
EU-borgerpaneler er et centralt element i konferencen om Europas fremtid, en 
banebrydende øvelse i samtaledemokrati i EU. 

Panelerne giver borgerne en større rolle i udformningen af EU’s fremtidige politikker 
og ambitioner. Et repræsentativt udsnit på 800 borgere vil mødes for at drøfte Europas 
fremtid og komme med politiske anbefalinger om de vigtigste spørgsmål, der bliver 
rejst på konferencens digitale flersprogede platform. 

Disse anbefalinger vil indgå i de overordnede drøftelser på konferencen med henblik 
på opfølgning.

Hvem deltager i panelerne?

• Fire paneler med hver 200 tilfældigt udvalgte borgere fra de 27 
medlemslande,

• som repræsenterer EU’s mangfoldighed: geografisk oprindelse, køn, 
alder, socioøkonomisk baggrund og uddannelsesniveau

• 1/3 unge (16-25 år) i hvert panel

https://futureu.europa.eu

EU-borgerpanelerne
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http://online multilingual digital platform
https://futureu.europa.eu/?locale=da


Klimaændringer og miljø/
sundhed (1-3/10;   
19-21/11; 7-9/01/2022)

• Fire paneler kommer til at dække forskellige emneområder, med plads til en 
bottom-up-diskussion: 

Stærkere økonomi, 
social retfærdighed, 
beskæftigelse/
uddannelse, ungdom, 
kultur og sport/digital 
omstilling (17-19/09; 
5-7/11; 3-5/12)

EU i verden/migration  
(15-17/10;  26-28/11;  
14-16/01/2022)

Hvad vil der blive drøftet?

Hvordan og hvornår vil det finde sted?

Tre møder à mindst 
to dages varighed pr. 
panel, fra september 
2021 til januar 2022

Fysiske arrangementer 
& online møder, 

afhængigt af covid-19-
situationen

Flersprogede paneler 
(alle 24 EU-sprog i 

panelplenarforsamlinger)

Værdier, rettigheder, 
retsstatsprincippet, 
demokrati og sikkerhed 
(24-26/09; 12-14/11;  
10-12/12)



Hvad skal der komme ud af panelerne?

• Panelerne drøfter de input, som er indsamlet gennem den digitale platform. De 
formulerer en række anbefalinger, som EU skal følge op på, og som vil blive 
drøftet på konferencens plenarforsamling. 

• 80 repræsentanter fra EU-borgerpanelerne, hvoraf mindst en tredjedel skal være 
under 25 år,  præsenterer resultatet af deres drøftelser og diskuterer dem med 
andre deltagere.

• Paneldeltagerne vil blive holdt underrettet om opfølgningen på deres anbefalinger. 
Der vil blive organiseret et arrangement om feedback ved processens afslutning.   
 

Du kan følge panelernes arbejde på den digitale platform:  
https://futureu.europa.eu.
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