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Sammanfattande rapport från det sjunde mötet i styrelsen  

för konferensen om Europas framtid  

Måndagen den 20 september 2021 

kl. 16.15–17.45, Europabyggnaden (rum S7, hybridmöte) 

Deltagare: se deltagarförteckningen i bilagan 

Sammanfattning 
 

Styrelsen för konferensen om Europas framtid höll sitt sjunde möte den 20 september 2021 i 
rådets Europabyggnad (i hybridformat). 
 

Mötet leddes gemensamt av tre ordförande: Europaparlamentarikern 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. 
 

Ordförandena informerade om och diskuterade de europeiska medborgarpanelerna med 
styrelsen, i synnerhet de positiva erfarenheterna av den första sessionen av panel 1, som hölls 
den 17–19 september i Strasbourg. 
 
Ordförandena informerade också om och diskuterade den flerspråkiga digitala plattformen 
med styrelsen och tog även upp delrapporter och plattformsmoderering. 
 
Styrelsen godkände utkastet till dagordning för konferensens plenarsammanträde den 22–23 
oktober. Ämnena grupperades i en förmiddags- och en eftermiddagssession. 
 
Styrelsen diskuterade den konstituerande plenarförsamlingen, och ordförandena kommer att 
fortsätta diskutera detaljerna inför de kommande plenarsessionerna med tanke på dessa 
aspekter. 
 

Ordförandena informerade styrelsen om läget i diskussionerna i plenarförsamlingens 
arbetsgrupper och de kvarstående frågorna, och tog upp dessa med deltagarna. 
 

Gašper Dovžan öppnade mötet. Han uppgav att han såg positivt på den första sessionen av 

den europeiska medborgarpanelen om en starkare ekonomi, social rättvisa och 

sysselsättning/ungdomsfrågor, idrott, kultur och utbildning/digital omställning, som hölls den 

17–19 september 2021. 
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1. Uppdatering om de europeiska medborgarpanelerna 

Guy Verhofstadt, som höll i denna punkt på dagordningen, gjorde en positiv bedömning av 

den första sessionen av panel 1 (starkare ekonomi, social rättvisa och 

sysselsättning/ungdomsfrågor, idrott, kultur och utbildning/digital omställning). Han 

betonade deltagarnas engagemang och positiva erfarenheter. Inför de kommande två 

arbetsmötena fastställde den första panelen sina fem arbetsområden, som vart och ett 

innehåller flera underämnen: arbete i Europa, en ekonomi för framtiden, ett rättvist samhälle, 

lärande i Europa och en etisk och trygg digital omställning. Panelen valde också sina 20 

företrädare till konferensens plenarförsamling. Många medier bevakade detta första möte på 

plats i Strasbourg. 

Dubravka Šuica framhöll också den positiva starten på detta, som är konferensens största 

nyhet. Hon påminde om de starka bilderna av deltagarna – från olika medlemsländer och med 

olika bakgrund och ålder – som sitter i plenisalen i Strasbourg och om att de måste ha en 

framträdande plats i plenarförsamlingen. Hon noterade att de arbetsområden som 

deltagarna valt motsvarar bidragen på den digitala plattformen. Hon uppmanade alla att 

marknadsföra konferensen så mycket som möjligt.  

Gašper Dovžan delade den positiva bedömningen av den första panelsessionen.  

 

Vid den följande diskussionen  

 delade deltagarna den positiva bedömningen av den första panelsessionen, 

 ställde flera deltagare frågor om de experter som höll introduktioner för panelen samt 

om valet av moderatorer, 

 diskuterades panelens sammansättning, 

 bad vissa deltagare om fler observatörer i panelernas styrelser,  

 tog flera deltagare upp frågan om hur de europeiska medborgarpanelernas arbete 

kommer att bidra till plenarförsamlingen.  

Guy Verhofstadt påminde om att under två av konferensens plenarmöten kommer man att 

diskutera rekommendationerna från medborgarpanelerna, och att panelernas företrädare är 

fullvärdiga ledamöter i plenarförsamlingen och dess arbetsgrupper, vilket ger en tydlig 

koppling mellan de europeiska medborgarpanelerna och plenarförsamlingen. Han ansåg 

också att panelernas rekommendationer måste ingå i konferensens slutresultat.  

Ordförandena meddelade att experternas namn och cv:n finns på plattformen och att 

moderatorerna är erfarna yrkesutövare som ingår i konsortiet av externa tjänsteleverantörer. 

Man kan till viss del vara flexibel med antalet observatörer från styrelsen i de europeiska 

medborgarpanelerna men medborgarna bör inte trängas undan, och det finns praktiska 

begränsningar. Alla plenardiskussioner i de europeiska medborgarpanelerna direktsänds på 

den flerspråkiga digitala plattformens webbplats. 

