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1. Tilfældig udvælgelse af borgere, der er repræsentative for EU's sociologiske 
mangfoldighed 

 
 

• For at sikre mangfoldighed ved at anvende en troværdig metode, der nu er baseret på 

dokumentation fra adskillige erfaringer med borgerforsamlinger på lokalt, nationalt og 

europæisk plan, er udvælgelsen af deltagere sket ved tilfældig udvælgelse af borgere med 

det formål at nedsætte "paneler", der er repræsentative for EU's sociologiske 

mangfoldighed (forskellige grupper, der er repræsenteret på grundlag af fem kriterier: 

nationalitet, by/land, socioøkonomisk baggrund, køn og alder). 

 

• Udvælgelsen af de 800 borgere (og 200 borgere som reserve) har fundet sted (fra maj til 

midten af august) og dækkede hele befolkningen (begrænset til EU-borgere). Borgerne blev 

hovedsageligt kontaktet pr. telefon (tilfældig generering af telefonnumre – fastnet- og 

mobilnumre) i flere omgange for at forklare formålet og indhente deres samtykke. Efter deres 

accept har de modtaget en indbydelse, der præcist forklarer, hvad der forventes af dem. 

Borgerne får professionel støtte og vejledning under hele processen. 

 

• Hvert EU-borgerpanel skal bestå af 200 borgere for at sikre en balance mellem mangfoldighed 

(lettere, når antallet er højere) og en smidig forhandlingsproces (da det optimale arbejde 

udføres gennem en kombination af møder i plenum og arbejdsgrupper) og for at tage hensyn 

til den degressive proportionalitet, som gælder for EP's sammensætning. 

 

• Konferencen har som mål at sætte særligt fokus på unge, og derfor vil en tredjedel af 

borgerpanelets deltagere være mellem 16 og 25 år gamle. Desuden vil der blive skabt en 

særlig forbindelse mellem denne ungdomsgruppe og Det Europæiske Ungdomsarrangement. 

 

• Ved at udvælge tilfældigt bør der kunne inddrages en bred vifte af borgere, herunder 

borgere, der normalt ikke beskæftiger sig med EU-anliggender. Udvælgelsen er derfor sket 

efter en metode, der sikrer passende inddragelse af de kontaktede borgere gennem 

professionelle og veluddannede hold. Kommissionen har indgået en kontrakt med en 
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ekstern virksomhed med henblik på denne tilfældige udvælgelse af deltagere. De støttes i 

forbindelse med disse bestræbelser også af "metode"-kontakterne (se nedenfor). 

 

• Generelle oplysninger om sammensætningen af EU-borgerpanelerne findes i følgende 

dokument: "Kantar - Udvælgelse af borgere - oversigt pr. kriterium og kvote." 

 
 

2. Udformning og metode 

 

• Der vil være fire EU-borgerpaneler. 
 

• De emner, der skal drøftes i hvert af panelerne, er baseret på temaerne for den 
flersprogede digitale platform og vil blive samlet på følgende måde og i følgende 
rækkefølge: 
(1) stærkere økonomi, social retfærdighed, beskæftigelse/uddannelse, ungdom, kultur, 

sport/digital omstilling 
(2) europæisk demokrati/europæiske værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed 
(3) klimaændringer, miljø/sundhed 
(4) EU i verden/migration. 

 

• Panelerne skal tage hensyn til de bidrag, der indsamles som led i konferencen via platformen, 
og formulere et sæt anbefalinger, som Unionens institutioner skal følge op på, og som vil blive 
drøftet på konferencens plenarforsamling. For at nå dette mål vil borgerpanelerne blive 
struktureret omkring de vigtigste emner, der drøftes på konferencen. EU-borgerpanelerne 
vil også blive underrettet om eventuelle anbefalinger fra de nationale borgerpaneler. 

 

• Eftersom de tematiske klynger er meget brede, er det nødvendigt at formulere emnerne på 
en måde, der skaber den rette balance mellem processens effektivitet (opnåelse af kvalitet 
og relevante anbefalinger på den tid, der er afsat) og behovet for at give tilstrækkelig plads 
til en reel debat, der begynder nedefra og er borgerdreven. Da det er nødvendigt at 
opretholde den størst mulige geografiske og sociologiske mangfoldighed og at holde behovet 
for tolkning på et overkommeligt niveau, anses muligheden for at opdele hvert panel i 
underpaneler for ikke at være gennemførlig. 

 

• Det første møde skal omhandle "fastlæggelse af dagsordenen", hvor borgerne skal udpege 
arbejdsområder (dvs. overordnede temaer), som de ønsker at koncentrere sig om. Det andet 
og tredje møde har til formål at uddybe disse arbejdsområder og deres underemner med 
henblik på gradvist at udforme fælles anbefalinger. 

