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Sammenfattende rapport af syvende møde i bestyrelsen  

for konferencen om Europas fremtid 

Mandag den 20. september 2021 

kl. 16.15-17.45, Europabygningen (lokale S7, hybridmøde) 

Deltagere: Se deltagerlisten i bilaget 

Resumé og konklusioner: 
 
Bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid holdt sit syvende møde den 20. september 
2021 i Rådets bygning (som hybridmøde). 
 

Det syvende møde blev ledet i fællesskab af MEP Guy VERHOFSTADT, den slovenske 
statssekretær for EU-anliggender, Gašper DOVŽAN, og Kommissionens næstformand med 
ansvar for demokrati og demografi, Dubravka ŠUICA. Gašper DOVŽAN åbnede og hævede 
mødet. 
 
Formændene orienterede bestyrelsen og udvekslede synspunkter med den om EU-
borgerpanelerne og navnlig de positive erfaringer fra det første møde i panel 1, der fandt sted 
den 17.-19. september i Strasbourg. 
 
Formændene orienterede også bestyrelsen og udvekslede synspunkter med den om den 
flersprogede digitale platform, herunder foreløbige rapporter og platformsmoderering. 
 
Bestyrelsen godkendte forslaget til dagsorden for konferencens plenarforsamling den 22.-23. 
oktober, hvor emnerne er fordelt på formiddags- og eftermiddagsmøderne. 
 
Bestyrelsen havde en udveksling af synspunkter om konferencens konstituerende 
plenarforsamling, og formændene vil drøfte tilrettelæggelsen af de næste plenarforsamlinger 
nærmere i lyset heraf. 
 

Formændene orienterede bestyrelsen om status for drøftelserne om konferencens 
plenararbejdsgrupper og de udestående spørgsmål og drøftede disse med deltagerne. 

 

Gašper Dovžan (formand) åbnede mødet og udtrykte sin tilfredshed med det første møde i 

EU-borgerpanelet om stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse/ungdom, 

idræt, kultur og uddannelse/digital omstilling, der fandt sted den 17.-19. september 2021. 
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1. Ajourførte oplysninger om EU-borgerpanelerne 

Guy Verhofstadt (formand), som stod for dette dagsordenspunkt, gav en positiv vurdering af 

det første møde i Panel 1 (stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse/ungdom, 

idræt, kultur og uddannelse/digital omstilling). Han lagde vægt på de deltagende borgeres 

engagement og positive erfaringer. Det lykkedes det første panel at udpege sine fem 

arbejdsområder, som hver omfattede flere underemner, for de næste to arbejdsmøder, 

nemlig "arbejde i Europa", "en økonomi for fremtiden", "et retfærdigt samfund", "læring i 

Europa" og "en etisk og sikker digital omstilling". Panelet valgte også sine 20 repræsentanter 

til konferencens plenarforsamling. Der var mange medier til stede i Strasbourg, så dette første 

møde fik mediedækning. 

Dubravka Šuica (formand) understregede også den positive start på dette, som er 

konferencens vigtigste nye element. Hun mindede om de stærke billeder af disse borgere fra 

forskellige medlemsstater og med forskellig baggrund og alder, der sidder i mødesalen i 

Strasbourg, og om nødvendigheden af at sikre, at borgerne kommer til orde i 

plenarforsamlingen. Formanden bemærkede, at de områder, som borgerne har valgt, 

afspejler bidragene på den digitale platform. Hun opfordrede alle til at øge 

kommunikationsindsatsen mest muligt for at gøre opmærksom på konferencen.  

Gašper Dovžan (formand) delte den positive vurdering af det første panelmøde.  

