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i dina händer

Vad är konferensen om Europas framtid?
Konferensen om Europas framtid är ett unikt tillfälle för EU:s invånare att 
här och nu diskutera Europas utmaningar och prioriteringar. Oavsett varifrån 
du kommer eller vad du arbetar med – nu är det dags att fundera över vilken 
framtid du vill att Europeiska unionen ska ha och bidra till att forma den.

Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen har 
åtagit sig att lyssna på européerna och att inom sina respektive 
behörighetsområden följa upp de rekommendationer som görs.

Senast våren 2022 förväntas konferensen att nå slutsatser som ska visa 
vägen framåt för Europa.

Vem kan delta?
EU-invånare från olika samhällsskikt i hela Europa och framför allt unga 
som kommer att spela en central roll i utformningen av det europeiska 
projektets framtid.

Europeiska, nationella, regionala och lokala myndigheter samt det civila 
samhället och andra organisationer som vill anordna evenemang och 
bidra med idéer.

Alla deltagare måste respektera de värden som fastställs i vår 
konferensstadga.

Gör din röst hörd
https://futureu.europa.eu

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


Vad är konferensen?
Den flerspråkiga digitala plattformen - kommer att bli en plats där invånarna 
kan dela med sig av sina idéer och lämna in förslag digitalt. Dessa kommer att samlas 
in, analyseras och offentliggöras under hela konferensen.

Decentraliserade digitala - evenemang, fysiska1 evenemang och hybridevenemang 
som anordnas av personer och organisationer samt nationella, regionala och lokala 
myndigheter i hela Europa.

Europeiska medborgarpaneler - kommer att diskutera olika ämnen utifrån inlägg 
från invånarna via den digitala plattformen. Panelerna kommer att vara representativa 
med avseende på geografiskt ursprung, kön, ålder, socioekonomiska bakgrund och/
eller utbildningsnivå.

Tack vare plenarförsamlingar - kommer rekommendationerna från de nationella 
och europeiska medborgarpanelerna – indelade i teman – att diskuteras förbehållslöst 
och utan att omfattningen begränsas till på förhand fastställda politiska områden.

Konferensens plenarförsamling kommer att bestå av enskilda invånare, företrädare för 
Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen samt företrädare för alla nationella 
parlament, på lika villkor.

Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, arbetsmarknadens 
parter och civilsamhället kommer också att vara representerade.

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik kommer att delta 
när EU:s internationella roll diskuteras.

Styrelsen kommer att utarbeta och offentliggöra slutsatserna från konferensens 
plenarförsamling.

Vad är den digitala plattformen?
Den digitala plattformen är det nav som konferensen kretsar kring och 
det är genom den du kan delta och göra din röst hörd. Via plattformen 
kan du säga vad du tycker om EU och vad som behöver förändras, du kan 
få reda på vad andra har att säga, hitta evenemang i din närhet, anordna 
egna evenemang och följa vad som händer och vilka resultat som nås.

Hur gör jag min röst hörd?
Välj något av de många olika ämnena eller ett eget ämne som är viktigt 
för dig, och berätta för konferensen vad du tycker. Alla inlägg kommer att 
samlas in, analyseras och offentliggöras under hela konferensen.

De kommer därefter att användas som underlag till diskussionerna i EU:s 
medborgarpaneler och plenarförsamlingar. Med en återkopplingsmekanism 
ska man säkerställa att de idéer som framförs vid evenemang under 
konferensen leder till konkreta rekommendationer om EU-åtgärder.

Konferensens slutresultat kommer att presenteras i en rapport till 
Europaparlamentets talman, rådets ordförande och kommissionens 
ordförande. De tre institutionerna ska skyndsamt behandla frågan om hur 
de ska följa upp denna rapport på ett ändamålsenligt sätt, var och en inom 
sitt behörighetsområde och i enlighet med fördragen.

1 Beroende på hur coronapandemin utvecklas och i enlighet med eventuella coronarelaterade restriktioner.
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Vem håller i konferensen?
Konferensen genomförs under ledning av de tre institutionerna som företräds av

 
 

Guy Verhofstadt,  
ledamot av 

Europaparlamentet

 
 

Clément Beaune,  
statssekreterare för Europafrågor 

inom rådets franska 
ordförandeskap

 

Dubravka Šuica,  
vice ordförande i  

EU-kommissionen med ansvar 
för demokrati och demografi

Styrelsen rapporterar regelbundet till det gemensamma ordförandeskapet.

Styrelsen ansvarar för att i samförstånd fatta beslut om konferensens arbete, dess 
förlopp och evenemang. Den ska samtidigt övervaka konferensen medan den pågår 
och förbereda mötena i konferensens plenarförsamling, inbegripet invånarnas inlägg 
och uppföljningen av dem.

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

The Conference on the Future of Europe is yours. 
Gör din röst hörd genom att logga in på plattformen för konferensen om 
Europas framtid redan i dag.

Framtiden ligger i dina händer.

#TheFutureIsYours 
https://futureu.europa.eu 
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Roberta Metsola,  
Europaparlamentets  

ordförande

 
 

Emmanuel Macron,  
företrädare för det roterande 

ordförandeskapet i Europeiska 
unionens råd, och 

 
 

Ursula von der Leyen,  
Europeiska kommissionens 

ordförande

som ett gemensamt ordförandeskap. 

Det gemensamma ordförandeskapet understöds av en styrelse som leds av de tre 
institutionerna
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