 

• De tematiske klynger vil derfor blive formindsket af de borgere, der deltager i selve EU-
borgerpanelerne, på deres første møde, som vil blive opdelt i to faser: 

 
1) en "blank side-fase", der fokuserer på deres vision (hvilket Europa de ønsker for sig 

selv og deres børn i 2050 i forhold til panelets tema) 
2) en fase, hvor borgerne vil blive bedt om at krydstjekke deres arbejde vedrørende 

deres vision med den første rapport fra platformen. Borgerne vil derefter modtage 
input fra eksperter og efterfølgende arbejde med de underemner, som de ønsker at 
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koncentrere sig om, og indkredse prioriterede spørgsmål. På grundlag heraf vil der 
blive indkredset arbejdsområder eller -klynger, som vil danne ramme om resten af 
panelernes møder. 

 

• Det informationsmateriale, der gives til borgerne forud for arrangementet, vil derfor være 
elementært og svare til platformens emnesider. 

 

• I overensstemmelse med den fælles erklæring står det borgerne frit for at rejse yderligere spørgsmål, 
der har betydning for dem: Hvis der under deres arbejde opstår et problem/spørgsmål, som endnu 
ikke er blevet identificeret, som følge af deres drøftelser, og det støttes kraftigt af deres paneler, bør 
det derefter kunne omformes til en anbefaling. 

 

• Ved hjælp af en streng metode og en klar samrådsprotokol, der bygger på de mange 
erfaringer, vi nu har med borgerforsamlinger med input fra eksperter, facilitatorer og 
faktatjekkere, skal deltagerne gradvist afgrænse spørgsmålene og nå frem til en række 
anbefalinger, der er udarbejdet kollektivt og som alle kan stå inde for. Panelerne vil blive 
ledsaget af uafhængige eksperter. De borgere, der deltager i EU-borgerpanelerne, vil få adgang til 
en liste over eksperter og interessenter, og de vil kunne vælge dem fra denne liste alt efter emne og 
specifikke behov, mens eksperter vil være til stede på hvert panels første møde for at introducere 
emnet, idet de fremhæver de vigtigste spørgsmål og udfordringer, som Den Europæiske Union står 
over for. 

 

• For at overbevise borgerne om at engagere sig, især dem, der ikke er fortrolige med offentlige 
EU-anliggender, er der behov for at formulere et klart budskab, så borgerne kan forstå deres 
rolle, formålet med deres deltagelse og det engagement, der forventes af dem. Dette er 
blevet udtrykt i en indbydelse fra formændene til borgerne for at præcisere formålet med 
panelerne og tilsagnet om opfølgning på grundlag af den fælles erklæring. 

 

• Formændene vil på forhånd orientere bestyrelsen om udarbejdelsen af de praktiske 
retningslinjer for tilrettelæggelsen af EU-borgerpanelerne. 

 

3. Sprog, tidspunkt og sted 
 

• Ud over den tid, der er nødvendig til forberedelse, deling af oplysninger og feedback, mødes 
panelerne forskellige steder til mindst tre samrådsmøder af mindst to dages varighed, 
herunder mindst to personlige møder, hvis sundhedssituationen tillader det. 

 

• Et hybridt europæisk borgerarrangement fandt sted den 17. juni 2021 i Lissabon. I 2022 vil 
der blive afholdt et afsluttende arrangement med henblik på at give feedback til EU-
borgerpanelerne om opfølgningen. 

 

• Alle paneler vil finde sted i samme samlede periode fra efteråret 2021 til foråret 2022 (se 
tidsplan under punkt 5 nedenfor). Af logistiske grunde vil møderne i alle panelerne ikke finde 
sted på nøjagtig samme tid. De vil derfor fremlægge deres konklusioner på forskellige møder 
i plenum (to paneler vil fremlægge deres anbefalinger på konferencens plenarforsamling i 
december og to i januar). 
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• Panelerne vil være flersprogede (24 officielle EU-sprog på panelernes plenum og de 
nødvendige sprog på panelernes undergruppemøder). 

 

• En kontrakt med en ekstern tjenesteudbyder har ydet støtte til at udforme disse panelers 
metode, moderere og facilitere dem og organisere deres logistik, herunder muligheden for at 
tilbyde tolkning. Ikke desto mindre er disse EU-borgerpaneler fuldt koordineret og overvåget 
af det fælles sekretariat og konferencens bestyrelse. 
 

• De fire panelers første møder finder sted fysisk i Europa-Parlamentets lokaler i Strasbourg. 
 

Panelernes andet møde vil blive afholdt i fjernformat i løbet af en weekend. 
 

Panelernes tredje og afsluttende møder vil finde sted fysisk i følgende 
uddannelsesinstitutioner: 

 

- panel 1 "stærkere økonomi, social retfærdighed, beskæftigelse/uddannelse, ungdom, 
kultur, sport/digital omstilling" den 3.-5. december 2021 i Dublin, Irland (Institut for 
Internationale og Europæiske Anliggender og partnere) 

 
- panel 2 "europæisk demokrati/europæiske værdier og rettigheder, 

retsstatsprincippet, sikkerhed" den 10.-12. december 2021 i Firenze, Italien (Det 
Europæiske Universitetsinstitut) 

 

- panel 3 "klimaændringer, miljø/sundhed" den 7.-9. januar 2022 i Natolin (Warszawa), 
Polen (Europakollegiet) 

 

- panel 4 "EU i verden/migration" den 14.-16. januar 2022 i Maastricht, Nederlandene 
(Det Europæiske Institut for Offentlig Administration og partnere). 

