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Arbejdsgrupper

Mandat

[Bilag til konceptdokumentet om plenarforsamlingens tilrettelæggelse]

I.

A. I overensstemmelse med forretningsordenen for Konferencen om Europas Fremtid
(konferencen) foreslog formændene for konferencens bestyrelse konferencens
plenarforsamling, at der nedsættes ni tematiske arbejdsgrupper (se den foreslåede liste over
arbejdsgrupper i bilaget til dette konceptdokument). Den 19. juni forelagde formændene
forslaget om tilrettelæggelse af tematiske arbejdsgrupper for plenarforsamlingen, som støttede
dette forslag.

B. Konferencens formænd udpeger formanden for hver arbejdsgruppe (to fra Europa-
Parlamentet, to fra Rådet, to fra Kommissionen, to fra nationale parlamenter, en fra Det
Europæiske Ungdomsforum). Listen over arbejdsgrupper, deres formænd og medlemmer
offentliggøres på den flersprogede digitale platform.

II.

Sammensætningen af arbejdsgrupperne vil blive endeligt udformet af formændene for
konferencens bestyrelse på grundlag af et forslag fra de enkelte komponenter af konferencens
plenarforsamling1 under hensyntagen til op til tre præferencer, som medlemmerne har givet
udtryk for, på følgende betingelser:

1 Som fastsat i forretningsordenen for Konferencen om Europas Fremtid.
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 Hvert medlem af konferencens plenarforsamling vil kun kunne deltage i én
arbejdsgruppe2.

 Hver arbejdsgruppe skal have mindst 40 medlemmer, og forholdet mellem de
forskellige komponenter i plenarforsamlingen bør også afspejles i hver arbejdsgruppe3.
Repræsentanter for EU-borgerpaneler bør deltage i arbejdsgrupper, der beskæftiger sig
med de samme emner, som deres paneler har behandlet4.

III.

A. Arbejdsgrupperne skal give input til forberedelsen af plenarforsamlingens debatter og
forslag inden for rammerne af den fælles erklæring og forretningsordenen.

De skal gøre dette ved at drøfte anbefalingerne fra de respektive nationale borgerpaneler og
EU-borgerpaneler samt bidragene til den flersprogede digitale platform vedrørende
arbejdsgruppens emner, der er indsamlet i forbindelse med konferencen.

B. Arbejdsgrupperne arbejder på grundlag af konsensus som defineret i fodnote 7 i artikel 17 i
konferencens forretningsorden.

C. Formanden og talsmanden, som vil være blevet valgt blandt repræsentanterne for EU-
borgerpanelerne i arbejdsgruppen, vil fremlægge arbejdsgruppens resultater for
plenarforsamlingen.

D. Arbejdsgruppens formand bistås af det fælles sekretariat.

2 Medlemmer af Europa-Kommissionen deltager i de arbejdsgrupper, hvor de mener, at spørgsmål af relevans for
deres ansvarsområde skal drøftes, jf. artikel 16 i konferencens forretningsorden.
3 Som en indikation vil dette betyde følgende: 12 for Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter, seks for
Rådet, tre for repræsentanter for nationale borgerpaneler eller arrangementer, to hver for Regionsudvalget og Det
Økonomiske og Sociale Udvalg, en eller to for arbejdsmarkedets parter, en for civilsamfundet og en for valgte
medlemmer af lokale og regionale myndigheder samt repræsentanter fra EU-borgerpanelerne (se følgende
fodnote).

4 I praksis betyder dette, at de arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med "En stærkere økonomi, social retfærdighed,
beskæftigelse", "Uddannelse, ungdom, kultur og sport" og "Digital omstilling", bør have seks eller syv
repræsentanter fra EU-borgerpanelerne, mens alle andre arbejdsgrupper bør have ti.
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IV.

A. Arbejdsgruppens formand indkalder til møder i løbet af de tidsperioder, der er fastsat som
en del af dagsordenen for konferencens plenarforsamling5.

Hvis dette ikke er muligt, fordi de nødvendige logistiske og sproglige ressourcer ikke er til
rådighed, foreslår formændene alternative tidsperioder. Der kan indkaldes til yderligere møder
efter anmodning fra formanden efter aftale med formændene for bestyrelsen og med alle
arbejdsgruppens komponenter.

B. Formanden sikrer en retfærdig fordeling af taletiden mellem alle arbejdsgruppens
komponenter, herunder borgerne.

V

A. Det fælles sekretariat udarbejder et resumé af hvert møde i arbejdsgruppen under ledelse af
formanden og i samråd med arbejdsgruppens medlemmer. Det vil blive stillet til rådighed i
plenardelen på den flersprogede digitale platform.

B. Deltagelsen i arbejdsgruppers møder begrænses til deres respektive medlemmer af
konferencens plenarforsamling, en samarbejdspartner pr. medlem af arbejdsgruppen og
personalet i konferencens fælles sekretariat.

C. Enhver yderligere ændring af dette mandat og tilføjelse af nye bestemmelser skal godkendes
af konferencens tre formænd.

5 Arbejdsgruppernes tidsperioder vil ikke falde sammen med plenardebatterne eller pauserne mellem dem.