 

 

 

 

Sammanfattning: 
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Ordförandena informerade om och diskuterade de europeiska medborgarpanelerna med 

styrelsen, i synnerhet de positiva erfarenheterna av den första sessionen av panel 1, som 

hölls den 17–19 september i Strasbourg. 

 

2. Den flerspråkiga digitala plattformen: information från ordförandena och diskussion – 

delrapporter – plattformsmoderering 

Dubravka Šuica, som ledde denna punkt på dagordningen, informerade om att EU-

parlamentets och kommissionens kommunikationskampanjer har gett resultat, med över 

3 miljoner unika besökare på plattformen, men att mer måste göras för att få ett aktivt 

deltagande. De europeiska medborgarpanelerna förväntas väcka intresse för och leda till 

deltagande i plattformen. Hon presenterade den första delrapporten, som finns i samtliga 24 

språkversioner på plattformen. Rapporten ska ge en översikt över deltagarnas bidrag på 

plattformen, som står i centrum för deltagarnas aktivitet. Den har utarbetats av en 

tjänsteleverantör som har ett avtal med kommissionens GD Kommunikation. Den innehåller 

en kvalitativ analys av deltagarnas bidrag, med tankekartor som visualiserar de olika 

idéområdena. Hon betonade att delrapporten och tankekartorna hade presenterats för 

deltagarna vid den första panelsessionen och att den andra delrapporten är planerad till 

mitten av oktober. 

Dubravka Šuica uppgav att det hittills inte hade uppstått några större problem med 

plattformsmodereringen. Hon framhöll att det främsta målet är att se till att 

konferensstadgan respekteras fullt ut, att plattformen används för sitt avsedda syfte och att 

den förblir ett utrymme där personer från alla bakgrunder och samhällsgrupper och alla delar 

av EU känner sig bekväma och välkomna att bidra. Hon berättade att plattformen modereras 

av ett team av moderatorer som har ett avtal med EU-kommissionen. Deras arbete övervakas 

av det gemensamma sekretariatet på konferensstyrelsens vägnar. Moderatorteamet 

granskar innehållet på plattformen efter att det har lagts ut. Det görs ingen 

förhandsgranskning av innehållet, och när ett inlägg döljs får användaren ett meddelande från 

moderatorteamet med en förklaring. 

Vid den följande diskussionen  

 ansåg deltagarna att rapporten på det hela taget var en bra produkt som presenterar 

inläggen på ett balanserat sätt, och de underströk nyttan av tankekartor, 

 uppgav vissa deltagare att plattformen fortfarande inte är tillräckligt synlig, och de 

rapporterade om sina åtgärder för att informera om plattformen i sina nätverk, 

 var några deltagare bekymrade över vissa aspekter av rapporten, särskilt hur en del 

innehåll återges i sammanfattningen, en eventuell underförstådd rangordning av 

ämnen, viktningen av idéer gentemot evenemang och omnämnandet av enskilda 

medlemsländer, 
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 insisterade vissa deltagare på att rapporterna skulle tas upp i plenarförsamlingen och 

dess arbetsgrupper, 

 ifrågasatte en deltagare styrelsens inblandning i rapporten.  

Ordförandena noterade de frågor som togs upp och betonade att det inte är och inte kan vara 

styrelsens ansvar att granska rapporterna, eftersom detta inte är en politisk uppgift. 

Ordförandena bekräftade också att dagordningen för plenarsammanträdet i oktober kommer 

att innehålla en punkt om delrapporterna så att en mer ingående diskussion kan hållas.  

Sammanfattning:  

Ordförandena informerade också om och diskuterade den flerspråkiga digitala plattformen 

med styrelsen och tog även upp delrapporter och plattformsmoderering. 

 

3. Konferensens plenarförsamling den 22–23 oktober – förslag till dagordning: 

godkännande – diskussion om det konstituerande plenarsammanträdet 

Gašper Dovžan presenterade förslaget till dagordning för plenarsammanträdet. Guy 

Verhofstadt föreslog att dagordningen skulle delas in i två diskussionsblock, med fokus på de 

europeiska medborgarpanelerna, nationella evenemang och paneler och det europeiska 

ungdomsevenemanget på förmiddagen och på plattformen på eftermiddagen. Förslaget till 

dagordning godkändes. 

Därefter diskuterade deltagarna konferensens plenarförsamling mer allmänt. Man drog 

lärdom av det konstituerande plenarsammanträdet den 19 juni och tog upp följande frågor: 

 Deltagarna var överens om att plenarförsamlingen borde vara mer interaktiv för att 

möjliggöra verklig debatt och fokusera mer på innehållet.  

