
Sammanfattande rapport från det fjärde mötet i styrelsen

för konferensen om Europas framtid

Söndagen den 9 maj 2021

12.00–13.00, Europaparlamentets lokaler i Strasbourg, sal R.1.1

Deltagare: se deltagarförteckningen i bilagan

Sammanfattning och slutsatser:

Styrelsen för konferensen om Europas framtid höll sitt fjärde möte den 9 maj 2021 i

Europaparlamentets lokaler i Strasbourg ( i hybridformat). Mötet ägde rum före

invigningsevenemanget för konferensen, som hölls senare samma dag i parlamentet i Strasbourg.

Mötet leddes gemensamt av Europaparlamentsledamot Guy VERHOFSTADT, Portugals

statssekreterare för EU-frågor, Ana Paula ZACARIAS, och kommissionens vice ordförande med

ansvar för demokrati och demografi, Dubravka ŠUICA.

Styrelsen godkände arbetsordningens kapitel om konferensens plenarförsamling. Detta innebär att

hela arbetsordningen för konferensen har godkänts.

1. Utkast till arbetsordning för konferensen: Plenarförsamling, godkännande

Guy VERHOFSTADT (medordförande) öppnade mötet, introducerade den enda punkten på

dagordningen – arbetsordningen för konferensens plenarförsamling – och underströk att den text som

läggs fram och som medordförandena enats om är en välavvägd kompromiss.

Dubravka ŠUICA (medordförande) välkomnade den kompromiss som uppnåtts och underströk att

denna respekterar både andemeningen och ordalydelsen i den gemensamma förklaringen. Hon

betonade att den flerspråkiga digitala plattformen redan väckt intresse, att arbetet med att inrätta

panelerna har inletts och att fokus nu måste ligga på det innehållsliga arbetet.

Ana Paula ZACARIAS (medordförande) betonade att kompromissen är ett gott tecken på samarbete

mellan institutionerna och på flexibilitet, och att båda kommer att behövas under denna dynamiska

process. Hon underströk att konferensen också bör vara inriktad på medborgarna med de europeiska

medborgarpanelerna och de nationella evenemangen. Hon efterlyste ett första plenarsammanträde

redan under innevarande halvår och tackade det gemensamma sekretariatet för dess arbete.
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Därefter följde en kort diskussion där

• deltagarna välkomnade den kompromiss som uppnåtts och underströk att denna var mycket

välavvägd och rättvis samt ett tecken på gott samarbete mellan institutionerna,

• deltagarna uttryckte vikten av att få igång plenarförsamlingen och andra konferensaktiviteter

och av att börja diskutera innehåll,

• deltagarna förklarade att konferensen kommer att inleda en nödvändig debatt med

medborgarna och mellan institutionerna, varvid

• vissa ansåg att regioner och städer bör ges en starkare roll i plenarförsamlingen (och begärde

att ytterligare åtta platser skulle avsättas för valda företrädare på regional nivå och åtta platser

för lokala företrädare),

• vissa pekade på beskrivningen av samförstånd kring plenarförsamlingsförslag och föreslog att

det vid avvikande ståndpunkter bör hänvisas till medborgare i bredare bemärkelse (och inte

bara till företrädare för nationella evenemang/paneler och europeiska medborgarpaneler),

• vissa underströk vikten av realistiska förväntningar och påpekade att konferensen själv inte kan

ändra beslutsförfarandet, vissa betonade vikten av att vara ambitiös och säkerställa att

konferensen leder till faktiska resultat,

• andra påpekade vikten av att lyssna på många olika uppfattningar, och vissa underströk vikten

av mod och ödmjukhet i detta sammanhang,

• vissa pekade på det innovativa i hela företaget att kombinera representativ demokrati och

deltagandedemokrati.

Medordförandena drog slutsatsen att förslaget till arbetsordning godkänts. Medordförandena enades

om att de förslag som vissa observatörer lagt fram i fråga om representation och avvikande

ståndpunkter i plenarförsamlingen kan diskuteras för att se i vilken utsträckning de kan beaktas genom

en framtida ändring av arbetsordningen.

Medordförande Guy VERHOFSTADT underströk att detta kapitel tillsammans med de andra kapitel

som godkänts tidigare kommer att integreras i ett konsoliderat dokument.

Medordförandena informerade om att ett första plenarsammanträde är planerat till den 19 juni och att

datumet för nästa styrelsemöte kommer att bekräftas i god tid.

I sina avslutande kommentarer tackade medordförandena alla företrädare och observatörer för deras

stöd.

Slutsats:

Styrelsen godkände arbetsordningens kapitel om konferensens plenarförsamling. Detta innebär

att hela arbetsordningen för konferensen har godkänts.

Nästa möte:

Datum för nästa styrelsemöte har ännu inte fastställts.

Susanne Höke, medlem av det gemensamma sekretariatet
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