 

Under den efterfølgende udveksling af synspunkter  

 delte deltagerne den positive vurdering af det første panelmøde 

 stillede flere deltagere spørgsmål om de eksperter, der holdt oplæg for panelet, og 

om valget af facilitatorer 

 blev der stillet spørgsmål om panelets sammensætning 

 anmodede nogle deltagere om et større antal observatører fra bestyrelsen i panelerne  

 rejste flere deltagere spørgsmålet om, hvordan EU-borgerpanelernes arbejde skal 

bidrage til plenarforsamlingen.  

Guy Verhofstadt (formand) mindede om, at to af konferencens plenarmøder har til formål at 

drøfte anbefalingerne fra borgerpanelerne, og at panelernes repræsentanter er fuldgyldige 

medlemmer af plenarforsamlingen og dens arbejdsgrupper, hvorved der sikres en klar 

forbindelse mellem EU-borgerpanelerne og plenarforsamlingen. Han mente også, at 

panelernes anbefalinger skal afspejles i det endelige resultat af konferencen.  

Formændene oplyste, at eksperternes navne og biografier er tilgængelige på platformen, og 

at facilitatorerne er erfarne fagfolk fra konsortiet af eksterne tjenesteudbydere. Hvad angår 

antallet af observatører fra bestyrelsen i EU-borgerpanelerne, kan der være en vis fleksibilitet 

med hensyn til antallet, men borgerne bør ikke fortrænges, og der er praktiske 

begrænsninger. Under alle omstændigheder streames alle EU-borgerpanelernes 

plenardrøftelser på den flersprogede digitale platforms hjemmeside. 

 

 

 

Konklusion: 
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Formændene orienterede bestyrelsen og udvekslede synspunkter med den om EU-

borgerpanelerne og navnlig de positive erfaringer fra det første møde i panel 1, der fandt 

sted den 17.-19. september i Strasbourg. 

 

2. Flersproget digital platform: orientering ved formændene og udveksling af 

synspunkter – foreløbige rapporter – platformsmoderering 

Dubravka Šuica (formand), som stod for dette dagsordenspunkt, oplyste, at 

kommunikationskampagner, som Europa-Parlamentet og Kommissionen har stået i spidsen 

for, har givet resultater med over 3 millioner unikke besøgende på platformen, men at der 

skal gøres mere for at sikre aktiv deltagelse. EU-borgerpanelerne ventes at føre til interesse 

for og deltagelse på platformen. Formanden fremlagde den første foreløbige rapport, som er 

tilgængelig på platformen i alle 24 sprogudgaver. Formålet med rapporten er at give et 

overblik over borgernes bidrag på platformen, som er det vigtigste knudepunkt for borgernes 

bidrag. Rapporten er udarbejdet af en tjenesteudbyder, der arbejder i henhold til en kontrakt 

med Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikation. Den fokuserer på en kvalitativ 

analyse af bidragene med mindmaps, der visualiserer de forskellige idégrupper. Formanden 

understregede, at den foreløbige rapport og mindmappene blev fremlagt for borgerne på det 

første panelmøde. Hun oplyste, at den anden foreløbige rapport er planlagt til midten af 

oktober. 

Med hensyn til platformsmoderering oplyste formanden, at der indtil videre ikke havde været 

større problemer. Hun understregede, at de vigtigste mål med moderering er at sikre, at 

konferencechartret overholdes fuldt ud, at platformen anvendes til det tilsigtede formål, og 

at den bliver ved med at være et sted, hvor borgere med forskellig baggrund, fra alle 

samfundslag og fra alle dele af EU føler sig hjemme og velkomne til at bidrage. Formanden 

forklarede, at platformen modereres af et moderatorteam i henhold til en kontrakt med 

Europa-Kommissionen og arbejder under tilsyn af det fælles sekretariat på vegne af 

konferencens bestyrelse. Moderatorteamet gennemgår indholdet på platformen, efter at det 

er lagt ud, så der er ingen forudgående moderering af indholdet, og når et bidrag bliver skjult, 

modtager brugeren en meddelelse fra moderatorteamet, som forklarer årsagen. 

