 

 

 

Guy Verhofstadt 
Ledamot av 

Europaparlamentet 

Gašper Dovžan 
Statssekreterare 
med ansvar för 

EU-frågor 

Dubravka Šuica 
Europeiska 

kommissionens vice 
ordförande 
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Introduktion till konferensen om Europas framtid och de europeiska 
medborgarpanelerna 

Konferensen om Europas framtid (konferensen) är en demokratisk process utan 
motstycke och består av följande pelare: en flerspråkig digital plattform 
(https://futureu.europa.eu) som samlar in idéer från enskilda medborgare och från 
evenemang, fyra europeiska medborgarpaneler, nationella medborgarpaneler och 
nationella evenemang samt konferensens plenarförsamling bestående av medborgare 
som företräder de europeiska panelerna, medborgare som företräder nationella paneler 
och evenemang, politiker, arbetsmarknadsparter och det organiserade civila samhället. 

De europeiska medborgarpanelerna är ett centralt inslag i konferensen om Europas 
framtid. Det kommer att anordnas fyra europeiska medborgarpaneler där medborgarna 
gemensamt kan fundera över hur de vill att Europeiska unionens framtid ska se ut. 

Processen är inte till för att endast samla in dina synpunkter utan meningen är att du ska 
få delta i utformningen av det europeiska projektets framtid. Vilka frågor eller problem 
berörs du mest av? Vilka specifika åtgärder borde Europeiska unionen vidta för att 
underlätta dina livsprojekt? Inom kort inleds en process med kollektiva överläggningar där 
ni förväntas reflektera tillsammans och arbeta som ett team för att ta fram specifika 
rekommendationer som ska läggas fram och diskuteras i konferensens plenarförsamling. 

 

Vem kommer att delta i de europeiska medborgarpanelerna? 

● Det finns 4 paneler bestående av 200 EU-medborgare, var och en utvald genom 
slumpmässigt urval från de 27 medlemsstaterna. 

● Panelerna återspeglar mångfalden i EU: geografiskt ursprung (nationalitet och 
stads- eller landsbygdsursprung), kön, ålder, socioekonomisk bakgrund och 
utbildningsnivå. 

● Minst en kvinnlig och en manlig medborgare per medlemsstat ingår i varje panel. 
● En tredjedel av varje panel består av ungdomar (16–25 år). Det kommer att skapas 

en särskild koppling mellan denna ungdomsgrupp och det europeiska 
ungdomsevenemanget. 

 

https://futureu.europa.eu/
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Kalender för de europeiska medborgarpanelerna 

 Ämne När? Var? 

PANEL 
1 

En starkare ekonomi, 
social rättvisa, 
sysselsättning/utbildning, 
ungdomsfrågor, kultur, 
idrott/digital omställning  

Session 1: den 17–19 september 
 
Session 2: den 5–7 november 
 
Session 3: den 3–5 december  

Strasbourg, Frankrike 
 
Online 
 
Dublin, Irland (The Institute of International and European 
Affairs med partner) 

PANEL 
2 

Europeisk 
demokrati/värden, 
rättigheter, 
rättsstatsprincipen, 
säkerhet 

Session 1: den 24–26 september 
 
Session 2: den 12–14 november 
 
Session 3: den 10–12 december 

Strasbourg, Frankrike 
 
Online 
 
Florens, Italien (Europeiska universitetsinstitutet med 
partner) 

PANEL 
3 

Klimatförändringar, 
miljö/hälsa 

Session 1: den 1–3 oktober 
 
Session 2: den 19–21 november 
 
Session 3: den 7–9 januari  

Strasbourg, Frankrike 
 
Online 
 
Natolin, Polen (Europeiska högskolan med partner) 

PANEL 
4 

EU i världen/migration Session 1: den 15–17 oktober 
 
Session 2: den 26–28 november 
 
Session 3: den 14–16 januari  

Strasbourg, Frankrike 
 
Online 
 
Maastricht, Nederländerna (Europeiska institutet för 
offentlig förvaltning med partner) 

Återkopplingsevenemang Våren 2022 Fastställs senare 
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Vad går processen ut på? 

Vi bjuder in dig för att reflektera över hur du vill att Europeiska unionens framtid ska se ut, 
som en del av en kollektiv överläggningsprocess1. Du har kontaktpersoner till ditt 
förfogande som hjälper dig under hela processen. Tack vare tolkarna kommer du att 
kunna tala och lyssna på ditt eget språk. 