 Vissa deltagare undrade hur deras synpunkter på innehållet kan integreras i 

processen.  

 Medverkan av länderna på västra Balkan togs upp. 

Guy Verhofstadt höll med deltagarna om att debatterna vid det konstituerande 

plenarsammanträdet bestod av korta inlägg med begränsad interaktion mellan talarna. Han 

föreslog att varje företrädargrupp utöver talartiden skulle tilldelas en viss tid, som de 

använder på önskat sätt, för att reagera på inlägg från andra företrädargrupper. 

Ordförandena betonade att de kommer att diskutera plenarförsamlingen mer i detalj med 

tanke på dessa aspekter. 

Ordförandena påminde om att länderna på västra Balkan inte formellt deltar i 

konferensprocessen, men att ordförandena är villiga att hitta lämpliga sätt som de kan 

medverka på. 
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Man upprepade att fotnot 7 i arbetsordningen bör ändras så att även arbetsmarknadens 

parter och andra intressenter i plenarförsamlingen får möjlighet att dokumentera avvikande 

åsikter.  

Ordförandena förklarade att ett skriftligt svar i denna fråga kommer att skickas inom kort.  

Sammanfattning:  

Styrelsen godkände utkastet till dagordning för konferensens plenarsammanträde den 22–

23 oktober. Ämnena grupperades i en förmiddags- och en eftermiddagssession. 

Styrelsen diskuterade den konstituerande plenarförsamlingen, och ordförandena kommer 

att fortsätta diskutera detaljerna inför de kommande plenarsessionerna med tanke på 

dessa aspekter. 

 

4. Arbetsgrupper i konferensens plenarförsamling: information från ordförandena 

Gašper Dovžan ansvarade för denna punkt på dagordningen. Han informerade om att rådet 

hade gjort framsteg under sommaren med arbetsgrupperna, att ordförandena hade kommit 

framåt i arbetet vid det senaste mötet och att man kommer att fortsätta med de sista 

kvarstående frågorna, dvs. hur arbetsgruppernas arbete ska presenteras för konferensens 

plenarförsamling och av vem. Han ansåg att konferensens plenarförsamling bör förbli platsen 

för diskussioner och att arbetsgruppernas resultat bör förbli informella, och framhöll att han 

var orolig för att skriftliga rapporter från arbetsgrupperna skulle överskugga arbetet i 

konferensens plenarförsamling. 

Dubravka Šuica uppgav att hon ville att man skulle enas om de sista kvarstående frågorna och 

underströk hur viktigt det är att en deltagare, tillsammans med ordföranden, rapporterar till 

konferensens plenarförsamling på arbetsgruppens vägnar.  

Guy Verhofstadt begärde att frågan om arbetsgrupperna skulle lösas så snart som möjligt så 

att man kan börja diskutera sakfrågor i stället för procedurfrågor. Han tyckte att 

arbetsgruppens ordförande, som företräder hela arbetsgruppen, bör presentera 

arbetsgruppens arbete för plenarförsamlingen, omedelbart följt av en reaktion från en 

företrädare för medborgarpanelerna i arbetsgruppen. Han ansåg att en skriftlig 

sammanfattning från arbetsgrupperna måste gå till hela plenarförsamlingen så att alla 

ledamöter får tillgång till samma information.  

De efterföljande diskussionerna  

 Somliga betonade att de motsatte sig varje form av skriftlig rapport från 

arbetsgrupperna, medan andra insisterade på att skriftliga rapporter måste läggas 

fram för plenarförsamlingen.  

 En person undrade över arbetsgruppernas egentliga syfte.  

 Andra underströk arbetsgruppernas stora betydelse och ansåg att de utgjorde ett 

tillfälle till ingående diskussioner inom ramen för konferensen. 
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 Flera deltagare ville att man snabbt skulle komma överens och att arbetsgrupperna 

skulle börja arbeta snarast. 

Ordförandena kommer att fortsätta sina diskussioner om villkoren för plenarförsamlingens 

arbetsgrupper.  

Sammanfattning:  

Ordförandena informerade styrelsen om läget i diskussionerna i plenarförsamlingens 

arbetsgrupper och de kvarstående frågorna, och tog upp dessa med deltagarna. 

 

Nästa möte:  

Man fastställde inget datum för nästa styrelsemöte. 

Kontakt:  Susanne Höke, det gemensamma sekretariatet 
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STYRELSEMÖTE FÖR KONFERENSEN OM EUROPAS FRAMTID 

Den 20 september 2021 kl. 16.15–18.00 i Europabyggnaden rum S7 och på distans 

  
DELTAGARLISTA 

 
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) 

 

 