Under den efterfølgende udveksling af synspunkter  

 betragtede deltagerne generelt rapporten som et godt produkt, der præsenterer 

inputtet på en afbalanceret måde, og de understregede nytteværdien af mindmaps 

 udtrykte nogle deltagere bekymring over, at platformen stadig mangler synlighed, og 

berettede om, hvad de har gjort for at udbrede kendskabet til den i deres netværk 

 gav nogle deltagere udtryk for bekymring over særlige aspekter af rapporten, navnlig 

gengivelsen af bestemt indhold i resuméet, en mulig underforstået rangordning som 

følge af emnernes rækkefølge, vægtningen af idéer i forhold til arrangementer og 

henvisningen til specifikke medlemsstater 
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 insisterede nogle deltagere på, at disse rapporter tages op i plenarforsamlingen og 

dens arbejdsgrupper 

 satte en enkelt deltager spørgsmålstegn ved, hvorvidt bestyrelsen bør inddrages i 

rapporten.  

Formændene noterede sig de rejste spørgsmål og understregede, at det hverken er eller kan 

være bestyrelsens opgave at gennemgå disse rapporter, da dette ikke er en politisk øvelse. 

Formændene bekræftede også, at plenarforsamlingen i oktober får et dagsordenspunkt om 

de foreløbige rapporter, som giver mulighed for en mere indgående drøftelse.  

Konklusion:  

Formændene orienterede også bestyrelsen og udvekslede synspunkter med den om den 

flersprogede digitale platform, herunder foreløbige rapporter og platformsmoderering. 

 

3. Konferencens plenarforsamling den 22.-23. oktober – foreslået dagsorden: 

godkendelse – udveksling af synspunkter om den konstituerende plenarforsamling 

Gašper Dovžan (formand) forelagde forslaget til dagsorden for plenarforsamlingen. Guy 

Verhofstadt (formand) foreslog, at dagsordenen blev tilrettelagt i to debatblokke, hvor 

formiddagen fokuserer på EU-borgerpanelerne, nationale arrangementer og paneler og Det 

Europæiske Ungdomsarrangement, mens eftermiddagen fokuserer på platformen. Forslaget 

til dagsorden blev godkendt i overensstemmelse hermed. 

Under den efterfølgende drøftelse talte deltagerne mere generelt om konferencens 

plenarforsamling, idet de udvekslede erfaringer fra den konstituerende plenarforsamling den 

19. juni og rejste følgende spørgsmål: 

 Der var bred enighed blandt deltagerne om, at plenarforsamlingen bør være mere 

interaktiv, give mulighed for en reel debat og fokusere mere på substansen.  

 Nogle deltagere spekulerede på, hvordan deres konkrete input om indhold kan indgå 

i processen.  

 Spørgsmålet om inddragelse af landene på Vestbalkan blev rejst. 

Guy Verhofstadt (formand) var enig med deltagerne i, at debatterne på den konstituerende 

plenarforsamling bestod af korte indlæg med begrænset interaktion mellem talerne. Han 

foreslog at tildele hver komponent en vis tid ud over taletiden, som frit kan bruges til reaktion 

på indlæg fra andre komponenter. 

Formændene understregede, at de ville drøfte tilrettelæggelsen af plenarforsamlingen 

nærmere i lyset af dette. 

Med hensyn til Vestbalkan mindede formændene om, at landene på Vestbalkan ikke indgår 

formelt i konferenceprocessen, men bekræftede igen deres vilje til at finde passende måder 

at inddrage dem på. 
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Der blev gentaget en opfordring vedrørende forretningsordenen, nemlig at ændre fodnote 7, 

så det bliver muligt også at registrere afvigende synspunkter for arbejdsmarkedets parter og 

andre interessenter på plenarforsamlingen.  

Formændene forklarede, at der inden længe ville blive sendt et skriftligt svar på dette 

spørgsmål.  