Vi frågar inte enbart efter din åsikt, utan det här ska vara en möjlighet för dig att reflektera 
och utbyta idéer med övriga deltagare, så att ni kan komma fram till gemensamma 
rekommendationer. 

Under processens gång kommer du också att ha tillgång till resurser och experter på 
de ämnen som du väljer att diskutera. Du förväntas inte ha tidigare kunskaper om hur 
Europeiska unionen fungerar, och grundinformation kommer att ges i god tid. 

För att nå dessa mål föreslår vi tre olika arbetsfaser (”sessioner”). 

Du kommer att ha möjlighet att själv välja vilka frågor som ska diskuteras, inom ramen för 
panelens huvudteman. Vi har kallat den första sessionen ”fastställande av 
dagordningen”. Målet med denna session är att fastställa prioriteringsordningen för de 
frågor som ni, som grupp, vill behandla och fördjupa för att kunna ta fram specifika 
rekommendationer för Europeiska unionen. 

Behandlingen av dessa frågor kommer att ske i en andra fas, som vi kallar ”tematisk 
fördjupning” och som kommer att genomföras under den andra och tredje sessionen. 

Efter det att de slutliga rekommendationerna har lämnats till plenarförsamlingen 
genomförs under den sista fasen (återkopplingsevenemanget) en redovisningsprocess, 
där ni kommer att följa upp svaren på era rekommendationer samt det eventuella praktiska 
genomförandet av rekommendationerna. 

Från varje panel kommer det att utses 20 företrädare till konferensens 
plenarförsamling2. Plenarförsamlingen kommer att diskutera medborgarnas idéer från de 
nationella och europeiska medborgarpanelerna och den flerspråkiga digitala plattformen. 
Plenarförsamlingen kommer att lägga fram sina förslag för styrelsen, som i fullt samarbete 
med och med full insyn från plenarförsamlingen kommer att utarbeta en rapport, som ska 
offentliggöras på den flerspråkiga digitala plattformen. 

För allt detta arbete kommer du att få en ersättning. Du kommer också att ombes åta dig 
att delta i alla sessioner.

                                                 
1 En överläggningsprocess äger rum när en grupp medborgare som valts ut genom slumpmässigt urval sammanträder 
under flera dagar på begäran av en regering för att ge ett gemensamt svar på en fråga av allmänt intresse. Gruppen 
(som kan kallas t.ex. medborgarförsamlingen, medborgarjuryn eller medborgarpanelen) har tillgång till 
grupparbetsmetoder och till information och får tillräckligt med tid för att diskutera den fråga som har ställts. Samma 
format används i hundratals regeringar runtom i världen. 
2 Konferensens plenarförsamling består av 108 företrädare för Europaparlamentet, 54 för rådet (två per medlemsstat) 
och 3 för Europeiska kommissionen samt 108 företrädare för alla nationella parlament, på lika villkor. Utöver detta 
kommer 18 företrädare för både Regionkommittén och för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 6 folkvalda 
företrädare för regionala myndigheter och 6 folkvalda företrädare för lokala myndigheter, 12 företrädare för 
arbetsmarknadens parter och 8 för civilsamhället också att delta. 80 företrädare för europeiska medborgarpaneler, varav 
minst en tredjedel ska vara yngre än 25 år, Europeiska ungdomsforumets ordförande och 27 företrädare för nationella 
evenemang och/eller nationella medborgarpaneler kommer att delta. Unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik kommer att inbjudas att delta när EU:s internationella roll diskuteras. Företrädare för viktiga berörda 
parter kan också bjudas in. 



 

7 
 



 

8 
 

Vilka är de styrande organen för konferensen om Europas framtid? 

Det gemensamma ordförandeskapet och dess institutioner 

Konferensen genomförs under ledning av tre EU-institutioner – företrädda av 
Europaparlamentets talman, rådets ordförande och Europeiska kommissionens 
ordförande – vilka fungerar som dess gemensamma ordförandeskap. 

● Europaparlamentet (705 ledamöter) är tillsammans med Europeiska unionens råd 
EU:s viktigaste lagstiftande organ. Det har också tillsyns- och budgetansvar. Dess 
ledamöter väljs direkt av medborgarna vart femte år. Beslut fattas vanligtvis med 
majoritet av de avgivna rösterna3. 