 

Onlinemøder kan have forrang afhængigt af sundhedssituationen. 
 

• EU-borgerpanelernes møder i plenum vil blive livestreamet, mens dokumenterne fra deres 
drøftelser og forhandlinger gøres offentligt tilgængelige på den flersprogede digitale 
platform. Der vil også være et særligt afsnit til panelerne på den flersprogede digitale 
platform, som også vil blive anvendt til kommunikations- og forhandlingsformål. 
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4. Panelresultater og disses input til konferencens plenarforsamling 

 

• Panelernes anbefalinger vil blive drøftet på konferencens plenarmøder, indgå i den endelige 
rapport fra konferencen og udgøre en del af konferencens resultater, og på grundlag heraf vil 
EU-institutionerne tilrettelægge opfølgningen i overensstemmelse med den fælles erklæring. 

 

• EU-borgerpanelerne bør sørge for en passende interaktion med konferencens 
plenarforsamling samt med andre relevante input fra borgerne, navnlig til konferencens 
flersprogede digitale platform, som er det vigtigste knudepunkt for indsamling af al 
konferenceinformation og alle konferencedata, og analysere dem med henblik på at 
udarbejde regelmæssige rapporter. 

 

• Borgerdelegationer fra hvert panel deltager i konferencens plenarmøder. 20 repræsentanter, 
der sikrer kønsbalance fra hvert EU-borgerpanel, og hvoraf mindst én tredjedel skal være 
under 25, deltager i konferencens plenarmøder, fremlægger resultatet af deres drøftelser og 
debatterer dem med andre deltagere. Disse repræsentanter for panelerne deltager i 
konferencens plenarforsamlinger. 

 

• EU-borgerpanelerne vil føre til en specifik analyse/rapport baseret på de oprindelige idéer 
fra borgerne, som kommer til udtryk under drøftelserne. Den vil indeholde de endelige 
anbefalinger, men også en detaljeret redegørelse for indholdet af diskussionerne. Det vil 
omfatte de argumenter og debatter samt de forskellige forhandlingstrin, der førte hertil. 
Rapporterne udarbejdes af de tjenesteudbydere, der er ansvarlige for udformningen og 
faciliteringen, og godkendes af de respektive EU-borgerpaneler, inden de gøres tilgængelige 
for offentligheden på den flersprogede digitale platform. 

 

• Der vil også blive indsendt et spørgeskema i begyndelsen og slutningen af processen for at 
vurdere panelernes mangfoldighed, graden af tilfredshed med processen og den 
indlæringskurve, de måtte have oplevet på grund af panelernes forhandlingsmetoder. 

 

• Ud over feedbackmødet vil paneldeltagerne blive holdt orienteret om processen og 
opfølgningen direkte og via den digitale platform gennem regelmæssige nyhedsbreve og ad 
hoc-e-mails. 
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5. Tidsplan for EU-borgerpanelerne 
 

  Emne Hvornår Hvor 

PANEL 
1 

Stærkere økonomi, social 
retfærdighed, 
beskæftigelse/uddannelse, 
ungdom, kultur, 
sport/digital omstilling  

Første møde: 17.-19. 
september 
 
Andet møde: 5.-7. 
november 
 
Tredje møde: 3.-5. 
december  

Strasbourg, Frankrig 
 
 
Online 
 
 
Dublin, Irland (Institute of International 
and European Affairs og partnere) 

PANEL 
2 

Europæisk 
demokrati/værdier, 
rettigheder, 
retsstatsprincippet, 
sikkerhed 

Første møde: 24.-26. 
september 
 
Andet møde: 12.-14. 
november 
 
Tredje møde: 10.-12. 
december 

Strasbourg, Frankrig 
 
 
Online 
 
 
Firenze, Italien (Det Europæiske 
Universitetsinstitut og partnere) 

PANEL 
3 

Klimaændringer, 
miljø/sundhed 

Første møde: 1.-3. 
oktober 
 
Andet møde: 19.-21. 
november 
 
Tredje møde: 7.-9. 
januar  

Strasbourg, Frankrig 
 
 
Online 
 
 
Natolin, Polen (Europakollegiet og 
partnere) 

PANEL 
4 

EU i verden/migration Første møde: 15.-17. 
oktober 
 
Andet møde: 26.-28. 
november 
 
Tredje møde: 14.-16. 
januar  

Strasbourg, Frankrig 
 
 
Online 
 
Maastricht, Nederlandene (Det 
Europæiske Institut for Offentlig 
Administration og partnere) 

 

 