Konklusion:  

Bestyrelsen godkendte forslaget til dagsorden for konferencens plenarforsamling den 22.-

23. oktober, hvor emnerne er fordelt på formiddags- og eftermiddagsmøderne. 

Bestyrelsen havde en udveksling af synspunkter om konferencens konstituerende 

plenarforsamling, og formændene vil drøfte tilrettelæggelsen af de næste 

plenarforsamlinger nærmere i lyset heraf. 

 

4. Konferencens plenararbejdsgrupper: orientering ved formændene 

Gašper Dovžan (formand) stod for dette dagsordenspunkt. Han oplyste, at der i sommerens 

løb er gjort fremskridt fra Rådets side med hensyn til arbejdsgrupperne og også mellem 

formændene på deres sidste møde, og at arbejdet med de sidste udestående spørgsmål 

fortsætter, dvs. hvordan og af hvem arbejdsgruppernes arbejde skal forelægges for 

konferencens plenarforsamling. Han mente, at konferencens plenarforsamling fortsat bør 

være stedet for debatter, og at arbejdsgruppernes resultater bør forblive uformelle, og han 

understregede sin bekymring for, at skriftlige rapporter fra arbejdsgrupperne ville overskygge 

konferencens plenarforsamlings arbejde. 

Dubravka Šuica (formand) bekræftede, at hun var villig til at nå til enighed om disse sidste 

udestående punkter, og understregede betydningen af, at en borger på vegne af 

arbejdsgruppen og sammen med formanden aflægger rapport til konferencens 

plenarforsamling.  

Guy Verhofstadt (formand) opfordrede til, at problemet med arbejdsgrupperne løses hurtigst 

muligt, så debatten om substansen kan gå i gang, og debatten om procedurerne kan slutte. 

Han mente, at arbejdsgruppens formand, som repræsenterer hele arbejdsgruppen, bør 

forelægge arbejdsgruppens arbejde for plenarforsamlingen umiddelbart efterfulgt af en 

reaktion fra en repræsentant for borgerpanelerne i arbejdsgruppen. Han mente, at en skriftlig 

sammenfatning fra arbejdsgrupperne skal ud til hele plenarforsamlingen for at sikre 

gennemsigtighed og samme vilkår for alle medlemmer af plenarforsamlingen.  

Under de efterfølgende drøftelser  

 understregede nogle deres modstand mod enhver form for skriftlig rapport fra 

arbejdsgrupperne, mens andre insisterede på, at plenarforsamlingen skal have 

skriftlige rapporter  

 var der et spørgsmål om arbejdsgruppernes egentlige formål  
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 understregede andre arbejdsgruppernes store betydning og mente, at disse grupper 

var en mulighed for indgående drøftelser inden for rammerne af konferencen 

 opfordrede flere deltagere til hurtig enighed og hurtig start på arbejdsgrupperne. 

Formændene fortsætter drøftelserne om retningslinjerne for konferencens 

plenararbejdsgrupper.  

Konklusion:  

Formændene orienterede bestyrelsen om status for drøftelserne om konferencens 

plenararbejdsgrupper og de udestående spørgsmål og drøftede disse med deltagerne. 

 

Næste møde:  

Der blev ikke fastsat nogen dato for næste bestyrelsesmøde. 

Kontakt:  Susanne Höke, medlem af det fælles sekretariat 
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MØDE I BESTYRELSEN FOR KONFERENCEN OM EUROPAS FREMTID 

20. september 2021 kl. 16.15-18.00, Europabygningen, lokale S7 og virtuel adgang 

  
DELTAGERLISTE 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

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

  

CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

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

  

MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 
State Secretary for EU Affairs 

  

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

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Ms Judit VARGA 
Minister of Justice 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

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

  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
-Director General for European Affairs 
-Secretary General a.i. 

  

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) 
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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 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mme Sabine Thillaye (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

M. Jean-François Rapin (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

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 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 

EXCUSED 

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

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

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

 