● Europeiska unionens råd är tillsammans med Europaparlamentet EU:s viktigaste 
lagstiftande organ. Det består av ministrar från varje medlemsstat inom vart och ett 
av politikområdena. Rådets beslut fattas antingen enhälligt eller med enkel eller 
kvalificerad majoritet, beroende på vad frågan gäller. 

● Europeiska kommissionen är EU:s verkställande organ. Den föreslår ny 
lagstiftning, genomför rådets och parlamentets beslut och företräder EU 
internationellt. Kommissionärerna (en per land) utses med Europaparlamentets och 
rådets samtycke. Besluten fattas med konsensus eller, vid omröstning, med enkel 
majoritet. 

 

Styrelsen 

Styrelsen för konferensen om Europas framtid leds av tre medordförande, en från var 
och en av de tre institutionerna. Den består av tre ledamöter och upp till fyra 
observatörer per institution samt observatörer från de nationella parlamenten. Företrädare 
för Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, arbetsmarknadens 
parter och det civila samhället bjuds också in. Styrelsen rapporterar regelbundet till det 
gemensamma ordförandeskapet. Styrelsen ansvarar för att fatta beslut i samförstånd om 
konferensens arbete, dess förlopp och evenemang, och samtidigt övervaka konferensen 
medan den pågår och förbereda mötena i konferensens plenarförsamling, inbegripet 
medborgarnas bidrag och deras uppföljning. 

Ett gemensamt sekretariat av begränsad storlek, där de tre institutionerna är jämnt 
representerade, kommer att bistå styrelsen i arbetet. 

                                                 
3
 Källa: EU:s institutioner och andra organ | Europeiska unionen (europa.eu) 

http://europa.eu/
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Vilka ämnen diskuteras i de europeiska medborgarpanelerna? 

 

Panel 1 

Panelen ”En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning/ungdomsfrågor, 
idrott, kultur och utbildning/digital omställning” behandlar framtiden för vår ekonomi 
och sysselsättning, särskilt efter pandemin, med vederbörlig hänsyn till de därmed 
sammanhängande frågorna om social rättvisa. Den kommer också att ta itu med de 
möjligheter och utmaningar som den digitala omställningen medför, vilket är en av de 
största framtidsinriktade frågorna som diskuteras. Panelen kommer också att behandla 
Europas framtid på områdena för ungdomsfrågor, idrott, kultur och utbildning. 

Mer information om panelens ämnen finns på: 

En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning: 
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=sv 

Ungdomsfrågor, idrott, kultur och utbildning: 
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=sv 

Digital omställning: https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=sv 

 

Panel 2 

Panelen ”Demokratin i EU/värden, rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet” 
behandlar frågor som rör demokrati, såsom val, deltagande utanför valperioder, det 
upplevda avståndet mellan människor och deras folkvalda företrädare, mediefrihet och 
desinformation. Panelen behandlar också frågor som rör grundläggande rättigheter och 
värden, rättsstatsprincipen och kampen mot alla former av diskriminering. Samtidigt 
behandlar panelen EU:s inre säkerhet, t.ex. skydd av EU-invånarna mot terrorism och 
andra brott. 

Mer information om panelens ämnen finns på: 

Demokratin i EU: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=sv 

Värden, rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=sv 
 

Panel 3 

Panelen ”Klimatförändringar, miljö/hälsa” handlar om klimatförändringarnas effekter, 
miljöfrågor och nya hälsoutmaningar för Europeiska unionen. Dessa frågor rör också EU:s 
mål och strategier bland annat inom jordbruk, transport och mobilitet, energi och 
övergången till fossilfria samhällen, forskning, hälso- och sjukvårdssystem, hantering av 
hälsokriser samt förebyggande åtgärder och en hälsosam livsstil. 

Mer information om panelens ämnen finns på: 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=sv
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Klimatförändringar och miljö: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=sv 

Hälsa: https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=sv 
 

Panel 4 

Panelen ”EU i världen/migration” diskuterar EU:s roll i världen, inbegripet mål och 
strategier för EU:s säkerhet, försvar, handelspolitik, humanitärt bistånd och 
utvecklingssamarbete, utrikespolitik samt grannskapspolitik och EU:s utvidgning. Den 
handlar också om hur EU bör hantera migration. 

Mer information om panelens ämnen finns på: 

EU i världen: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=sv 

Migration: https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=sv 

 

Vad är resultatet av processen och vilken är EU-institutionernas roll? 

