
 

Sammanfattande rapport från det sjätte mötet i styrelsen

för konferensen om Europas framtid

Måndagen den 19 juli 2021

kl. 16.00–18.00, Europabyggnaden (rum S7, hybridsammanträde)

Deltagare: se deltagarförteckningen i bilagan.

Sammanfattning och slutsatser 

Styrelsen för konferensen om Europas framtid höll sitt sjätte möte den 19 juli 2021 i
rådets byggnad (i hybridformat).

Det sjätte mötet leddes gemensamt av Europaparlamentsledamot Guy VERHOFSTADT,
Sloveniens statssekreterare för EU-frågor, Gašper DOVŽAN, och kommissionens vice
ordförande med ansvar för demokrati och demografi, Dubravka ŠUICA. Gašper
DOVŽAN öppnade och avslutade mötet.

Styrelsen godkände ändringen av artikel 16 i konferensens arbetsordning om en ökad
representation för lokala och regionala myndigheter och arbetsmarknadens parter i
konferensens plenarförsamling.

Medordförandena informerade styrelsen om de uppdaterade praktiska arrangemangen
för anordnandet av europeiska medborgarpaneler, särskilt när det gäller var och i vilken
ordning panelerna ska hållas och vilken metod som ska användas för att bestämma
ämnena. 

Medordförandena informerade också styrelsen om läget med förberedelserna när det
gäller plenarförsamlingens arbetsgrupper. 

Medordförandena informerade styrelsen om den gemensamma kommunikationsplanen
för konferensen om Europas framtid. 
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Medordförande Gašper Dovžan öppnade mötet.



 

1. Ändringen av konferensens arbetsordning med avseende på representationen 
för lokala och regionala myndigheter och arbetsmarknadens parter i 
konferensens plenarförsamling 

Medordförande Dubravka Šuica ansvarade för denna dagordningspunkt och presenterade
medordförandenas förslag om att ändra artikel 16 för att öka antalet företrädare för
arbetsmarknadens parter och för lokala och regionalt valda i plenarförsamlingen. Följande
ändring av artikel 16 lades fram för styrelsen:

- Att öka antalet platser för arbetsmarknadens parter från 8 till 12 företrädare.
- Att lägga till 6 valda företrädare för regionala myndigheter och 6 valda företrädare

för lokala myndigheter.

Under den efterföljande diskussionen uttryckte deltagarna sitt generella stöd för den
föreslagna ändringen. 

Arbetsmarknadens parter ombads att föreslå 4 ytterl igare ledamöter ti l l
plenarförsamlingen. Regionkommittén ombads att samordna en välavvägd tillsättning av
de 6 valda regionala företrädarna och de 6 valda lokala företrädarna. Sittande ledamöter i
Regionkommittén kan därvid inte komma i fråga. 

Flera av deltagarna begärde att det ska vara möjligt att låta suppleanter delta i styrelsens
och plenarförsamlingens sammanträden. Medordförandena hänvisade till den tidigare
överenskomna ståndpunkten som inte medger detta. Vid behov kan delegationernas
sammansättning ändras förutsatt att medordförandena informeras, men suppleanter är
inte tillåtna för specifika sammanträden. Under denna dagordningspunkt tog man även
upp en begäran om västra Balkans medverkan i konferensen.

Ordföranden konstaterade att styrelsen kunde ställa sig bakom denna ändring av artikel 16
i arbetsordningen. 

Slutsats: 

Styrelsen godkände ändringen av artikel 16 i konferensens arbetsordning om en
ökad representation för lokala och regionala myndigheter och arbetsmarknadens
parter i konferensens plenarförsamling.
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2. Uppdaterade arrangemang för anordnandet av Europeiska medborgarpaneler: 
information från medordförandena

Medordförande Dubravka Šuica ansvarade för denna dagordningspunkt och lyfte fram de
uppdateringar av arrangemangen som hade skickats ut före mötet, nämligen nyheterna i
fråga om var och i vilken ordning panelerna ska hållas och vilken metod som ska
användas för att strukturera diskussionen. Ordföranden informerade också styrelsen om
läget i urvalsprocessen och förklarade att ca 500 medborgare (av 800) redan hade valts
ut, och att urvalsprocessen skulle vara klar i mitten av augusti. Den epidemiologiska
situationen måste följas noga men medordföranden framhöll också vikten av att panelerna
genomförs i form av fysiska möten. Hon rekommenderade vidare att de nationella
medborgarpanelerna också skulle väljas ut slumpmässigt och genomföras i linje med den
vägledning som ges.

I den efterföljande diskussionen välkomnade deltagarna på det hela taget de uppdaterade
arrangemangen. 

De frågor och kommentarer som togs upp handlade bland annat om urvalsprocessen, och
deltagarna efterlyste större öppenhet samt en motivering för de utvalda medborgarnas
representativitet. Medordförande Dubravka Šuica förklarade att den externa
tjänsteleverantör som ansvarar för urvalet kommer att lämna en redogörelse för
efterlevnaden av urvalskriterierna i slutet av processen.

Det ställdes även några frågor om den metod enligt vilken medborgarna ska välja ämnen
att fokusera på, särskilt med tanke på panelernas begränsade diskussionstid och de breda
ämnena. Medordförandena förklarade att en tjänsteleverantör i början av september
kommer att lägga fram en interimsrapport som beskriver och analyserar de synpunkter
som lämnats via den flerspråkiga digitala plattformen. De anförde att panelmedlemmarna
genom interimsrapporten får en god grund för att välja ämnen, och att de fritt ska få
bestämma sina prioriteringar eller diskutera eventuella ytterligare frågor. Medordförandena
berättade också att oberoende experter kommer att medverka vid de europeiska
medborgarpanelerna. 

Slutsats: 

Medordförandena informerade styrelsen om de uppdaterade praktiska

arrangemangen för anordnandet av europeiska medborgarpaneler, särskilt när det

gäller var och i vilken ordning panelerna ska hållas och vilken metod som ska

användas för att bestämma ämnena. 



 

3. Plenarförsamlingens arbetsgrupper: information från medordförandena

Medordförande Gašper Dovžan ansvarade för denna dagordningspunkt och berättade om
läget i diskussionerna om arbetsgrupperna. Han framhöll att det inte fanns några
föreskrifter om arbetsgrupper i den gemensamma förklaringen utan att dessa infördes i
arbetsordningen som förberedande organ för att underlätta diskussionerna i
plenarförsamlingen. Han noterade att det ännu inte hade nåtts någon kompromiss i flera
frågor, såsom arbetsgruppernas roll, mötesfrekvens, rapportering osv. Han påpekade att
ytterligare diskussioner i rådet krävs för att kunna fastställa dess ståndpunkt, men att det
bör vara möjligt att nå en kompromiss i september.

Medordförande Dubravka Šuica förordade att arbetsgruppernas roll bör inskränkas till att
förbereda plenarförsamlingen på grundval av rekommendationer från medborgarpaneler
och med medborgarna i centrum, med en företrädare för de europeiska
medborgarpanelerna som föredragande för varje arbetsgrupp, möjligtvis tillsammans med
ordföranden, för att säkerställa en länk mellan panelerna och plenarförsamlingen. Hon
uppmanade också arbetsgrupperna att hålla sina möten samma datum som
plenarförsamlingen för att minska bördan för medborgarna. Arbetsgrupperna bör stödjas
av det gemensamma sekretariatet och ordförandena skulle kunna ha viss flexibilitet när
det gäller talartid. Medordförande Dubravka Šuica underströk att en överenskommelse bör
nås snabbt efter sommaren så att inte mer tid läggs på procedurfrågor. 

Medordförande Guy Verhofstadt efterlyste en överenskommelse om arbetsgrupperna så
snart som möjligt så att konferensen kan gå vidare. Med hänvisning till arbetsordningen
uppmanade han arbetsgrupperna att inleda sitt arbete vid plenarförsamlingen i oktober på
grundval av rapporter från den flerspråkiga digitala plattformen och rekommendationer från
nationella medborgarpaneler och evenemang, och att utarbeta förslag till
plenarförsamlingen i skriftlig form. Han framförde med eftertryck att ordförandena för
arbetsgrupperna bör få förtroende och viss flexibilitet när det gäller att organisera arbetet.
Han anförde att ordföranden för varje arbetsgrupp bör presentera resultatet för
plenarförsamlingen, varpå en företrädare för de europeiska medborgarpanelerna i
arbetsgruppen direkt ska framföra sin uppfattning. 