Panelerna kommer att utarbeta ett antal rekommendationer som sedan diskuteras av 

konferensens plenarförsamling. 

En rekommendation kan antingen ange hur man kan åstadkomma en förändring (en 

specifik lösning) eller hur arbetet bör inriktas för att man ska komma fram till en lösning på 

ett problem (en allmän rekommendation). 

Konferensens plenarförsamling kommer sedan att lägga fram sina förslag för 

konferensens styrelse. De tre institutionerna kommer att diskutera hur de ska följa upp 

konferensens slutliga resultat på ett effektivt sätt, var och en inom sitt behörighetsområde 

och i enlighet med EU-fördragen.  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=sv
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Hur kan panelmedlemmarna använda den flerspråkiga digitala 
plattformen? 

Den flerspråkiga digitala plattformen (https://futureu.europa.eu) fungerar som centrum för 
idéer och evenemang vid konferensen om Europas framtid. Medborgare från hela 
Europa kan lämna in och diskutera rekommendationer på sitt eget språk med automatisk 
översättning. Plattformen kommer också att användas som informations- och 
kommunikationsverktyg för deltagarna i de europeiska medborgarpanelerna. 

Utrymmena 

Den flerspråkiga digitala plattformen erbjuder två skilda utrymmen: 

Panelutrymmet 

(endast för deltagare i din panel) 

Det offentliga utrymmet 

(för alla EU-medborgare) 

När du inbjuds att delta i en av de 
fyra europeiska medborgarpanelerna 
vid konferensen om Europas framtid 
kan du gå med i utrymmet för din 
panel. 

Om du vill ansluta dig till det 
offentliga utrymmet och se den 
digitala plattformen på samma sätt 
som alla andra medborgare i 
Europa kan du välja offentligt 
åtkomstläge. 

 
Vad erbjuder den flerspråkiga digitala plattformen? 

Den flerspråkiga digitala plattformen fungerar som ett stöd. I panelutrymmet har du tillgång 
till information om sessionernas program, bidrag från experter och dokument som du 
behöver för diskussionen. Där får du tillgång till alla resultat av det arbete som gjorts under 
sessionen. Plattformen används också som omröstningsverktyg för att besluta om 
rekommendationerna i slutet av den tredje sessionen. I panelutrymmet kan du också hålla 
kontakt med alla deltagare vid sidan om de direkta kontakterna under 
medborgarpanelerna och dela med dig av dina idéer och diskutera dem vidare. I det 
offentliga utrymmet kan du interagera med allmänheten, få information om evenemang 
som anordnas som en del av konferensen om Europas framtid, dela med dig av dina idéer 
och reagera på kommentarer. 
 
Åtkomst till plattformens panelutrymmen 

Gå till konferensens flerspråkiga digitala plattform (https://futureu.europa.eu). 

Klicka på ”Europeiska medborgarpaneler” i den övre menyraden. 

➔ För att gå till utrymmet med begränsad åtkomst: klicka på knappen 
Medborgarpaneler (för panelmedlemmar) och välj sedan din panel. 

➔ För att gå till det offentliga utrymmet: klicka på knappen Medborgarpaneler 

(offentligt). 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/
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Hur kan man ansluta sig och delta som panelmedlem? 

 

 

För att kunna bidra med idéer eller kommentarer måste du skapa ett EU Login-konto. 

Allt digitalt material på plattformen kommer att finnas på ditt eget språk. 
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Konferensstadga 

 

Stadgan är en uppsättning gemensamma principer och kriterier som återspeglar 
EU:s värden och som evenemangsarrangörer och konferensdeltagare måste ansluta 
sig till. Ett utdrag ur stadgan: 

 

Jag kommer att bidra till debatten och diskussionerna om prioriteringarna för vår 

gemensamma framtid tillsammans med personer från alla bakgrunder, samhällsskikt och 

hörn av EU. 

Som konferensdeltagare förbinder jag mig att 

● respektera de europeiska värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget, dvs. 

människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekten 

för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör 

minoriteter, och föra en respektfull dialog – värdena är en del av vad det innebär 

att vara europé och är gemensamma för alla EU-länder i ett samhälle som 

kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet 

och principen om jämställdhet 

 

● bidra till konferensen med konstruktiva och konkreta förslag, respektera andras 

åsikter och vara med och forma Europas framtid 

 

● inte uttrycka, sprida eller dela innehåll som är olagligt, hatiskt eller avsiktligt 

falskt eller vilseledande och alltid hänvisa till trovärdiga och tillförlitliga källor 

när jag delar innehåll och information till stöd för mina idéer. 