Under den efterföljande diskussionen kunde följande noteras:

- Ett antal deltagare uttryckte sin oro och erinrade om målet om en smidig struktur, med
medborgarna i centrum, och insisterade att arbetsgrupperna skulle ha en informell
karaktär samt att det var viktigt att arbetsgruppsmötena ägde rum inom den tid som
avsatts för plenarförsamlingen.

- Några deltagare betonade att arbetsgrupperna spelar en central roll för förberedelserna
av plenarförsamlingen eftersom de granskar förslagen, och efterlyste att
arbetsgrupperna snarast skulle inleda sitt arbete.

- En annan fråga som togs upp var om arbetsgruppsmöten skulle hållas inför
plenarsessionen i oktober på grundval av bidrag från den flerspråkiga digitala
plattformen. 
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Medordförande Gašper Dovžan noterade alla kommentarer och drog slutsatsen att
diskussionerna skulle fortsätta och att målet var en överenskommelse i september.

Slutsats: 

Medordförandena informerade styrelsen om läget med förberedelserna av
plenarförsamlingens arbetsgrupper.



 

4. Gemensam kommunikationsplan om konferensen om Europas framtid: 
information från medordförandena

Medordförande Guy Verhofstadt ansvarade för denna dagordningspunkt och informerade
styrelsen om den gemensamma kommunikat ionsplan som utarbetats av
Europaparlamentets, rådets och kommissionens generaldirektorat för kommunikation, på
begäran av styrelsen den 26 maj, och välkomnade eventuella ytterligare förslag. Han
berättade att den gemensamma kommunikationsplanen redan gett resultat, och att
besöken på den flerspråkiga digitala plattformen har ökat.

Medordförande Guy Verhofstadt nämnde möjligheten att använda kända personer, såsom
idrottsutövare, för att främja den flerspråkiga digitala plattformen genom en tillhörande QR-
kod och bad det gemensamma sekretariatet och generaldirektoraten för kommunikation
vid de tre institutionerna att fundera på fler kreativa lösningar. Han informerade också om
att medordförandena hade kommit överens om att journalister bör kunna följa de
europeiska medborgarpanelerna och att de tre institutionernas generaldirektorat för
kommunikation skulle fungera som länkar mellan intresserade medborgare och
journalister.

Medordförande Gašper Dovžan meddelade att det kommande Bled Strategic Forum skulle
ägnas åt konferensen och därför skulle skapa ett ökat intresse. Han uppmanade hela
styrelsen att engagera sina respektive nätverk.

Medordförande Dubravka Šuica presenterade statistik om den flerspråkiga digitala
plattformen och uppgav att drygt 20 000 deltagare, 1 500 evenemang och cirka 5 600
idéer hade registrerats på plattformen. Hon betonade också behovet av mer
kommunikation.

Under den efterföljande diskussionen föreslog några deltagare att man på plattformen
skulle ange trenderna för vart och ett av de nio ämnena. Andra föreslog att de nationella
parlamenten, genom evenemang i sina valkretsar, också skulle kunna spela en viktig roll
när det gäller att engagera medborgarna.

Medordförande Guy Verhofstadt slöt sig till att frågan skulle tas upp på dagordningen för
nästa styrelsemöte så att deltagandet på plattformen noggrant kan följas och utvärderas.

Slutsats: 

M e d o r d f ö r a n d e n a i n f o r m e r a d e s t y r e l s e n o m d e n g e m e n s a m m a

kommunikationsplanen för konferensen om Europas framtid.

Nästa möte: 

Datum för nästa styrelsemöte är ännu inte fastställt.
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Medordförande Gašper Dovžan avslutade mötet.

Kontakt: Rebecca Rhlalou, medlem av det gemensamma sekretariatet