 

● Jag deltar i konferensen helt frivilligt och kommer inte att försöka använda 

konferensen för kommersiella eller uteslutande privata intressen. 

 

Stadgan i sin helhet kan hittas här: 

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

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

Detta avsnitt syftar till att klargöra insynen i processen och frågor som rör datahantering. 

 
Urval av deltagare 

Urvalet av de 800 medborgarna (och 200 i reserv) skedde från maj 2021 till augusti 2021 
och omfattade hela befolkningen (endast EU-medborgare). Man kontaktade medborgarna 
främst per telefon (slumpmässig generering av telefonnummer – fasta och mobila) i flera 
omgångar för att förklara syftet och få deras samtycke. Efter det att de gett sitt samtycke 
fick de ett uppdragsbrev där det förklarades exakt vad som förväntas av dem, och de fick 
professionellt stöd och vägledning under hela processen. 

 

Rekryteringsuppgifter och dataskyddsförordningen 

De personuppgifter som samlats in i samband med rekryteringen är förnamn, efternamn, 
adress, telefonnummer och e-postadress. Alla personuppgifter som samlats in av det 
företag som på Europeiska kommissionens vägnar ansvarar för urvalet, Kantar, behandlas 
i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och 
om det fria flödet av sådana uppgifter. Kantar har överfört deltagarnas personuppgifter 
endast till Europeiska kommissionen, som kommer att fungera som 
”personuppgiftsansvarig”. Personuppgifterna kommer att lagras endast så länge som det 
är lämpligt med tanke på deras avsedda och lagliga användning. I detta fall kommer 
uppgifterna att lagras i högst 12 månader, om inte annat föreskrivs i lag. Personuppgifter 
som inte längre behövs kommer att hanteras på ett sätt som säkerställer att deras 
konfidentiella karaktär inte äventyras. 

 
Inspelning av sessioner 

Det kommer att göras en ljud- och bildinspelning av de europeiska medborgarpanelernas 
plenarsammanträde. Under gruppsessionerna kommer det inte att göras någon 
bildinspelning, men en ljudinspelning på engelska görs av organisatoriska skäl. 
Arrangörerna av konferensen om Europas framtid kommer i alla sammanhang att hantera 
dessa uppgifter med omsorg och i enlighet med alla dataskyddsbestämmelser. Du kan 
vända dig till helpdesken för mer information. 

 
Fotografering och filmning 

Som en allmän princip kommer panelernas plenardiskussioner och experternas 
presentationer att direktsändas på den flerspråkiga digitala plattformen och offentliggöras, 
medan panelmedlemmarnas gruppdiskussioner (mindre sessioner) inte kommer att vara 
tillgängliga för allmänheten. 
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Under sessionerna kan det hända att du filmas eller fotograferas. Genom att delta ger du 
ditt samtycke till och godkänner att Europeiska unionen har rätt att filma, fotografera och 
göra ljudupptagningar av dig och att använda dessa medier enligt konferensarrangörernas 
eget gottfinnande. Du kommer att påminnas om detta i början av varje panel. Du befriar 
arrangörerna från allt ansvar i samband med ovanstående. Om du inte vill bli filmad eller 
fotograferad eller om du vill veta mer om samtycke till filminspelning kan du kontakta 
helpdesken (info@futureu.events). 

Företrädare för medier kan komma att kontakta dig för en intervju. För att bli intervjuad 
måste du i förväg ge ditt uttryckliga samtycke. Du kan alltid vägra. Om du får en sådan 
begäran före sessionerna kan du vid behov kontakta helpdesken för vägledning.( 
info@futureu.events). 

 
Misskötsamhet 

Om du upplever eller upptäcker någon form av misskötsamhet under konferensen om 
Europas framtid, tveka då inte att vända dig till helpdesken. 

 

Helpdesk 

Panelernas helpdesk hjälper dig och besvarar alla dina frågor på ditt eget språk. Den tar 
hand om dina bokningar och ger stöd vid resor, tar hänsyn till särskilda behov (t.ex. mat, 
särskilt stöd) och följer upp i realtid. Du kommer att få extra information om alla logistiska 
frågor. För att nå helpdesken, ring: +32 460 249 839 eller skriv till info@futureu.events. 
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